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Förord

Under hösten 1990 fick en expertgrupp i uppdrag av naturvårds-
verkets forskningsnämnd att närmare planera för ett nytt forsk-
ningsområde med inriktning på hälsorisker från emissioner till
luft. Hänsyn skulle därvid tas till andra pågående eller planerade
program för forskning, som stöds av nämnden och som kan ha
relevans för det nya området. Erfarenheter och resultat från
tätorts-projektet, som kommer att avslutas i och med budgetåret
1990/91, skulle särskilt beaktas.

Gruppen har bestått av professorn Ulf Ahlborg, toxikologiska
enheten, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet,
avdelningsdirektören Carl-Elis Boström (sekreterare), enheten för
hälsoeffekter, forskningsavdelningen, statens naturvårdsverk, med
dr Gunnar Bylin, allergisektionen, Huddinge sjukhus; professorn
Lars Ehrenberg, strålningsbiologiska institutionen, Stockholms
universitet, professorn Kari Hemminki, Centrum för Nutrition och
Toxikologi, Novum, Karolinska Institutet vid Huddinge sjukhus,
professorn Kerstin Lindahl Kiessling (ordförande), zoofysiologiska
institutionen, Uppsala universitet, professorn Bo Lindeli, statens
strålskyddsinstitut, professorn Robert Nilsson, Wallenberg-
laboratoriet, Stockholms universitet samt byråchefen Ulla Swaren,
statens naturvårdsverk.

Gruppen får härmed överlämna ett förslag till program. Förslaget
är till sin karaktär långsiktigt. Det är emellertid rimligt att
räkna med en första period om tre år, varefter en ny bedömning av
detalj inriktningen i programmet bör kunna göras på basis av vunna
erfarenheter.

Förslaget bygger till stor del på en underlagsrapport, som på
gruppens uppdrag tagits fram av professor Robert Nilsson. En
väsentlig del av gruppens förslag utgörs av en sammanfattning (på
svenska) av underlagsrapporten och lämnas i form av en särskild
bilaga. Underlagsrapporten finns i sin helhet under rubriken A
Research Program for Assessment of Health Risks caused by Air
Pollutants.

Underlagsrapporten har skrivits med särskild hänsyn till behovet
av vidgat internationellt forskningssamarbete på området. Gruppen
utgår från att det också skall bli möjligt med ökat samarbete inom
landet såväl i fråga om finansiering som vid genomförande av
forskning.

Stockholm i januari 1991.

På expertgruppens vägnar

Kerstin Lindahl-Kiessling
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RISKUPPSKATTNING - ETT FORSKNINGSPROGRAM MED
INRIKTNING PÅ HÄLSORISKER FRAN LUFTFÖRORENINGAR
I DEN ALLMÄNNA MILJÖN

Det är angeläget att

utveckla generella metoder för kvantitativ risk-
bedömning

förbättra det vetenskapliga underlaget för beslut
om hälsofarliga luftföroreningar

Forskning behövs bl a rörande

- karakterisering av utsläpp och biandexponeringar
- mekanismer för olika hälsoeffekter av luftföro-
reningar

- doser i målorgan och målceller
- dos-respons; dos-effekt
- testmetoder;

för att i nästa steg möjliggöra genomförande av
riskuppskattning.

Detta kräver tvärvetenskapliga ansatser.

1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Statens naturvårdsverks forskningsnämnd avser att avsätta medel
för ett forskningsprogram rörande uppskattning av hälsorisker.
Primärt skall programmet avse emissioner till luft, dvs den allt
övervägande delen av föroreningarna i den allmänna luftmiljön. Med
emissioner förstås här av människan orsakade utsläpp, vilka
således också i princip måste anses åtkomliga för åtgärder för att



reducera förekommande risker.

Programmet skall enligt forskningsnämnden ha sin tyngdpunkt i
kvantitativa aspekter och metodologiska frågor och samtidigt
inriktas mot luftföroreningar.

Medel till forskningsprogrammet avses utgå från och med budgetåret
1991/92 och tills vidare under ytterligare minst två år.

Ett sådant forskningsprogram bör ses som en både breddad och
fördjupad efterföljare till tidigare forskningsprogram, som stötts
av naturvårdsverket och då särskilt det s k tätortsprojektet
vilket nu är i en avslutningsfas. Vissa andra hälsorelaterade
projektområden kommer att löpa parallellt med det nya programmet.

Tillämpad forskning rörande risker och riskuppskattning bör syfta
till att ge såväl samhälleliga kontrollorgan som ansvariga för
verksamheter eller produkter, som ger upphov till risker, ett
bättre beslutsunderlag beträffande

- prioritering av åtgärder avseende olika riskfaktorer,

- begränsning av risker från en viss bestämnd riskfaktor
med hänsyn till kostnadseffektivitet.

Avsaknad av relevant kunskap kan leda till suboptimering av
tillgängliga resurser för riskbegränsning. När man har identi-
fierat en potentiell fara måste man kunna gå vidare till en
närmare karakterisering av riskens art och framför allt en
uppskattning av dess storlek, i olika exponerade populationer och
åldersgrupper m m för att väl avvägda åtgärder skall kunna vidtas.
Att göra detta möjligt är i hög grad en fråga om att forskar-
samhället medverkar både beträffande problemidentifikation och
förslag till problemlösning. Detta program vill stimulera forskare
och forskargrupper till att aktivt delta med idéer och förslag
inom programområdet- mot bakgrund av vars och ens särskilda
kompetens och intresseinriktning. För detta krävs att man som
forskare kan sätta in sin egen verksamhet i ett större sammanhang,
både inomvetenskapligt då det egna bidraget utgör en av
pusselbitarna rörande en viss problemställning och i relation till
de frågor om riskreduktion som måste lösas i samhället och
mekanismerna för detta.

Riskhanteringen hos samhälleliga kontrollorgan kan sägas innefatta
tre moment:

I. den vetenskapliga riskbedömningen, som bygger på kunskap
om de inneboende egenskaperna hos en viss riskfaktor,
kombinerat med en analys av kända eller tänkbara
exponeringsförhållanden; försök att så långt möjligt
kvantifiera storleken av en viss risk benämns här
riskuppskattning,

II. den "politiska" (sociala, tekniska, ekonomiska)
riskvärderingen som bygger på riskbedömningen ovan men
som också väger in frågor om riskperception och risk-
acceptans, faktiska möjligheter för riskbegränsning etc.



III. beslut och genomförande av åtgärder för riskbegränsning
inkl. uppföljning av effekterna i förekommande fall.

Det är viktigt att inte minst moment I och II arbetsmässigt hålls
isär. Det nu aktuella forskningsprogrammet tar sikte på det första
momentet, dvs riskbedömningen. Programmet kan få tillämpningar
även för uppföljning av effekter av vidtagna åtgärder, d v s i det
tredje momentet.

Vetenskaplig forskning behövs också då det gäller det andra
momentet, riskvärderingen, t ex beträffande riskperception, dvs
hur den enskilda människan och grupper i samhället uppfattar olika
risker samt metoder för kostnads/nytta-värderingar. Sådana frågor
behöver tas upp i ökad utsträckning. Det kan erinras om att
naturvårdsverket har en särskild kommitté för samhällsvetenskaplig
forskning, underställd forskningsnämnden.

Det ligger vidare i sakens natur att såväl teknisk som ekonomisk
forskning fortlöpande måste ge bidrag till bättre metoder för
riskreduktion och bättre möjligheter för att beräkna ekonomiska,
särskilt samhällsekonomiska, konsekvenser av olika åtgärds-
alternativ.

I ett "interface" mellan riskuppskattning och riskvärdering, där
kontakter mellan forskare och beslutsfattare är särskilt viktiga
för den ömsesidiga förståelsen, ligger frågor om vetenskaplig
policy såsom användning av extrapoleringsmodeller eller andra
modeller för kvantifiering av vissa slags effekter eller i andra
fall tillämpning av säkerhetsfaktormodeller på lägsta dos där
effekt observerats eller på högsta dos där effekt ej observerats,
för att ange en s k medicinsk lågrisknivå. Sådana frågor bör kunna
tas upp i det här aktuella forskningsprogrammet.

Samhällets riskhantering är administrativt uppdelad mellan olika
myndigheter och därför kommer formulering av problem och
forskningsbehov i stor utsträckning att följa liknande
skiljelinjer. En annan indelning skulle kunna bygga på att vissa
generella vetenskapliga frågeställningar närmare bearbetas och att
resultaten sedan får betydelse för kontrollen av risker i skilda
miljöer eller för sinsemellan olika slag av riskfaktorer.

Då det gäller underlag för riskbedömning synes emellertid i allt
väsentligt saknas genomtänkta och heltäckande probleminventeringar
som skulle kunna ligga till grund för formulering av
forskningsprogram med generell inriktning på hälsorisker från
externa faktorer (miljöföroreningar, kostvanor, livsstil,
stressfaktorer osv.). Förståelsen av mekanismerna på cell- eller
celldelsnivå bakom effekter av olika agentier eller induktion av
förändringar i organismen är exempel på en sådan generellt
tillämpbar kunskap. "översättning"av yttre exponeringsdata som
lufthalt eller förekomst av en förorening i föda till måldoser i
organismen är ett annat exempel med bred relevans. Externa
faktorer samverkar på olika sätt med varandra (rent additivt,
synergistiskt eller antagonistiskt) och med ärftliga faktorer i
ett komplicerat och till största delen outforskat mönster.

Detta forskningsprogram, som rör uppskattning av hälsorisker med



särskild inriktning på luftföroreningar eftersträvar en generell
ansats till metodutveckling och kompetensuppbyggnad för
genomförande av riskbedömningar - men med en praktisk tillämpning
på luftföroreningar orsakade av emissioner. Sådana miljöproblem är
också av stor betydelse i debatten och i såväl det nationella som
intern*tionella arbetet med riskkontroll. På central myndighets-
nivå i Sverige berör de främst naturvårdsverkets (SNV:s)
ansvarsområde.

2. SPECIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR

2.1 En trappstegsmodell

Bakom den närmare utformningen av detta forskningprogram kan man
föreställa sig en trappstegsmodell (se fig)•

Utifrån en "låda" (1) som innehåller ett stort antal för
riskuppskattningar generella frågeställningar har vissa sådana
tagits upp för tillämpning på luftföroreningar. Här tillkommer,
vid (2) , exempel på frågor som kan vara specifika för just
luftföroreningar.

I ett nästa steg (3) skulle man komma fram till ett urval srrskilt
betydelsefulla forskningsuppgifter, initialt utan försök till
avgränsning med hänsyn till rubrikerna på andra SNV-program eller
eljest kända forskningsaktiviteter inom eller utom landet. I
praktiken har tyngdpunkten i framställningen vid (4) lagts på
frågor som skulle kunna bli centrala i det här aktuella
programmet, även om man ej velat göra en hård avgränsning gentemot
i första hand andra SNV-program. Här har hellre medtagits något
för mycket än för litet inte minst med hänsyn till behovet av
helhetsbild. Man får räkna med att vissa förslag under det löpande
arbetet de närmaste åren kan komma att hänskjutas till något av de
andra SNV-programmen eller till en relevant SNV-kommitté

Någon hård prioritering har tills vidare inte heller gjorts med
tanke på förslaget (se avsnitt 4) till en aktiv medverkan
härvidlag från forskarsamhället i stort. Storleken på "lådan" vid
(5) avser emellertid att indikera att det resursmässigt endast kan
bli fråga om ett avgränsat program - mot bakgrunden av det
ofantligt stora forskningsbehovet. Satsningar på ett begränsat
antal strategiskt viktiga delfrågor bör eftersträvas.

Sist i bilagan indikeras i tabellform var viss överlappning kan
finnas med några andra svenska program. Vad gä3.1er pågående och
avslutad forskning vilar det som vanligt primärt på den som söker
anslag att genom litteraturstudier och kontakter hålla sig å jour
med utvecklingen så långt som möjligt. Rent dubbelarbete bör
naturligtvis undvikas. Emellertid är det synnerligen önskvärt att
man får till stånd en ökad samverkan mellan olika forskargrupper,
inte minst i integrerade prcjektansatser av tvärvetenskaplig
karaktär. De olika rubikerna på SNV:s skilda forskningsprogram bor
inte heller ha en absolut styrande effekt på projektförslagen.
SNV:s forskningsnämnd kan under alla omständigheter ta ställning
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till en eventuell delad finansiering mellan programmen. Om mycket
breda projekt visar sig vara högt prioriterade kan man också tanka
sig ett samgående med andra forskningsfinansiärer

Angränsande SNV-program beskrivs kortfattat under 2.3.

2.2 Riskuppskattning: tillämpningsområdet luftföroreningar

Inriktningen på hälsorisker från luftföroreningar i den allmänna
miljön innebär att rena arbetsmiljöfrågor inte direkt kan tas
upp. Däremot bör det vara väsentligt att beakta resultat från
arbetsmiljöforskningen, även om exponeringsförhållandena kan
skilja sig avsevärt från den allmänna miljöns.

Intresset fokuseras vidare på emissioner av kemiska substanser,
både enskilda ämnen och komplexa blandningar samt deras
omvandlingsprodukter i miljön - med hänsyn till såväl
allmäntoxiska som genotoxiska effekter. Risker från joniserande
strålning som sådan bör inte bli föremål för forskning i det här
aktuella programmet. Å andra sidan bör i ökad utsträckning beaktas
och vidareutvecklas gemensamma aspekter på uppskattning av kemiska
hälsorisker respektive strålningsrisker.

Frågan om hälsorisker från luftföroreningar har alltfort sin
tyngdpunkt i tätortsproblematiken, även om oxidantbildning och
oxidantförekomst samt sekundäreffekter från försurande
luftföroreningar (genom utlösning av metaller) snarast har en
regional karaktär.

Det tidigare nämnda tätortsprojektet har under ett antal år
resulterat i över ett hundratal vetenskapliga publikationer
inklusive rapporter publicerade av SNV. I fråga om typ av
hälsorisk har projektet varit helt inriktat på cancer, med
tyngdpunkt på genotoxiskt verkande faktorer. Detta har varit helt
naturligt med hänsyn till att data och modellutveckligen kommit
längst på detta område. I projektet har utvecklats metoder för
emissionsmätningar m m. Ett stort antal kemiska analyser och
biologiska karakteriseringar (Arnes test) av olika fraktioner av
emissioner samt av vissa immissionsprov har utförts. Andra
delprojekt har syftat till en mera direkt koppling mellan måldos
och genetisk förändring med en jämförelse av strålningsinducerad
cancer från en liknande inverkan på genomet. F n pågår även vissa
sådana undersökningar av personer med hög exponering för
luftföroreningar.

Ett utkast till slutrapport från tätortsprojektet med bl a försök
till kvantifiering av cancerrisken i tätort i Sverige kommer att
föreligga under hösten 1991, med en planerad internationell
utvärdering våren 1992. Det är emellertid uppenbart att det kommer
att erfordras mer forskning innan säkerheten i riskuppskattningen
på detta område blir tillfredsställande. Hälsorisker i form av
cancer bör därför väga tungt också i det nya forskningsprogrammet.
Andra potentiella slag av risker som bör prioriteras med särskild

hänsyn till exponeringsförhållandena i tätort berörs i det
följande.



2.3 Angränsande program hos naturvårdsverkets forskningsnämnd

Utöver projektet "Luftföroreningar i tätortsmiljo"
(tätortsprojektet) pågår eller skall startas följande
projektområden med viss relevans för luftföroreningar och hälsa.

- "Miljömedicinskt varningssystem baserat på biologiska
indikatorer" (pågår). Inom projektet bedrivs forskning rörande
biologisk dos och biologisk effekt. Viktiga områden är
exponeringsbeskrivning, neurotoxiska effekter, allergi,
hyperreaktivitet, inflammation och andra immunologiska effekter.

- "Miljö och folkhälsa" (programskrivning pågår). Ett
epidemiologiskt inriktat projekt.

- "Hälsorisker vid försurning av mark och vatten" (nyligen
påbörjat). Behandlar i första hand förändring av metallhalter i
dricksvatten på grund av försurning och därmed uppkomna
hälsorisker.

3. SAKINNEHÅLLET I FORSKNINGEN

3.1 Några metodfrågor

I metoden för riskuppskattningar ligger att överblicka, tolka och
kombinera information från olika källor. Fig.2 i bilagan
illustrerar vilka informationskällor som kan utnyttjas för
riskuppskattning och återflodet då ny vetenskaplig kunskap
genereras.

Beträffande metoder för riskbedömning behövs utveckling även på
grundläggande nivå. Detta motiveras av att osäkerheten i
uppskattning av hälsorisker i hög grad beror på att nu tillämpade
förfaranden i flera avseenden vilar på ett bristfälligt teoretiskt
underlag.

Luftföroreningar karakteriseras av stor komplexitet eftersom ett
mycket stort antal substanser förekommer, dock i synnerligen låga
halter, i regel på ppb-nivå men dessutom finns vissa s k
traditionella föroreningar som svaveldioxid, kväveoxider och
partiklar i doser som kan ligga 1-2 tiopotenser högre. I tätort ar
det numera framför allt trafiken som bidrar till den allmänna
luftföroreningen. Härtill kommer verksamheter för uppvärmning och
i begränsad utsträckning specifika industriutsläpp samt s k
diffusa utsläpp till luft, främst av organiska lösningsmedel från
en varierad produkthantering, samt långdistanstransporterade
föroreningar.

Utöver (a) den klassiska toxikologins svårigheter att i
experimentella studier extrapolera från höga doser till låga och
från en testorganism (däggdjur eller annan organism) till
människa, samt (b) den klassiska epidemiologins svårigheter att
genom sjukdomsregistrering upptäcka förändringar, som förväntas
förekomma i mycket låg frekvens på grund av små doser av
orsaksfaktorn till en exponerad population tillkommer (c) den
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komplexa blandningens problem.

Problemet kan angripas genom en kombination av kvantitativa
riskkoncept för enskilda substanser, som kan antas spela en stor
roll i en blandning, och någon eller några former av biologisk
karakterisering i k bination med kemisk karakterisering.

Det är f n tveksamt hur långt man kan komma i riktning mot en
humanriskkvantifiering genom biologisk karakterisering, som bygger
på in vitro-förfaranden. S k relativa riskuppskattningar, där man
i ett och samma testsystem jämför två potentiella riskfaktorer
(enskilda substanser eller blandningar) har också den svagheten
att de bara gäller för testsystemet i fråga.

Här förordas dock en viss satsning på vidareutveckling av in
vitro-system som utnyttjar den biologiska grundforskningens
landvinningar och som kombineras med mekanismforskning och
validering så att respektive systems användbarhet kan inringas.
Det sistnämnda kan gälla också för Ames test med hänsyn till de
stora datamängder som framtagits med denna metod både i Sverige
och utomlands.

Det mest sannolika torde vara att inget enstaka testsystem kan
användas i riskbedömningen. Från SNV har även pekats på behovet av
"testbatterier" för substansegenskaper av betydelse från
risksynpunkt, att tillämpas direkt på olika slag av bränslen för
att om möjligt jämföra riskstorleken hos den resulterande
emissionsblandningen. Metodologiskt tillkommer här frågan om vilka
förändringar enskilda komponenter undergår vid olika
förbränningsförlopp.

Den egentliga exponeringsanalysen, dvs alltifrån uppmätta eller
med hjälp av spridningsmodeller beräknade immissionsdata fram till
inandningsluftens sammansättning i de olika miljöer där människor
vistas, erbjuder både teoretiska och kanske framför allt praktiska
metodproblem. En hel del forskning har gjorts på detta område. I
bilagan ges dock exempel på flera metodfrågor som bör angripas bl
a metoder för att erhålla mer precisa, individrelaterade mätdata
samt fortsatt utveckling av spridningsmodeller, eventuellt även
inkluderande demografiska data.

Biologiska markörer för luftföroreningar i exponerade djur under
realistiska förhållanden men även i exponerade humanpopulationer
är metoder som bör vidareutvecklas. Hit hör användning av protein-
och DNA-addukter för genotoxiska agentier (ger även kvantifiering
av måldos samt vissa möjligheter att efter kemisk analys
identifiera reaktiva ämnen i en okänd biandexponering), användning
av cytologisk teknik, analys på tungmetaller och metalloider, som
ackumuleras i vävnader, immunologisk detektering av exponering för
luftföroreningar samt biokemiska och histologiska indikatorer på
vävnadsskada i luftvägarna.

Humanstudier i alla former måste generellt uppmuntras och stödjas
där de kan ge meningsfull information. Det gäller inte bara
högexponerade grupper. Registerepidemiologi, i synnerhet om den
vidareutvecklas, kan sålunda ge värdefull basinformation och ge
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underlag för hypotesformulering för analytisk sjukdomsepidemiologi
eller undersökningar av andra biologiska förändringar med
epidemiologiska metoder. Den viktiga frågan om individuell
känslighet kan bara studeras på människan. Det bör särsklit
undersökas i vad mån det unika svenska tvillingregistret samt de
vävnadsbanker som nu läggs upp kan användas för studier med någon
relevans för luftföroreningar i den allmänna miljön.

Matematisk-statistisk metodologi och beräkningar ingår i snart
sagt varje biologisk forskningsuppgift. Det är angeläget att
kompetensen inom biomatematik förstärks i Sverige. Här finns också
ett behov av metodutveckling, som sannolikt bäst tillgodoses genom
samverkan av naturvetare/medicinare och matematisk-statistisk
expertis i uppläggning och utvärdering av konkreta projekt rörande
riskuppskattningar eller underlag för sådana.

3.2 Andra sakfrågor

3.2.1 Exponering, biotillgänglighet, m m

Den allmänna luftmiljön utomhus har ett stort men varierande
inflytande också på luftmiljön inomhus beroende på lokalens
belägenhet, ventilationsförhållanden m m. En stor del av en
människas tid i vårt land tillbringas inomhus. Till den totala
belastningen från luftföroreningar kommer även sådana som
genereras av byggmaterial, insug av radon från marken och av
aktiviteter som rökning och matlagning/eldning.

Det här aktuella forskningsprogrammet bör stödja sådan forskning
som syftar till en bättre kunskap om människors rörelse- och
vistelsemönster samt om utomhusluftens betydelse för
inomhusmiljöns luftsammansättning. Å andra sidan är det troligen
mera kostnadseffektivt med integrerade forskningsansatser rörande
inomhusmiljöns luftförhållanden totalt sett. En utvidgning bör
sålunda kunna övervägas, i synnerhet om man får till stånd en
samfinansiering med andra berörda aktörer.

I exponeringsanalysen för luftföroreningar måste även ingå
beräknat intag, framför allt via födan, pga deponering i miljön.
Detta intag kan ibland vara många gånger högre än den direkta
tillförseln via andningsvägarna eller till mag-tarmkanalen efter
nedsväljning av inandade partiklar. Här rör det sig framför allt
om adekvat samplings- och analysteknik samt möjligheter att
relatera värdena till olika populationers kostvanor. Frågan synes
f n ha mest relevans då det gäller uppskattning av cancerrisker
från ämnen som utgör eller är bundna till partiklar. Sådana data
bör framkomma i den löpande livsmedelskontrollen.

Möjligheterna för att en förorening skall upptas i kroppen

sammanhänger med dess molekylstorlek och struktur samt kontakt-
stället där upptaget sker. Efter upptaget avgör omsättningen av
ämnet i kroppen ämnets möjligheter att i oförändrad eller för-
ändrad form nå ett målorgan och i vilken mängd detta i så fall
sker. En sådan 'inre exponeringsanalys' bygger på
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farmakokinetiska undersökningsmetoder. Därutöver kan andra metoder
bl a studier av specifika receptorer i målceller ge information om
tänkbara verkningsmekanismer.

3.2.2 Toxiska effekter

Urvalet av sjukdomar och sjukliga förändringar som tas upp i
forskningsprogrammet torde bli begränsat med hänsyn till vad som i
dag rimligen kan misstänkas i fråga om luftföroreningars effekter
på hälsan.

Behovet av fortsatt forskning för uppskattning av cancerriskernas
storlek har redan nämnts. Utöver genotoxiskt verkande ämnen bör
man här särskilt försöka studera andra luftföroreningars
potentiella roll vid tumörinduktion, som promotorer eller co-
carcinogener - i syfte att få ett visst underlag för kvantifiering
av deras riskbidrag. Det kan dessutom finnas ett samband mellan
promotiv/cocarcinogen verkan och en allmänt vävnadsskadande/irri-
terande verkan.

Luftföroreningar antas vidare bidra till uppkomst av allergier, t
ex genom ökad mottaglighet för allergen av biologiskt ursprung,
och till andra former av hyperreaktivitet i organismen. Här öppnar
sig ett brett fält för forskning såväl experimentellt som
epidemiologiskt. Kronisk luftrörskatarr uppvisar vidare en
säkerställd översjuklighet i tätorter, till vilken allmänna
luftföroreningar sannolikt bidrar utan att en kvantifiering ännu
varit möjlig.

Lungvävnaden är (första) mottagare av huvuddelen av upptagna
luftföroreningar. Funktionella och fysio-patologiska förändringar
i luftvägarna kan vara en indikation om påverkan från den
omgivande luften och om karaktären av en sådan påverkan. Studier
av humana celler/vävnader är betydelsefulla.

Mekanismer bakom inflammatoriska processer bedöms vara av
betydelse både för akuta och genotoxiska effekter.

Cancersjukdomar i andra organ än luftvägarna får ses huvudsakligen
som en systemeffekt, när de förknippas med inandningsluften. Andra
möjliga systemeffekter är reproduktionstoxiska samt neurotoxiska
effekter. Här fordras mera basal forskning innan någon klar
association till luftföroreningar är möjlig att studera.

3.2.3 Urval av substanser

Utgångspunkten är antingen det problem som skall studeras, vilket
påverkar valet av substanser att i förekommande fall ingå i
studien, eller att en viss förorening i omgivningsluften i sig
motiverar en närmare kartläggning och riskuppskattning med
avseende på olika hälsoeffekter. Några exempel skall nämnas.

Kväveoxiderna och de därmed relaterade kvävehaltiga organiska
föreningar, som kan bildas genom reaktioner med emitterade
kolväten är ett problemkomplex som i sig motiverar fördjupade
studier. I stor utsträckning saknas basal toxikologisk information
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om både NO2 och NO vilka utgör stora komponenter i den allmänna
luftföroreningen. Kväveoxiderna har vidare med säkerhet betydelse
för irritativa effekter på lungvävnaden och oorganiska
kväveföreningar i luften har diskuterats som bidragande faktor
till cancerincidensen och utvecklandet av allergier.

Då det gäller cancerrisker erfordras i synnerhet fler studier
inriktade på semivolatila ämnen bl a organiska nitroföreningar,
fluoranten och metylfenantren. Vissa nyckelämnen i gasfasen är
kända och använda för riskkvantifiering i detta sammanhang. Frågan
bör ställas om det finns fler ämnen i gasfasen där man kan
misstänka riskbidrag av någon betydelse.

"Partiklar" kräver en dubbel ansats på riskfrågan dels genom att
de utövar en viss mekanisk verkan på vävnader, dels genom att de
kan vara bärare av substanser med egen toxisk effekt. Det bör vara
av speciell betydelse att söka belysa bl a hur partiklar samverkar
med andra luftföroreningar som NOx och SOx då det gäller irrita-
tiva och liknande effekter och vad detta betyder för riskbilden
totalt.

NÅGRA PRIORITERADE OMRÅDEN

För ytterligare synpunkter och förslag, se bilagan. Där görs en
genomgång med exempel på forskningsbehov strukturerad efter ett
antal delmoment i riskbedömningen.
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4. GENOMFÖRANDE

Det förutsätts här att naturvårdsverkets forskningsnämnd kommer
att anslå ett belopp av storleksordningen 4 milj.kr. per år och
att programmet i en första fas löper under tre år. Trots att detta
för svenska förhållanden är en icke obetydlig satsning, är det som
nämnts uppenbart att endast få delforskningområden eller någon
enstaka stor problemställning kommer att kunna tas upp. Satsningen
skulle öka i värde om man kan bredda samarbetet både med andra
forskningsfinansiärer inom och utom landet och med forskargrupper
verksamma i andra länder, både i Europa och USA.

Tänkbara möjligheter till tilläggsfinansiering av programmet som
sådant alternativt samfinansiering av individuella projekt eller
grupper av projekt bör sålunda prövas närmare. Med hänsyn till
bredden i det föreslagna programmet torde det även vara möjligt
att på ett tidigt stadium få potentiella andra finansiärer att
visa särskilt intresse för någon eller några delar av programmet.
Det avgörande i slutändan blir självfallet projektförslagens
vetenskapliga kvalitet och deras betydelse för programmets
huvudsyften.

För att (a) stimulera forskare till aktiv medverkan i
diskussionen om kunskapsluckor och fortsatta prioriteringar inom
programmet och (b) för att så långt möjligt få till stånd
integrerade projekt där en hel problemställning angrips i
samarbete mellan flera forskargrupper bör i första omgången

- en mycket kortfattad intresseanmälan (2-4 sidor) inges i början
av år 1991 (datum fastställs senare).

Av intresseanmälan bör framgå hur man tänker sig att det egna
delprojektet passar in i en större problemställning och vilken
relevans det har för den övergripande frågan om riskuppskattningar
beträffande luftemissioner. Det är en fördel om man så långt
möjligt redan vid intresseanmälan identifierat tänkbara
samarbetspartners eller etablerat sådana kontakter att gemensam
intresseanmälan kan göras.

Anmälningarna bör därefter bearbetas av en särskild ledningsgrupp
i syfte att få fram prioriteringar och integreringar. Berörda
forskare kommer därefter att anmodas inge

- en kompletterande ansökan i traditionell form senare under
våren 1991.

Projektarbetet inom hela eller större sammanhängande delar av
forskningsprogrammet bör senare utvärderas av en internationellt
sammansatt expertgrupp, dock tidigast efter tre år.
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1. BAKGRUND

Riskbedömning är en vetenskaplig analys som måste strikt
separeras från administrativt-politiska överväganden och
som innebär en sammanvägning av flera olika typer av
informationskällor. Data från endast ett forskningsområde
är sällan tillräckliga. Av detta skäl kräver en adekvat
riskbedömning en samverkan mellan experter från olika
specialområden. Beträffande metoder för riskbedömning
behövs utveckling även på grundläggande nivå. Detta
motiveras av att osäkerheten i uppskattning av hälsorisker
i hög grad beror på att nu tillämpade förfaranden i flera
avseenden vilar på ett bristfälligt teoretiskt underlag.

En rätt prioritering av samhällets insatser för kontroll av
emissioner av toxiska ämnen till den yttre miljön kräver en
förbättrad kvantifiering av de hälsorisker som är förknip-
pade med rådande exponeringsnivåer för luftföroreningar,
framför allt i tätorter, men även med avseende på inomhus-
luften. Exponeringsanalysens stora betydelse i detta
sammanhang måste därvid understrykas. Det aktuella forsk-
ningsprogrammet syftar till att med utgångspunkt i
identifierade kunskapsluckor i riskbedömningsprocessen
erhålla säkrare bedömningsunderlag vid riskuppskattning vad
avser relevanta, toxikologiska effekter. Även om huvudin-
riktningen för programmet centreras kring forskning som rör
allmänna luftföroreningar, har ett studium av vissa
bakgrundsfaktorer vilka påverkar studerade toxikologiska,
molekylärbiologiska eller epidemiologiska parametrar stor
betydelse. Utan kännedom om dessa allmänna faktorer torde
luftföroreningarnas roll med avseende på t.ex. "storstads-
faktorn" (i vid bemärkelse) knappast kunna bedömas.
Likaledes har metodutveckling inom området bedömts vara av
central betydelse. Föreliggande program är därför inte
snävt begränsat till ett studium av t.ex. bilavgaser, utan
syftar till ge en helhetsbild av den betydelse som
luftföroreningar i den allmänna miljön kan ha för
människans hälsa. För den föreslagna prioriteringen av
insatserna inom detta område måste den pågående forsknings-
verksamheten i Sverige och utomlands, samt medvetenheten om
en mycket begränsad budget bli vägledande.

2. DEFINITIONER

Schemat i Fig. 1 är avsett att visa de olika momenten som
ingår i den vetenskapliga riskbedömningsprocessen, med
utgångspunkt från vilken detta program är baserat.

Vid en riskbedömning behöver man uppskatta sannolikheten
för att en icke önskad händelse skall inträffa. Sannolikhet
definieras som det kvantitativa uttrycket för förväntad
frekvens av slumpstyrda utfall. Genom faroidentifiering
("hazard identification") erhålles en indikation om poten-
tiell, eller möjlig risk i form av t.ex. en hög, kronisk



VIKTIGA FORSKNINGSOMRÅDEN

OMRÅDE

Karakterisering av
luftföroreningar

Undersökning av toxiko-
logiska effekter av
särskilt intresse

Exponeringsanalys

F\irmakokinetik

Biologiska markörer för
luftföroreningar

KOMMENTARER

Kemisk karakterisering, framför allt av flyktiga och semi-volati? a. komponenter,
samt av förändringar i emissionsbilden beroende på förändringar i sammansätt-
ning av basbränslen; biologiskt relevanta skillnader i sanimansättning mellan
olika emissioner med höga POM-halter. Karakterisering av föroreningssituationen
i inomhusluft.

Fördjupade kunskaper rörande primära reaktioner initierade av ozon, N0x och S02
Mekanismer för uppkomst av vävnadssxada inducerade av luftföroreningar. Under-

sökningar av co-carcinogen och cancerpromotiv verkan. Kvantifiering av dylika
effekter i samband med yrkesmässig exponering för luftburna carcingena agens för
bättre riskuppskattning av allmänna luftföroreningar.

Systematisk sammanställning av tillgängliga, svenska exponeringsdata. Mer
precisa, individrelaterade mätdata för prioriterade luftföroreningar. Utveckling
av lämpliga indikatorsubstanser för olika emissionstyper. Internationellt
samarbete för utveckling, selektering och validering av atmosfäriska spridnings-
modeller. Totalmodeller för atmosfärisk spridning samt indirekt exponering i
kombination med demografisk information. Framtagande av svenska data för
aktivitetskarakterisering.

Undersökning av clearance av partiklar från lunga. Biologisk tillgänglighet hos
partikelbundna ämnen. Dosimetri av hygroskopiska aerosoler. Karakterisering
olika metaboliserande systemen i andningsvägarnas vävnader samt hos makrofager
Distribution av, samt måldoser i lunga och övriga vävnader för ämnen upptagna
genom inandning.

Metodologisk utveckling för bestämning av måldoser för riskuppskattning av prio-
riterade ämnen genom användning av i första hand DNA- och proteinaddukter.
Adduktmatning för att spåra och karakterisera hittills okända exponeringskällor
samt utnyttjande av tvillingmaterial och kraftigt exponerade populationer.
Utvecklingen av rutinmässiga metoder för detektering av minnes-T-celler mot
luftburna allergener samt av IgE medierad allergi mot lågmolekylära ämnen.
Utveckling av känsliga indikatorer för initial vävnadsskada i luftvägarna med
hjälp av biokemiska, histokemiska, eller immunologiska metoder.



OMRÅDE KOMMENTARER

Extrapolering från
höga till låga doser:
Cancer

Extrapolering från
höga till låga doser:
Icke stokastiska effekter

Funktionella och fysio-
patologiska föränd-
ringar i luftvägarna

Toxikologiska effekter
framkallade av enskilda
ämnen

Epidemiologi

Utveckling av biologiskt förankrade, matematisk-statistiska extrapoleringsmo-
deller för carcinogena och gentoxiska effekter samt utveckling av modeller
baserade på förväntad livstidsförkortning. Undersökningar av dos-respons samband
för cancerpromotion samt för epigenetiska agens. Precisering av riskkoefficien-
ter för luftburna carcinogena ämnen ingående i komplexa emissioner från
förbränning av fossila bränslen samt för vissa carcinogena metaller och
metalloider.

Förbättring av gängse metoder för fastläggandet av ADI-relaterade värden.
Dos-effekt samt dos-responssamband för immunotoxiska effekter, inklusive aller-
gisk sensibilisering.

Påverkan av doströskeln för allergisk sensibilisering genom ospecifik, irritativ
inverkan av allmänna luftföroreningar. Undersökning av den potentiellt allergena

förmågan hos SOT Undersökningar av särskilda riskgrupper samt av kraftigt
exponerade populationer i Central- och Östeuropa.

Undersökningar av kronisk påverkan för N0x. Betydelsen av intermittent
exponering samt av potentiell systemisk verkan. NOs effekter och farmakokinetik.

Epidemiologiska undersökningar av populationer som ar utsatta för extremt, höga
halter av luftföroreningar. Användning av CMR och relaterade databaser för en
fördjupad analys av milj obetingade faktorers betydelse för uppkomst av cancer.
Utökad användning av tvillingregistret för undersökning av olika sjukdomar som
kan tänkas framkallas eller förvärras av allmänna luftföroreingar. Metodologisk
utveckling av registerepidemiologi, innefattande utveckling av "pseudokommuner"
samt förbättring av "tätortsbeskrivande parametrar.

Nya strategier för
riskuppskattning

Utveckling och verifiering av stråldosekvivalensbegreppet. Utveckling av
biologisk karakterisering av komplexa emissioner med hjälp av testsystem
som är relevanta med avseende på kvantitativ bestämning av risk. SAR.



toxicitet hos ett ämne. Detta steg har ofta karakteriserats
som "riskidentifiering11, vilket egentligen inte är korrekt
med utgångspunkt från gängse definition av begreppet
"risk"; en risk kan urskiljas först efter det att expone-
ringen uppskattats - låt vara helt approximativt. Paro-
analysen ("hazard assessment") medger genom karakterisering

Fig.l - Moment vid riskbedömning

RISKBEDÖMNING

Typ av information Steg i riskbedömningen

Experimentella och
epidemiologiska data
som indikerar förmågan
hos ett agens att orsaka
toxiska effekter

Mätning eller prediktion av
halter i den yttre miljön.
Bestämning av måldos i
organismen."Surrogatdata"

Toxiska verkningars kvanti-
tativa beroende av upptagen
mängd av ett agens (dos).
Extrapolering från höga till
låga doser samt extrapolering
mellan djurarter.

Data från dos-respons (effekt)
samband + exponeringsanalys
+ osäkerhetsanalys

Faroidentifierinq
Vilka skador är
överhuvudtaget möjliga
vid exponering för det
aktuella ämnet?

Exponerinqsanalys
Vilka exponeringsnivåer
(doser) kan förväntas
under vissa, specificerade
förhållanden?

Faroanalys '
Vad är sannolikheten för
uppkomsten av en viss
toxisk effekt vid olika
doser?

Riskuppskattnina
Vilken är den beräknade
risken för skadeverkningar
i en given population
under verkliga eller
projekterade exponerings-
förhållanden? Hur säkra
är dessa beräkningar?

*) Kemikommissionen harföradministrativaändamål
använt begreppet "faroanalys11 i en delvis annan
betydelse, och "riskuppskattning11 motsvaras i
kommissionens utredning närmast av begreppet "risk-
analys" (SOU 1984:77, sid. 169-172).

av dos-respons-(dos-effekt) samband en kvantifiering av
skada vid olika hypotetiska exponeringsförhållanden. Genom
exponeringsanalysen ("exposure estimation") kan storleken
på den kemiska exponeringen bestämmas, vilket kan medge en
uppskattning av upptaget (måldosen) i organismen. Det



skall betonas, att det finns en betydande överlappning
mellan å ena sidan faroidentifiering och å andra sidan
faroanalys; förutom att identifiera möjliga toxikologiska
effekter kan t.ex. från en långtidsstudie i en gnagare
information rörande dos-effektsamband erhållas. Genom
riskuppskattningen - baserad på en sammanvägningen av
exponeringsanalys samt dos-respons (dos-effekt) samband -
ernålies slutligen sannolikheten för att en viss skada
skall uppträda under definierade, faktiska förhållanden. I
Fig. 2 visas hur de olika informationskällorna kombineras
vid en riskuppskattning. Med riskbedömning ("risk assess-
ment") avses här hela processen från och med faroidenti-
fiering till och med en genomförd riskuppskattning.

Fig. 2 - Informationskällor för riskuppskattning
(modifierat efter Törnqvist, Bil. till

SNV Rapport No. 3761)

Epidemiologi
- Sjukdomar
- Biologiska'
indikatorer

Kontroll

Exponeringsanalys
A

EMISSION ,
kemisk analys
11 surrogatdata "

IMMISSION
monitoring

Risk vid den
den aktuella
exponerings-
nivån

Experimentella
data; mekanismer
dos-respons
(effekt)-samband, m.m.

*) Extrapolering mellan djurarter

I den händelse att riskuppskattningen baserats på djurmo-
deller o.dyl. är det önskvärt att i största möjliga
utsträckning bedöma de estimat som erhållits från riskupp-
skattningen mot bakgrunden av tillgängliga, epidemiologiska
data. Lika väsentligt är att inte utan vidare använda
statistiska korrelationer från epidemiologiska undersök-
ningar utan att ha utvärderat den biologiska rimligheten
vad avser denna information mot bakgrund av vad som är känt
om ämnet ifråga från experimentella undersökningar. Ett
statistiskt samband erhållit från en epidemiologisk undersö-
kning får inte godtagas som ett bevis för ett kausal-
samband, on detta uppenbarligen strider mot tillgänglig
information som rör verkningsmekanismer, fysikalisk-kemiska
egenskaper hos ett ämne o.dyl. I ett sådant fall kan korre-
lationen ifråga på sin höjd betraktas som hypotes-
genererande.



Det bör betonas, att ovanstående flödesschema inte är
enkelriktat. När det rör sig om exponering för komplexa
emissioner, görs ofta en preliminär riskbedömning för att
erhålla en mycket grov riskuppskattning av ett antal
identifierade, enskilda komponenter. En del av dessa kan
omedelbart avfärdas som varande betydelselösa, t.ex. på
grund av mycket låga halter, parat med låg eller måttlig
toxicitet. Efter denna preliminära selektion återstår
något eller några kritiska ämnen, vilka synes bli avgörande
för riskbedömningen. För dessa kritiska komponenter
upprepas hela, eller delar av flödesschemat i Fig. 2 fur
att erhålla mer precisa riskestimat.

3. FAROIDENTIFIERING
3.1 Karakterisering av luftföroreningar i utomhusluft
3.2 Karakterisering av luftföroreningar i inomhusluft
3.3.Undersökning av toxikologiska effekter av särskilt

intresse i samband med luftföroreningar
3.3.1 Mekanismen för induktion av vävnadsskada i

luftvägarna
3.3.4 Promotorers roll vid induktion av tumörer i

luftvägarna
3.4 Tillgång till utrustning för inhalationstoxi-

kologisk forskning

3.1 Karakterisering av luftföroreningar i utomhusluft -
Tidigare insatser i Sverige har koncentrerats kring mätning
av utsläpp och nivåer av luftföroreningar som S0_, NO ,
ozon samt partiklar. Vissa mätningar av oxygenate?,
mestadels aldehyder, ketoner och alkoholer har även
genomföres i storstadsmiljö.

Vad beträffar andra typer av luftföroreningar har av
tradition metalltoxikologin haft en stark ställning, och
tungmetallutsläpp har tillsammans med klorerade dibenzo-
dioxiner och dibenzofuraner utgjort högprioriterade
forskningsområden. Inom tätortsprojektet har vidare en stor
satsning på kemisk och biologisk karakterisering av
komplexa emissioner genomförts, särskilt med avseende på
bilavgaser samt luftföroreningar i tätort. Inom den
analytiska kemins område har man i dessa sammanhang utan
tvivel uppnått betydelsefulla resultat. Däremot kan grunden
för tidigare prioriteringar av resurserna till förmån för
s.k. biologisk karakterisering av komplexa luftföroreningar
i viss mån ifrågasättas. Om en dylik karakterisering skall
framstå som meningsfull, måste den biologiska parameter som
användes som markör vid den kemiska fraktioneringen vara
relevant med avseende på en kvantitativ riskuppskattning.
Så har varit fallet endast i begränsad utsträckning, såväl
vad avser de in vitro system scm använts för bestämning av
genotoxicitet som utnyttjandet av den s.k. TCDD-receptorn.



För vissa komplexa emissioner innehållande partiklar med
höga halter av polycykliska, aromatiska kolväten (koksverk,
eldning av brunkol) finns epidemiologiska data för lung-
cancer, vilka kan användas vid riskuppskattning av emissio-
ner av typ dieselavgaser. Vid extrapolering av dylika data
till t.ex. tätortsmiljö bör emellertid riskkoefficienterna
korrigeras med hänsyn till olikheter i kemisk sammansätt-
ning, och hänsyn bör även tas till de flyktiga och semi-
volatila komponenter som bildas.

Forskninqsbehov - Fortsatta undersökningar vad avser en
kemisk karakterisering av luftföroreningar är berättigade,
varvid framför allt de flyktiga och semi-volatila komponen-
terna ej får försummas. För att kunna genomföra prognoser
av den framtida luftkvaliteten är en karakterisering av
förändringar i emissionsbilden beroende på tänkbara
förändringar i sammansättningen av basbränslen för uppvärm-
ning samt för förbränningsmotorer likaledes viktig. En
bättre karakterisering av biologiskt relevanta skillnader i
kemisk sammansättning mellan å ena sidan komplexa emis-
sioner med höga PAH-halter för vilka cancerepidemiologiska
data finns tillgängliga, och å andra sidan emissioner som
dieselavgaser, är önskvärd för att förbättra nuvarande
riskuppskattningar av den carcinogena verkan av tätorts-
luft.

3.2 Karakterisering av luftföroreningar i inomhusluft -
Sedan början av 60-talet, men framför i och med att
oljekrisen på 70-talet medförde en serie energibesparande
åtgärder vilka resulterade i sämre ventilation, har
problematiken associerad med "sjuka hus" kommit att allt
mer uppmärksammas. Inomhusluftens sammansättning av
föroreningar är delvis helt annorlunda än utomhusluften,
men exponeringsbilden är otillräckligt känd. För vissa,
toxiska ämnen vet man dock, att nivåerna kan vara avsevärt
högre inomhus än utomhus, och att denna exponering
därtill är långt ifrån betydelselös ur hälsosynpunkt. I
kök med gasspisar kan under kortare perioder halterna av
NO uppnå halter som uppgår till 2.000 ng/ra , medan

?Sr-urvom1fvBIniSfufP
boningsrum. Tobaksrökens betydelse (passiv rökning) vid
totalexponeringen för luftföroreningar måste understrykas.
I villor med garage kan luftnivån av bensen bli avsevärt
högre än den som kan uppmätas i gatuplanet på en hårt
trafikerad genomfartsled. Formaldehyd och olika typer av
lösningsmedel utgör andra exempel på ämnen för vilka inom-
husexponeringen i allmänhet är den helt dominerande. Vad
gäller den överkänslighet i luftvägarna som förknippats med
denna typ av exponering, har givetvis även andra faktorer
som mögelsporer och luftfuktighet stor betydelse. Epidemio-
logiska undersökningar av sambandet mellan olika miljöfak-
torer och den kraftiga uppgång av astma och allergiskt
betingad rinit som skett under de senaste decennierna har
dock gett vissa indikationer på att föroreningar i inomhus-
luften kan ha spelat en viktig roll. Radon i inomhusluft



utgör givetvis ett betydelsefullt problem, villiat dock
behandlas i samband med andra forskningsprogram.

Forskningsbehov - Karakterisering av föroreningssituationen
i inomhusluft i bostäder och allmänna lokaler synes vara
ett område där fortsatta forskningsinsatser är ytterst
angelägna.

3.3 Undersökning av toxikologiska effekter av särskilt
intresse i samband med luftföroreningar

3.3.1 Mekanismen för induktion av vävnadsskada i
luftvägarna - Ozon, PAN samt kväveoxider synes framkalla
cellskada genom oxidativa processer, vars närmare förlopp
inte är kända. För SO har framförts, att cellskada bl.a.
skulle bero på reaktion mellan vätesulfit och svavelbryggor
i proteiner. Denna typ av förändringar kan med fördel
studeras under kontrollerade exponeringsförhållanden i
t.ex. perfunderad lunga och i vissa cellulära in vitro
system.

Forskningsbehov - Fördjupade kunskaper om de primära
reaktioner som initieras av ozon, NO och SO är önskvärda
för närmare förståelse av mekanismerna för uppkomst av
vävnadsskada inducerade av dessa ämnen.

3.3.2 Cancerinitiatorers, co-carcinogeners och promotorers
roll vid induktion av tumörer - En omfattande grundforsk-
ning rörande initiering av cancer erhåller i Sverige stöd
av forskningsråden, Cancerfonden, m.fl. organisationer.
Resultaten av ett flertal av de stödda projekten är av
allmän betydelse för förståelsen av uppkomst av cancer, och
denna typ av grundforskning är givetvis viktig för cancer-
problematiken som sådan, men kan i allmänhet ej prioriteras
inom ramen för detta program.

En aspekt som mer specifikt berör luftföroreningar samman-
hänger med den stora roll som uppenbarligen co-carcinogen
och extern promotiv verkan spelar vid cancerinduktionen
framkallad av flera agentier som asbest, arsenik, radon och
tobaksrök. Förmodligen gäller detta även för lågpotenta
carcinogener, som vissa nickelföreningar, vilka visat sig
carcinogena vid inhalation hos människa. Den snabbt
sjunkande lungcancerrisken efter rökstopp utgör dock den
mest dramatiska demonstrationen av promotionens betydelse.
Djurexperiment har visat, att adsorption till partiklar kan
avsevärt potentiera effekterna vid inhalation av carci-
nogena ämnen som benso(a)pyren. Förlängd retention i
kombination med ospecifika retningseffekter utgör därvid
några tänkbara orsaker. Med tanke på den komplexa expone-
ringen som ägt rum med avseende på kohorter av arbetare
(gruvor, smältverk) där man kunnat knyta en förhöjd cancer-
incidens till ovan nämnda faktorer, är det tveksamt, i vad
mån de riskestimat som därvid erhållits även är tillämpliga
för låg-dospåverkan vid mer renodlad exponering av den



allmänna befolkningen.

TCDD anses nu allmänt utöva sin carcinogena verkan genom
promotiva processer, vilka varit föremål för svenska
forskningsinsatser. Man har således kunnat visa, att
verkningsmekanismen i vissa avseenden skiljer sig från den
som kännetecknar t.ex. fenobarbital. Den betydelse som
ospecifik irritation till följd av ozon, NO och SO kan ha
för cancerpromotion har varit livligt diskuterad. I vissa
undersökningar har man kunnat visa på promotiva effekter
hos SO , men det är inte klarlagt i vilken utsträckning
luftföroreningar i den allmänna miljön kan utöva en signi-
fikant promotiv verkan vid de nivåer som är aktuella i
t.ex. tätort.

Aktivering av ras-onkogener utgör tidiga stadier i carcino-
genesen i flera experimentella system. Hos människa har
dylika, aktiverade onkogener påträffats i adenocarcinom,
vilka kan härledas till Clara celler eller Typ II celler.
Mot denna bakgrund är ett svenskt projekt att etablera en
transgen muslinje med en aktiverad ras-onkogen för
undersökning av co-carcinogen och promotiv verkan i lunga
av stort intresse. Användningen av dylika system kan här
utgöra ett värdefullt komplement till klassiska initie-
rings/promotionsmodeller.

Forskningsbehov - Möjligheten av att allmänna luftföro-
reningar, inklusive partiklar, kan ha en signifikant co-
carcinogena och/eller cancerpromotiva verkan behöver
närmare studeras. Frågan om promotiva effekters roll vid
uppkomst av lungcancer, inducerade i arbetsmiljö av sådana
faktorer som arsenik, radon, asbest och vissa tungmetaller
kräver ytterligare forskningsinsatser för att ge mer
precisa riskuppskattningar.

3.3.3 Reproduktionstoxiska samt neurotoxiska effekter
Iakttagelser gjorda med anledning av hög exponering för
vissa ämnen i yrkeslivet (bly, cytostatika, vissa narkos-
m«-del) samt med avseende på intag av alkohol och inverkan
av rökning under graviditeten, har väckt frågan huruvida
luftföroreningar kan inducera toxikologiska effekter, av
typ missfall och fosterskador. För närvarande saknas dock
adekvata belägg för att denna typ av effekter kan uppstå
vid de låga halter av luftföroreningar som förekommer i den
allmänna miljön. De slutsatser som dragits rörande
förekomst av dylika effekter på grundval av vissa epidemio-
logiska undersökningar synes ha berott på snedvridningar i
materialet och/eller genom inverkan av olika störande
faktorer (t.ex. rökning och alkohol). Liknande överväganden
synes även gälla neurotoxiska verkningar.

Forskningsbehov - Även om det för närvarande inte finns
belägg för att luftföroreningar i den allmänna miljön kan
framkalla reproduktionstoxikologiska eller neurotoxiska
effekter, är det givetvis svårt att utesluta dylika
effekter. Väl underbyggda projektförslag inom dessa områden
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kan därför övervägas.

3.4 Tillgång till utrustning för inhalationstoxikologisk
forskning - Svenska forskare, som vill ägna sig åt
inhalationstoxikologi, hämmas av flera tekniska handikapp:
Mer avancerad utrustning för exponering av djur via
inhalation - särskilt om dessa inkluderar generering av
aerosoler och omfattar användning av större försökdjur som
hund - finns i Sverige endast vid Astras laboratorier i
Gärtuna (Södertälje). Utrustning för studium av
partikeldepositicn i luftvägarna hos försöksdjur finns
tillgänglig vid Institutet för Miljömedicin. Ett mindre,
men relativt välutrustat laboratorium för denna typ av
undersökningar finns dessutom vid Institutionen för Farma-
kologi och Toxikologi vid Trondheims Universitet. Ingen-
stans i Skandinavien finns emellertid utrustning tillgäng-
lig av den klass som byggts upp t.ex. vid Frauenhofer
Institut fiir Aerosolforschung i Hannover. Förutom
faciliteter för hållande och exponering av försöksdjur,
utgör avsaknaden av kvalificerad expertis inom området
veterinärpatologi en annan begränsande faktor. För kemisk
analys utgör framför allt masspektrometrar en tung post på
kostnadssidan. Även om stöd för inköp av dyrbarare
utrustning för inhalationstoxikologisk forskning ligger
utanför de ekonomiska ramarna för detta program, bör stöd
kunna utgå för att underlätta samarbete med väl utrustade
laboratorier.

4. EXPONERINGSANALYS
4.1 Exponeringsmätning
4.2 Atmosfäriska spridningsmodeller
4.3 Indirekt exponering

4.1 Exponeringsmätning - En stor del av den osäkerhet som
vidlåder riskuppskattningar kan hänföras till osäkerheten
vad avser gjorda exponeringsuppskattningar. Större delen av
denna typ av information härrör från direkta mätningar i
olika miljöer, och mycket omfattande analyser av de huvud-
sakliga luftföroreningarna har genomförts i vårt land.
Materialet är dock ej alltid direkt tillgängligt, utan
finns utspritt på en rad centrala och lokala myndigheter
och institutioner. Än svårare ter det sig att på grundval
av tillgängliga mätdata beräkna koilektivdoser för allmänt
förekommande, luftburna, carcinogena ämnen.

Av värde är de projekt som initierats på olika håll i
världen (t.ex. "Human Exposure Assessment Locations", HEAL,
initierat av WHO och UNEP) för att utveckla och förbättra
metoder för direkt exponeringsmätning. I förhållande till
användning av stationära provtagningsstationer kan utnytt-
jandet av personburna monitorer ge en betydligt mer



11

precis exponeringsuppskattning. Vid Institutet för
Miljömedicin, Karolinska Institutet, har således mätningar
av individuell exponering för N0_ med diffusionsprovtagare
genomförts i Stockholm under vintern 1988. Dylika mätningar
är dock möjliga endast för ett begränsat antal ämnen.

Forskningsbehov - Ett rikhaltigt material rörande huvud-
sakliga föroreningskomponenter finns tillgängligt på olika
håll i Sverige. En systematisk sammanställning av
tillgängliga, svenska exponeringsdata för luftföroreningar
vore därför önskvärd. Framtagandet av mer precisa, individ-
relaterade mätdata för olika prioriterade ämnen t.ex. med
hjälp av personburen mätutrustning är av stort värde, och
en utveckling, förbättring och harmonisering av dylika
metoder bör uppmuntras.

4.2 Atmosfäriska spridningsmodeller - När direkta
mätningar rörande luftföroreningar saknas, t.ex. vid
uppskattning av föroreningsbilden kring projekterade
industrianläggningar, måste exponeringsuppskattningar grun-
das på olika typer av spridningsmodeller. Sverige har högt
kvalificerad expertis för utveckling och tillämpning av
olika meteorologiska modeller. Det har dock ej varit
möjligt att mot bakgrunden av den internationella utveck-
lingen, i detta sammanhang utvärdera "the state of the art"
i Sverige vad avser denna verksamhet.

Rent allmänt kan dock sägas, att medan konventionella
gaussiska modeller synes kunna ge en tillfredsställande
prediktion (inom en storleksordning) av torr- och våtdepo-
sition av gaser och partiklar i närheten av enstaka
punktkällor belägna i flack terräng under stabila,
atmosfäriska förhållanden, är dylika, enklare modeller ej
tjänliga för mer komplexa situationer vilka innefattar
kuperad terräng med flera utsläppskällor. Till detta kommer
den atmosfäriska omvandlingen av primära komponenter.
Flera, mer sofistikerade modeller har utvecklats, av vilka
vissa även inbegriper demografiska parametrar (t.ex.
USEPAs HEM-modeller). Specialmodeller har även utvecklats
för beräkningar av luftföroreningssituationen i städer. Ju
mer komplexa modellerna är, desto högre krav ställs på
använda basdata; lokala väderleksuppgifter för längre
tidsperioder, väl karakteriserade utsläpp och deras
belägenhet, detaljerad topografisk information, etc.
Adekvat validering förefaller saknas för många av dessa
komplexa modeller.

Mätning i en viss miljö av ett antal olika indikator-
substanser - vilka är karakteristiska för olika typer av
emissioner - kan vara till stor hjälp vid uppskattning av
bidrag från olika föroreningskällor och därvid utgöra ett
viktigt komplement vid validering av modellbaserad expone-
ringsuppskattning. Således har CO-halten i luft använts
som mått på bidrag av luftföroreningar i stadsluft från
bensindrivna motorfordon och vanadin för råoljebaserade
bränslen i stort. Benzo(a)pyren har tidigare i stor
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utsträckning använts som indikatorsubstans för exponering
för polycykliska organiska föreningar, bildade från olika
förbränningsprocesser, men är på grund av sin instabilitet
mindre lämpad för detta ändamål. För en viss substans, där
exponeringsbilden ej är närmare känd, kan användning av
"surrogatdata", dvs. information från ett ämne med liknande
kemiska och fysikaliska egenskaper, utgöra ett möjligt
alternativ.

För att karakterisera exponering av populationen inom ett
visst geografiskt område krävs kännedom om sådana levnads-
vanor som sammanhänger med uppehållsort (antal timmar
inomhus, i kommunikationsmedel, på gator, etc). Dylika
data synes mer eller mindre saknas för representativa
segment av den svenska befolkningen.

Forskn inqsbehov - Ett internationellt samarbete bör
initieras för utveckling, selektering och validering av
atmosfäriska spridningsmodeller som även täcker topogra-
fiskt och meteorologiskt komplexa situationer samt
inbegriper atmosfärisk omvandling av primärt emitterade
ämnen. Modeller, vilka även inkluderar demografiska data,
bör övervägas för användning i Sverige. Representativa
svenska data saknas dock för aktivitetskarakterisering av
olika, studerade befolkningsgrupper. Utveckling av lämpliga
indikatorer karakteristiska för olika emissionstyper utgör
ett värdefullt hjälpmedel för uppskattning av källbidrag
till luftföroreningar i olika miljöer.

4.3 Indirekt exponering - För många luftföroreningar utgör
den fraktion som upptas direkt genom inandning endast en
mindre del av den totala exponeringen. Detta gäller framför
allt tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver, men
även polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och vissa
persistenta klorerade föreningar härrörande från förbrän-
ningsprocesser (avfallsförbränning o.dyl). I dylika fall
utgör tillskottet från födan den helt dominerande
faktorn. Eftersom konsekvenserna av utsläpp av föroreningar
till atmosfären måste utvärderas med hänsyn till den totala
riskbilden, är det givetvis av stor vikt att denna
indirekta exponering kan kvantifieras. I detta sammanhang
är den anlysverksamhet som bedrives av livsmedelsverket
utomordentligt viktig. Den tilltagande internationalise-
ringen av handeln med livsmedel försvårar därvid i viss mån
identifiering av potentiella källor inom landet. Mätning i
biota samt av ackumulering i näringskedjorna för utvalda,
persistenta ämnen utgör en annan länk i denna verksamhet.
De två sista områdena är dock föremål för forskningsverk-
samhet inom flera andra program, och kan endast undantags-
vis komma att stödjas i detta sammanhang.

I USA kombineras atmosfäriska spridningsmodeller för
beräkning av deposition ofta med modeller som beskriver
upptag i grödor och bioackumulering, exemplifierad av EPAs
"Terrestrial Food Chain Model". Den sistnämnda modellen
beräknar följande upptag* kontakt med jord, förtäring av
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påverkade grödor, förtäring av kött från boskap som
utfodrats med kontaminerade grödor samt förtäring av fisk
som fångats från lokalt belägna, av utsläppen påverkade
ytvatten. Denna typ av integrerade förfarande behöver dock
vidareutvecklas och valideras genom direkta mätningar.

Forskningsbehov - Exponeringsmätning av persistenta ämnen,
vilka emitterats via utsläpp till luft, förblir ett viktigt
tema för fortsatt forskning. Mycket av denna verksamhet
bearbetas dock redan inom ramen för ett antal andra forsk-
ningsprogram. En integrerat förfarande, där atmosfäriska
spridningsmodaller kombineras med modeller för indirekt
exponering är av intresse för att erhålla en helhetsbild av
exponeringssituationen i samband med prognoser av olika
slag. Denna typ av metodutveckling synes ej täckas in av
andra forskningsprogram.

5. FAROANALYS ("Hazard assessment")
5.1 Farmakokinetik
5.2 Bestämning av måldoser
5.3 Biologiska markörer för luftföroreningar

5.3.1 Användning av protein- och DNA-addukter för
genotoxiska agens.

5.3.2 Användning av cytologisk teknik
5.3.3 Ackumulering av tungmetaller och metalloider

i vävnaderna
5.3.4.Immunologisk detektering av exponering för

luftföroreningar
5.3.5 Biokemiska och histologiska indikatorer på

vävnadsskada i luftvägarna
5.4 Extrapolering från höga till låga doser: Cancer
5.5 Bestämning av riskkoefficienter för viktigare,

luftburna, carcinogena ämnen
5.6 Extrapolering från höga till låga doser: Icke

stokastiska effekter
5.7 Extrapolering från djurexperiment till människa

5.1 Farmakokinetik - Den mängd av ett ämne som kan utöva
sin verkan i ett visst målorgan eller vävnad efter upptag
via inhalation, är endast indirekt relaterad till koncent-
rationen i omgivningsluften av ämnet ifråga. För att
upptaget via lungorna med utgångspunkt från luftkoncentra-
tioner skall kunna beräknas, måste därför kinetiska
beräkningar göras som baseras på fysikalisk-kemiska karak-
teristika hos det gasformiga ämnet, samt på olika lungfy-
siologiska parametrar. Ett antal användbara modeller har
utvecklats för att beräkna upptaget av gasformiga ämnen i
olika djurarter, där hänsyn tas till såväl metabolisk
omvandling som fördelning i organismens olika "compart-
ments". För komplexa, partikulära aerosoler är dock
dosimetrin besvärlig, speciellt om extrapolerade data
används från försöksdjur med lungfysiologiska karakteris-
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tika som skiljer sig avsevärt från människans. Även för
människa kan det vara befogat att ytterligare studera
partikeldeposition i olika delar av andningsvägarna, t.ex.
hos astmatiker, där andra aerodynamiska förhållanden råder
Mn hos friska individer. Av stor betydelse är givetvis även
bestämning av fördelning och inåldos för inandade ämnen i
andra organ än lunga.

Medan deposition och upptag ofta kan beräknas med till-
fredsställande precision, är elimineringshastigheten
vilken skiljer sig mellan olika species med avseende på
olika partikeltyper - mindre väl undersökt. Deponeringen av
partiklar i lokala lymfknutar innebär ytterligare en
komplicerande faktor vid dosberäkningar. Den hämningen av
clearance från lungan som ses vid de höga partikelbelast-
ningar, som t.ex. varit aktuella vid undersökningar av
dieselpartiklars carcinogenicitet, utgör ett av fråge-
tecknen vid extrapolering av dessa data för human riskupp-
skattning.

Inom ramen för tätortsprojektet har perfunderad lunga
använts för att beräkna desorptionshastighet för benso(a)-
pyren från olika typer av partiklar, varvid mätning av DNA-
addukter gav ett relativt mått på måldosen i lungvävnad.
Detta system kan med fördel användas för undersökningar av
olika fysiologiska och biokemiska parametrar av central
betydelse för upptag via inhalation. Dylika undersökningar
har utvisat, att den biologiska tillgängligheten av toxiska
ämnen som finns adsorberade på partiklar vilka deponerats i
andningsvägarna varierar avsevärt, och är av avgörande
betydelse för uppkomsten av bl.a. lungtumörer.

Förmågan att kunna omvandla främmande ämnen påträffas i
flera olika delar av andningsvägarna, där till skillnad
från t.ex. levern, ett flertal celltyper innehåller metabo-
liserande system - alltifrån Clara- och Typ II cellernas
mikrosomala "mixed-function" oxygenaser till lungmakrofa-
gernas radikalgenerande system. Omvandling av de upptagna
ämnena har inte enbart betydelse för beräkning av biolo-
giskt relevant dos, utan är även viktig ur mekanistisk
synvinkel, t.ex. vid presentationen av antigen för T-celler
i samband med immunotoxiska reaktioner. Kemisk stimulering
av det sist nämnda systemet kan bl.a. leda till en makro-
fagmedierad destruktion av lungvävnad.

Forskningsbehov - Dosimetri av hygroskopiska aerosoler samt
systematisk undersökning av clearance av partiklar från
lunga utgör områden där ytterligare information behövs för
utveckling av farmakokinetiskt baserad dosimetri. De olika
faktorer som bestämmer upptag, distribution och omvandling
av inhalerade ämnen är, rent allmänt, av centralt intresse
för uppskattning av vävnadsdos i lunga såväl som i andra
organ. Särskilt behövs en förbättrad kunskap rörande den
biologiska tillgängligheten hos biologiskt aktiva
föreningar adsorberade till inhalerade partiklar, transport
av sådana partiklar till lymfknutar med makrofager eller
till mag-tarmkanalen via mucociliär transport.
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En närmare karakterisering av de olika metaboliserande
systemen i andningsvägarna kan ge närmare insikt rörande
såväl lokala vävnadsspecifika reaktioner som systemiska
effekter härledda från bildade, aktiva metaboliter. Signi-
fikansen av makrofagernas radikalgenererande system för
toxiska samt immunologiska effekter behöver att ytterligare
klarläggas.

5.2 Bestämning av måldoser - Genom direkt mätning av den
biologiskt relevanta dosen i ett målorgan (vävnad,
molekyl), måldosen, kan mycket av den osäkerhet undvikas
som är förenad med dosberäkningar vid användning koncentra-
tionen av ett visst agens i inandningsluften som underlag
för farmakokinetiska beräkningar. Måldosen kan i vissa fall
relateras till en kritisk nivå för uppkomst av skada, t.ex.
i fallet kadmium, den halt i njurkortex av metallen (100-
200 mg/kg) som ger upphov till utsöndring av 0 -mikroglo-
bulin med urin. Genom att mäta metallothionein i placentan
kan vidare ett integrerat mått på den genomsnittliga blod-
koncentrationen av flera olika metaller hos modern under
graviditeten erhållas.

Vissa genotoxiska effekter har korrelerats till bildningen
av specifika DNA-addukter (t.ex. alkylering av guanin-0 ).
En pionjärinsats vad avser användningen av dylika addukter
för riskuppskattning av genotoxiska agens har gjorts av
svenska forsakare. Metodiken, vilken baserats på försök med
etenoxid och propenoxid, består starkt förenklat av
indirekt bestämning av måldosen i DNA genom mätning av
specifika addukter i hemoglobin. Addukter som hydroxyetyl-
och 2-hydroxypropylhistidin, samt hydroxyetyl- och 2-
hydroxypropylvalin, är stabila under hela erytrocytens
livslängd (ca. 120 dagar hos människa). Genom bestämning av
alkyleringsgraden för dessa aminosyror kan således den
totala dosen (tidsintegralen för koncentrationen av
alkyleranda agens; mM h) i hemoglobin, och därmed även
måldosen i DNA bestämmas över en längre tid. För ämnen som
etenoxid, där dosen är jämt fördelad över hela organismen,
och där alkyleringsgraden är linjärt beroende av
koncentrationen i inandningsluften över ett brett expone-
ringsintervall, är denna modell lättast att använda. Ett
flertal, alternativa metoder finns i dag att tillgå för
bestämning av t.ex. DNA- och proteinaddukter.

Forskningsbehov - Användningen av måldoser för riskupp-
skattning är i många avseenden överlägsen alla andra förfa-
randen för dosuppskattning, och forskningsinsatser inom
detta område ter sig därför som i högsta grad motiverade.
Arbetet kräver dock avsevärda resurser och är beroende av
den metodologiska utvecklingen. Av detta skäl måste en
prioritering ske med avseende på urvalet av ämnen för vilka
denna typ av metoder utvecklas. Användningen av DNA- och
proteinaddukter har så gott som uteslutande inriktats på
potent genotoxiska ämnen. Det torde emellertid även finnas
förutsättningar att använda liknande hjälpmedel för
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bestämning av måldos i samband med organ(vävnads)specifik
toxisk påverkan av vissa andra ämnen vilka bildar elektro-
fila metaboliter vilka företrädesvis reagerar med nukleo-
fila centra, som svavel, kännetecknad av hög nukleofi-
licitet.

5.3 Biologiska markörer för luftföroreningar - Användbara
markörer för att indikera exponering för luftföroreningar
måste först och främst kännetecknas av att de är biologiskt
relevanta med avseende på denna typ av påverkan. De måste
dessutom vara tillräckligt känsliga för att kunna användas
vid de exponeringsnivåer som kan komma ifråga i den yttre
miljön, och dessutom relativt selektiva för att i möjli-
gaste mån kunna urskilja olika former av bakgrundspå-
verkan. En möjlighet att kunna testa ett större antal
individer i en population är givetvis en fördel. Tillämp-
ningen av ovan anförda kriteria medför att flera, i detta
sammanhang påtänkta metoder elimineras. Följande metoder,
som förefaller användbara, behandlas i det följande:

- Användning av protein- och DNA-addukter för geno-
toxiska agens.

- Immunologisk detektering av exponering för
luftföroreningar

- Ackumulering av tungmetaller och metalloider i vävna-
derna .

- Biokemiska och histologiska indikatorer på vävnads-
skada i luftvägarna.

5.3.1 Användning av protein- och DNA-addukter för genotoxiska
agens. - För närvarande finns en rad olika, mycket känsliga
metoder för bestämning av såväl protein- som DNA addukter
att tillgå, ett område, där forskare verksamma vid vissa av
våra universitetsinstitutioner internationellt sett har en
mycket stark ställning. Dylika addukter kan t.ex. detek-
teras med kemiska fraktioneringsmetoder kombinerade med GC-
MS, genom P-postlabeling (endast för DNA-addukter) samt
genom användning av monoklonala eller polyklonala
antikroppar.

Användning av addukter för bestämning av måldos har berörts
ovan, där flyktiga, biologiskt aktiva komponenter som eten
och propen har betydelse ur luftföroreningssynpunkt.
Adduktmätning kan även användas för att spåra hittills
okända källor för exponering. Bestämning av DNA-addukt-
nivån i vita blodkroppar från befolkningen i tungt
industrialiserade områden i södra Polen har således visat
sig vara ca. 3 gånger högre än kontrollgrupper från lands-
bygden. Eftersom flera typer av addukter understundom kan
påträffas hos kontrollpopulationer i nivåer som knappast
kan förklaras av någon yttre källa, förekommer för vissa
substanser, som eten, även en endogen bildning (tarmbak-
terier, m.m.), vars storlek och individuella variation är
viktig att fastlägga med tanke på införandet av lämpliga
dosimetriska korrektioner. Det är viktigt, att denna
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verksamhet kan föras vidare i Sverige, men att metoderna
anpassas till att omfatta ett bredare spektrum av ämnen.
Dessa behöver inte nödvändigtvis utgöras av luftburna
carcinogener; nitrerade proteiner, vilka uppkommit genom
inverkan av NO samt addukter från klorerade kolväten med
svavelhaltiga aminosyror, utgör tänkbara alternativ.

Forskningsbehov - Bestämning av DNA- och proteinaddukter
utgör mycket känsliga och dessutom ofta specifika hjälp-
medel för detektering och kvantifiering av vissa luftföro-
reningar. Adduktmätning för att spåra hittills okända
exponeringskällor utgör därvid ett potentiellt betydelse-
fullt tillämpningsområde. Genom den betydelse som
luftföroreningar i inomhusluft uppenbarligen har, utvidgas
urvalet av ämnen som kan vara intressanta i detta samman-
hang betydligt. Förutom blodprov, kan bestämning av
addukter genomföras i vävnadsprov från biopsier och
obduktioner. Användning av tvillingmaterial kan visa sig
användbart vid försök att karakterisera genetiskt betingade
skillnader vid endogen bildning av addukter vilka har
betydelse vid dosimetri av vissa luftföroreningar.
Undersökningar av kopplingen mellan addukter och specifika
mutationer kan ge ett bättre underlag för riskuppskattning.

5.3.2 Användning av cytologisk teknik m.m. - Flera
undersökningar har visat, att höggradig exponering för
olika genotoxiska agens som cytostatika, etenoxid, vinyl-
klorid och bensen framkallar en förhöjd incidens av kromo-
somaberrationer i perifera, vita blodkroppar. Vidare är
frekvensen av systerkromatidutbyten i dessa celler förhöjd
hos rökare. Det är dock tveksamt, om gängse cytologiska
metoder är tillräckligt känsliga för att påvisa inverkan av
luftföroreningar i allmän miljö.

5.3.3 Immunologisk detektering av exponering för luftföro-
reningar - Under föregående avsnitt har användningen av
antikroppar mot specifika DNA- och proteinaddukter
omnämnts. Immunologisk teknik kan givetvis även vara
aktuell för att spåra direkta, immunotoxiska effekter av
luftföroreningar. För att klarlägga sensibilisering mot
specifika ämnen kan klinisk screening av IgE-antikioppar
vara värdefull, men det finns ett uttalat behov att
förbättra metoderna för detektering av IgE-förmedlad
allergi mot lågmolekylära ämnen. En annan möjlighet är
metoder som MELISA ("Memory Lymphocyte Immunostimulation
Assay" - en mer reproducerbar variant av lymfocyttransfor-
mationstest) som inriktar sig på specifika T-minnesceller
från sensibiliserade individer. Metodiken kan vara
användbar framför allt med avseende på exponering i inom-
husmiljö, där relativt höga koncentrationer av ämnen som
formaldehyd kan förekomma. I vilken utsträckning andra
indikatorer på immunotoxikologiska effekter som modifika-
tion av antikroppsbildning, fagocytos (makrofager), aktivi-
teten hos cytotoxiska T-lymfocyter, etc. kan utnyttjas för
den låga exponering det här i allmänhet är fråga om, är
oklart. En försvårande omständighet är att de svar som
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erhålles ofta är svårtolkade. Susceptibilitet gentemot
infektion, eller mot transplanterade tumörer i ett försöks-
djur, torde åtminstone utgöra relevanta svar vad avser den
integrerade, immunologiska försvarsmekanismen. Problemet är
dock den låga känsligheten beroende på immunsystemets stora
flexibilitet.

Forskningsbehov - Immunokemisk teknik kan med fördel
användas för detektering av DNA- och proteinaddukter, ett
område som är betydelsefullt för den framtida forskningen.
Det finns ett uttalat behov att förbättra metoderna för
detektering av IgE-förmedlad allergi mot lågmolekylära
ämnen. Utvecklingen av rutinmässiga metoder för detektering
av minnes-T-celler kan ha sitt intresse vid uppskattning
av allergiincidens för specifika, luftburna allergener.
Vad avser andra indikatorer för immunotoxisk verkan bör
framtida forskning visa huruvida de är användbara för att
detektera inverkan av luftföroreningar i den allmänna
miljön.

5.3.4 Ackumulering av tungmetaller och metalloider i vävna-
derna - Att mäta tungmetallbelastning utgör väl beprövade
metoder för exponeringsuppskattning av ämnen som bly,
kadmium och kvicksilver. Med tanke på fostrets högre
känslighet torde därvid placentaprover vara särskilt
intressanta, särskilt om man dessutom analyserar metallo-
thionein. Metodiken medger att man kan erhålla ett inte-
grerat mått på den genomsnittliga blodkoncentrationen hos
modern under graviditeten. I anslutning till epidemiolo-
giska undersökningar är denna typ av expopsitionsmätning i
viss utsträckning motiverad i anslutning till en del
svenska industriområden, men kan framför allt vara av
stor betydelse i många andra länder där inom vissa områden
tungmetallexponering utgör ett stort problem för
folkhälsan.

Arsenikbelastningen bestäms vanligen genom att mäta den
totala arsenikutsöndringen i urin. Metoden har nackdelen
att denna utsöndring snabbt ändras med exponeringen,
samt att bakgrundsvärdena fluktuerar kraftigt och är
utomordentligt beroende av andelen fisk och skaldjur i
dieten. Ackumulering i hår ger en bättre bild av integrerat
upptag, men är mindre användbar vid exponering för
luftburet arsenik.

Forskningsbehov - För många metaller finns väl utvecklade
metoder för mätning av kroppsbelastning. För arsenik vore
det dock önskvärt att erhålla en metodik som medger
uppskattning av upptagen mängd under en längre tid.
Bestämning av tungmetaller och metallothionein i placenta
kan vara en användbar metodik för bestämning av måldos
under ett kritiskt skede av människans liv.

5.3.5 Biokemiska och histologiska indikatorer på vävnads-
skada i luftvägarna - Luftburna, toxiska ämnen kan
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framkalla olika typer av lokala, histologiskt påvisbara
skador på luftvägarna som i huvudsak kan klassificeras som

- cellskada i epitel- och endotelceller resulterande i
nekros, ökad permeabilitet och ödem

- fibros
- induktion av lungtumörer

Koncentrationerna av luftföroreningar torde ej uppnå sådana
nivåer i den allmänna miljön någonstans i Sverige, att
histopatologiskt påvisbara förändringar av de två först
nämnda typerna uppstår. Det finns dock ett klart uttalat
behov att finna känsligare indikationer på mer subtila
skador i lungvävnad. Till skillnad från t.ex. levern,
saknas tyvärr dylika, användbara markörer för luftvägarna.
Vid de kroniska, djurexperimentella undersökningar som
genomförts med dieselavgaser påträffades visserligen en
ökning av antalet makrofager och neutrofila celler samt
alkaliska fostfataser i vätska från lunglavage, men först
vid en partikelbelastning som framkallade emfysem.

I många tätortsmiljöer utgör ozon tillsammans med andra
oxidationsmedel en kritisk komponent i allmänna luftförore-
ningar. Känsliga metoder har utvecklats för att mäta
oxidativ stress på cellulär och molekylär nivå. En
möjlighet är att mäta produVter bildade vid lipidperoxi-
dation; en annan att mäta 8-hydroxydeoxyguanosin i DNA, en
för hydroxylradikaler specifik reaktionsprodukt.

Forskningsbehov - Det föreligger ett behov att utveckla
känsliga indikatorer för initial vävnadsskada i
luftvägarna. Olika indikationer på oxidativ stress i
lungvävnadens epitel och/eller endotelceller kan här utgöra
en lovande utvecklingslinje, men även andra vägar förtjänar
att uppmärksammas.

5.4 Extrapolering från höga till låga doser: Cancer - Dos-
responsförhåHanden för cancerframkallande ämnen låter sig
ej bestämmas med hjälp av epidemiologiska metoder vid de
doser som är aktuella för den allmänna befolkningen. Av
denna anledning har ett antal matematisk/statistiska
modeller utvecklats för extrapolering av dos-respons från
den höga exponering, där en förhöjd cancerincidens kunnat
iakttagas hos människa (i allmänhet yrkesmässig exponering)
eller hos försöksdjur. Utfallet från användning av olika
modeller i lågdosområdet kan skilja sig med flera stor-
leksordningar, trots att de alla ger en god anpassning till
data som erhållits vid höga doser. Problematiken är
analog med den som är aktuell för extrapolering av
strålningsinducerad cancer.

Använda modeller kan i stort sätt indelas i toleransfördel-
ningsmodeller och stokastiska modeller. I den modell som
användes av vissa kemikaliekontrollerande myndigheter i de
nordiska länderna för bedömning av carcinogen potens (TD«~
modellen), tas emellertid ingen hänsyn till dos-respons-
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kurvans utseende.

Den första typen av modeller (probit, logit, Mantel-Bryan,
Weibull, etc.) grundar sig på antagandet, att för varje
individ i en population föreligger en doströskel eller
toleransnivå, under vilken ingen cancer kan uppstå, samt
att variabiliteten mellan individer kan uttryckas som en
sannolikhetsfördelning (gaussisk, log-normal, etc). För
allmänna toxiska, samt cancerpromotiva effekter är denna
typ av modeller biologiskt motiverade.

För stokastiska modeller antas, att i det kritiska mål-
området (DNA) måste en eller flera kemiska förändringar ske
för att en normal cell skall omvandlas till en tumörcell. I
lågdosområdet är dos-respons kurvan i allmänhet linjär,
dvs. en doströskel saknas. Bl.a. Cancerkommittén har
uttryckt, att stokastiska extrapoleringsmodeller med en
linjär lågdoskomponent torde f.n. betraktas som de veten-
skapligt bäst underbyggda modellerna för bedömning av dos-
responssamband för genotoxiska carcinogener. Den s.k.
"linearized multi-stage" modellen utgör den modell som
användes i USA av federala myndigheter som EPA, och är
följaktligen den överhuvudtaget mest använda för uppskatt-
ning av cancerrisk. Modellen grundar sig på den flerstegs-
modell som lanserades av Armitage and Doll, varvid man
antog, att en normal cell måste stegvis genomgå ett antal
hereditära förändringar innan den omvandlas till en malign
cell. Delvis med stöd av tätortsprojektet, har en
alternativ, multiplikativ modell utvecklats vid Stockholms
Universitet vilken är sammansatt dels av en faktor som
beskriver sannolikheten för initiering, dels av en faktor
som ger sannolikheten för promotion.

De osäkerheter som är förenade med extrapolering av cancer-
incidenser till lågdosområdet, sett i anslutning till de
stora divergenser som kan erhållas genom val av extrapole-
ringsmodell, har lett till att många biologer ställt sig
avvisande inför användningen av dylika beräkningar som
grund för riskuppskattning. Mycket av den negativa inställ-
ning som funnits är uppenbarligen grundad på den felaktiga
föreställningen att en och samma modell kan användas för
alla typer av cancerinduktion. Lika litet som uppkomsten av
cancer kan tillskrivas en enda mekanism, kan dos-respons-
kurvan för tumörinduktion beskrivas av en och samma matema-
tiska funktion. I en given beslutssituation, som ofta är
dikterad av politiska eller administrativa realiteter,
måste dock ofta någon form av riskuppskattning göras.
Genom att dels söka finna den bästa anpassningen till en
uppsättning försöksdata, dels selektera utvalda modeller
med hänsyn till biologisk trovärdighet, kan man nå
betydligt längre med dessa modeller än utan dess hjälp. I
de flesta fall kan dessutom en trovärdig övre gräns för
risk erhållas.

Konventionella beräkningar av cancerrisk begränsas till
riskestimat som ger värden för årlig risk, eller
livstidsrisk. Riskestimaten förutsätts därvid vara oberoende
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av den exponerade individens ålder. Erfarenheter från
strålningsinducerad cancer pekar mot att detta inte är
fallet. Efter en given exponering ökar den årliga risken
för cancer med stigande ålder. Samtidigt ökar sannolikheten
för sjukdom och död till följd av konkurrerande orsaker.
Det mest adekvata sättet att definiera cancerrisk är
således att dels beräkna sannolikheten för uppkomst av
cancer, dels uppskatta genomsnittlig livstidsförkortning
för individen i den händelse cancer skulle uppträda. Ett
problemet är emellertid, att de flesta riskestimat för
kemiska ämnen grundar sig på försök med djur, där en
korrelation av djurets livslängd med människans vilar på
mycket osäkert vetenskapligt underlag. Det är förmodligen
dock inte helt irrelevant, att vissa agens med utomor-
dentlig effektivitet kan framkalla tumörer mycket sent
under försöksdjurens livstid, medan andra ämnen med
formellt samma carcinogena potens kan inducera malignitet
med en betydligt kortare induktionsperiod. Slutligen är
känsligheten för induktion av cancer vid en och samma dos
icke densamma vid olika åldrar.

Forskningsbehov - Några megamusförsök, som kan sprida
ytterligare ljus över låg-dos-problematiken, lär knappast
komma att genomföras inom överskådlig framtid, allra minst
i detta land. Forskningen rörande mekanismerna för cancerns
uppkomst rör sig dock snabbt framåt, och det ter sig
angeläget att etablera en samverkan mellan biologer och
matematiker för att bättre kunna kvantitativt beskriva de
dynamiska förlopp som sker i cellpopulationer där selekte-
rade kloner undergår malign transformation. Det synes
därför angeläget, att det arbete som initierats inom detta
område i Sverige kan fortsätta. Andra områden som därvid
behöver att ytterligare belysas är dos-respons samband för
cancerpromotion, för epigenetiska agens samt för utveckling
av modeller baserade på förväntad livstidsförkortning.

5.5 Bestämning av riskkoefficienter för viktigare,
luftburna, carcinogena ämnen - För flera av de carcinogena
komponenter som ingår i föroreningar i tätort är riskkoef-
ficienterna behäftade med stor osäkerhet. Ytterligare data
från såväl experimentella som epidemiologiska studier vore
önskvärda, för att man med en högre precision skall kunna
fastlägga den cancerogena potensen hos emissioner från
förbränning av fossila bränslen. Genom att använda en
kombination av adduktdosimetri och radekvivalens har försök
gjorts i tätortsprojektet att uppskatta riskkoefficienter
för eten och propen med avseende på total cancer. Dessa
estimat kan betraktas som en övre gräns för dessa ämnen,
där den verkliga risken förmodligen är betydligt lägre.
Exempel på andra ämnen som eventuellt kan ge signifikanta
riskbidrag är nitroarener och fluoranten.

Cancerrisk till följe1 av utsläpp av arsenik från Rönnskär
har använts som argument för ytterligare åtgärder att
begränsa luftemissionerna från denna anläggning. Det är
mycket tveksamt om en linjär dosextrapoleringsmodell,
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vilken använts av såväl IPCS som EPA, härvidlag är adekvat.
Flera undersökningar pekar mot att arsenik saknar geno-
toxiska egenskaper, men att i stället DNA reparationen
hämmas. Detta skulle kunna förklara arsenikens kraftiga co-
mutagena effekter in vitro samt dess promotiva verkan in
vivo. Vidare finns försök på människa som utvisar, att
endast vid belastningar överskridande ca. 200 /ig/dag sker
någon signifikant förhöjning av den "normala" arsenikhalten
i blodet genom metabolisk Överbelastning.

Forskningsbehov - Försök bör göras att precisera riskkoef-
ficienterna för ett flertal luftburna carcinogena ämnen
vilka ingår i komplexa emissioner från förbränning av
fossila bränslen. Bland övriga ämnen av lokal geografisk
betydelse, finns det särskilda skäl att ompröva riskbedöm-
ning av arsenik i lågdosområdet.

5.6 Extrapolering från höga till låga doser: Andra
effekter än cancer - För så gott som alla toxiska verk-
ningar, utom cancer och mutationer, finns för varje individ
en klart definierad doströskel. Variationen i känslighet
mellan individer i en population följer därvid vanligen en
log-normal fördelning, och dos-effekt kurvan kan beskrivas
av någon lämplig toleransfcrdelningsmodell (probit, logit,
etc.). WHO och kontrollmyndigheter över hela världen har
emellertid starkt förenklat problematiken genom att söka
fastställa en NOAEL ("No-Observed-Adverse-Effect-Level),
varifrån t.ex. ett ADI ("Acceptable Daily Intake") beräknas
genom användning av en standardiserad säkerhetsfaktor för
att kompensera för osäkerheten vid extrapolering från
djurförsök, samt för skillnad i individuell känslighet
mellan människor. Den fortsatta tillämpningen av detta
tillvägagångssätt är i huvudsak grundat på det ofta
framförda påståendet, att systemet rent erfarenhetsmässigt
fungerat bra. För yrkesmässiga förhållanden, där direkt
observation av ett humanmaterial varit vägledande, har nog
detta påstående fog för sig. För fastställande av bekämp-
ningsmedelstoleranser o.dyl., vilka i så gott som samtliga
fall grundar sig på djurexperimentella data, lär det finnas
få ämnen för vilka en verifikation överhuvudtaget varit
möjlig att genomföra. Liknande förfaranden gäller även för
andra normer, som vissa riktvärden för luftkvalitet samt
för vissa hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön. Det skall
dock påpekas, att den senare typen av gränsvärden ofta
utgör en sammanvägning av toxikologisk bedömning och
politiskt-administrativa överväganden.

Metodiken för framtagandet av gränsvärden av ovanstående
typ är behäftade med följande huvudsakliga svagheter:

Statistiska osäkerheter (begränsningar i antal djur,
etc), återspeglas ej.

- Ingen hänsyn tas till lutningen på dos-effekt(dos-
respons)-kurvan samt till fördelning med hänsyn till
individuell känslighet.
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- Extrapolering från djur till människa grundar sig
oftast på dos uttryckt per kg kroppsvikt (se nedan).

I många studier har det inte varit möjligt att fastlägga
ett NOAEL, utan man har endast tillgång till en LOAEL
("Lowest-Observed-Adverse-Effect-Level"). Inga allmänt
vedertagna, statistiskt adekvata förfaranden tycks komma
till användning för att på bästa sätt utnyttja dylika LOAEL-
värden. I många fall borde det vara fullt möjligt att med
rimlig precision fastlägga extrapolerade NOAEL-värden
genom matematisk-statistisk analys av dos-effektkurvan.

Dos-effekt och dos-responssamband för immunotoxiska
effekter, inklusive allergier, är mycket dåligt undersökta.
Medan induktion av överkänslighet,har av allt att döma en
doströskel (som dock visar stor individuell variation), är
detta inte alls klarlagt för utlösning av en allergisk
reaktion hos en redan sensibiliserad individ. Att med någon
grad av precision kunna fastlägga spridningen i individuell
känslighet vad avser sensibilisering mot olika kemiska
agentier, samt metoder för identifiering av särskilt
känsliga grupper, framstår som ett angeläget forsknings-
område .

På grundval av resultat från djurförsök antas i allmänhet
att det föreligger en doströskel för cancerpromotion. I en
situation, där det föreligger en kraftig bakgrundspro-
motion, till vilken ytterligare ett tillskott adderas genom
exponering för ett exogent agens med liknande verknings-
mekanism, kan dock dos-responssamband med en linjär
komponent uppkomma.

Forskningsbehov - Det finns ett klart motiverat behov att
söka förbättra metodiken för fastläggandet av gränsvärden
för effekter med doströskel, där hänsyn även tas till para-
metrar som dos-effektkurvans lutning, fördelning av indivi-
duell känslighet och liknande. Forskning rörande dos-effekt
samt dos-responssamband för immunotoxiska effekter, inklu-
sive allergisk sensibilisering, bör ges en mycket hög
prioritet. Likaledes bör dos-responssamband för cancerpro-
motion ytterligare utredas.

FAROANALYS ("Hazard assessment") - Toxikologiska
effekter

6.1 Funktionella och fysio-patoiogiska föränd-
ringar i luftvägarna

6.2 Toxikologiska effekter framkallade av enskilda
komponenter närvarande i luftföroreningar
6.2.1 Tungmetaller
6.2.2 NO , S02 och ozon
6.2.3 Produkter från ofullständig förbränning

6.1 Funktionella och fysio-patologiska förändringar i
luftvägarna hos exponerade populationer - I
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samband med luftföroreningar är det - förutom cancer -
framför allt överkänslighetsreaktioner av olika slag som
diskuterats, vanligen associerade med luftvägssjukdomar
som rinit, astma, kronisk bronkit och emfysem. Rinit och
astma är symptomatiskt definierade och kan vara av såväl
allergisk som icke-allergisk natur. Kronisk bronkit och
emfysem är sjukdomar som i många fall är förenade med
hyperreaktivitet i luftrören, men praktiskt taget aldrig
med allergi. Den helt dominerande orsaken till dessa
sjukdomar är tobaksrökning. Ospecifik hyperreaktivitet mot
olika kemiska ämnen eller fysikaliska stimuli (t.ex. köld)
förekommer ofta hos allergiker, men kan ofta föreligga utan
allergisk bakgrund.

Omkring 10% av den svenska befolkningen lider av rinit, och
mellan 3 och 5% av astmatiska besvär. För 1978 uppskattades
antal sjukdagar orsakad av astma bland den svenska
befolkningen till 476.000. Av detta framgår, att
utomordentligt stora samhällsekonomiska vinster skulle
kunna uppnås genom att nedbringa denna typ av sjuklighet,
vars etiologi uppenbarligen har en multifaktoriell
bakgrund. Diskussionen rörande de allmänna luftförore-
ningarnas betydelse har givetvis därvid kommit att få en
central plats i den allmänna debatten.

Det torde vara ställt utom allt tvivel, att episoder av
kraftig smog o.dyl. kan akut förvärra symptom på överkäns-
lighet i luftvägarna. Luftföroreningarnas roll vad avser
den alarmerande ökningen som skett av allergisk astma och
rinit under de senaste decennierna har likaledes varit
föremål för flera undersökningar. Flera andra miljörelate-
rade faktorer har även nämnts som orsaker; ändrade amnings-
vanor, förändrade kostvanor, ökad frekvens av luftvägsin-
fektioner, m.m. Med tanke på det korta tidsperspektivet
kan knappast den kraftiga uppgången i Sverige i någon
nämnvärd utsträckning ha berott på ändrade amnings- eller
kostvanor. Några övertygande bevis föreligger dock ej för
att luftföroreningar i utomhusluft som sådana kan framkalla
denna överkänslighet, på så sätt, att tidigare friska
individer utvecklat allergi eller hyperreaktivitet. En
serie omfattande undersökningar av bland annat värnpliktiga
från olika delar i landet genomförda vid Göteborgs Univer-
sitet pekar dock mot att den försämrade inomhusluften (till
följd bl.a. av energibesparande åtgärder) kan ha haft en
avgörande betydelse på denna negativa utveckling.

Bland de luftföroreningar som volymmässigt har störst
betydelse, är SO ett potentiellt allergiframkallande. I
kontakt med vatten bildar SO en jämvikt av sulfit och
vätesulfit, två mycket reaktiva agens. Ett stort antal fall
av sulfitallergier - en del med anafylaxi - har rapporte-
rats i litteraturen, men i vilken utsträckning dessa
reaktioner har en sant allergisk bakgrund är ej känt.

Av mycket stor betydelse är frågan huruvida tröskeln för
sensibilisering kan sänkas genom påverkan av allmänna
luftföroreningar genom att inducera ospecifika irritations-
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eller inflammatoriska effekter. Bland yrkesmässigt expone-
rade arbetare, som också är rökare, har man således kunnat
konstatera en tendens till ökad sensibilisering gentemot
kända allergener. Mot bakgrund av de jämförelsevis låga
nivåer av luftföroreningar som finns i vårt land kan det
vara fruktbart att inom ramen för olika samarbetsavtal
genomföra undersökningar av populationer som är mycket
kraftigt exponerade för luftföroreningar i Central- och
Östeuropa. En riskgrupp i kraftigt belastade områden är
framför allt barn, men även joggare, cykelåkare, och
liknande. Även om det rör sig om relativt friska individer,
innebär regelbunden kraftig fysisk ansträngning i kraftigt
förorenad luft, att dosen under en viss tid på dygnet ökas
med en faktor 6-10. Eftersom vid samma dos kortvariga
höga halter kan vara skadligare än exponering för lägre
nivåer under en längre tidsperiod, är det möjligt att
undersökningar av denna riskgrupp är särskilt lämplig i
detta sammanhang.

Forskningsbehov - Undersökningar av huruvida ospecifik
irritation orsakad av föreningar som ozon, SO_ och NO kan
minska doströskeln för allergisk sensibilisering är mycket
viktiga för vår förståelse av luftföroreningarnas roll vid
uppkomsten av överkänslighetsreaktioner. Dylika studier får
primärt förlita sig på djurmodeller eller på utveckling av
metoder baserade på cellulära system. Relevant information
torde även kunna erhållas från yrkesmässig exponering.
Undersökningar, som innebär kvantifiering av objektivt
fastställbara förändringar syftande till att undersöka
påverkan av luftföroreningar på särskilda riskgrupper, som
astmatiker, barn, joggare, m.fl. är likaledes betydelse-
fulla. Den potentiellt allergiframkallande förmågan hos SO^
borde närmare studeras. Hos kraftigt exponerade popula-
tioner i Central- och Östeuropa torde det finnas större
utsikter att påvisa skadliga effekter genom användning av
icke invasiv teknik, än bland tätortsbefolkningen i
Sverige.

6.2 Toxikologiska effekter framkallade av enskilda
komponenter närvarande i luftföroreningar

6.2.1 Tungmetaller - Toxikologin hos de metaller som har
betydelse med avseende på signifikanta riskbidrag från
allmänna luftföroreningar är, med undantag av enskilda
aspekter, förhållandevis väl utredd. Den allvarligaste
risken torde här utgöras av indirekta effekter genom
deposition på mark och grödor. Kroppsbelastning av bly har
genom reduktionen av bly i motorbensin, såväl som genom
andra åtgärder, drastiskt sänkts i den svenska befolkningen
och är internationellt sett mycket låg. Allmänna restrik-
tioner rörande utsläpp och användning av kadmium har
likaledes lett till generellt sänkta halter, där långväga
transport från källor belägna utanför Sverige tilltar allt
mer i betydelse. Trots strikta kontrollåtgärder avseende
användning och utsläpp av kvicksilver, medför försurningen
att signifikanta nivåer av metallen fortfarande påträffas
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i t.ex. insjöfisk. Den dominerande exponeringskällan för
det svenska folket utgörs dock av amalgamfyllningar, där
allergiska reaktioner nyligen har visats vara ett problem
som tidigare helt förbisetts.

Ur riskbedömningssynpunkt föreligger fortfarande oklarhet
rörande dos-effektsambandet för neurotoxiska effekter av
bly, samt för organiska kvicksiIverföreningar med avseende
på reproduktionstoxiska effekter. Såväl mekanistiska
studier som epidemiologiska undersökningar av hårt
exponerade befolkningsgrupper kan här ge viktiga upplys-
ningar. De utomordentligt stora metodologiska svårigheter
som är förenade med epidemiologiska undersökningar av denna
typ av toxiska effekter måste dock framhållas.

Forskningsbehov - Dos-effekt sambandet vad avser neuro-
toxiska effekter av bly samt toxiska effekter på fostret
av organiska kvicksilverföreningar, är fortfarande ej känd
med tillräcklig precision. Olika experimentella modeller
liksom adekvat utförda epidemiologiska undersökningar av
hårt exponerade populationer, kan möjligen leda till en mer
precis riskuppskattning.

6.2.2 NO , SO och ozon

NO - Bland de olika kväveoxiderna har NO blivit föremål
för de mest ingående undersökningarna. NO- löser sig i
vatten under bildning av salpetersyrlighet och salpetersyra.
En stor del av dosen upptas därvid i de övre luftvägarna.
Vid koncentrationsnivåer i intervallet 700-1.000 /xg/m
framkallar denna kväveoxid efter kronisk exponering
lungskada (emfysem) samt ökad infektionsbenägenhet hos
försöksdjur, men i den övre delen av detta intervall även
vissa systemiska effekter (retarderad tillväxt, levertoxi-
citet). Den undre gränsen för den koncentration i inand-
ningsluften som framkallar påvisbara, toxiska effekter
efter längre tids påverkan är inte känd med tillräcklig
precision. Intermittent, akut exponering för höga koncen-
trationer under kort tid kan vara skadligare än
motsvarande lägre, kontinuerlig nivå; en bakgrundsnivå vid
ca. 200 Mg/ro kombinerad med akuta exponeringstoppar
(2.000 nq/vx ) under 2 tim/dag, har visats framkalla milda,
alveolära förändringar hos mus efter relativt kort tid.
Exponeringsförhållandena är jämförbara med dem som före-
kommer i hus med gasspis (Se under avsnitt 3.2). Tolkningen
av resultaten från epidemiologiska undersökningar som
utvisat en ökad infektionsbenägenhet hos barn som vistas i
dylika hem, i jämförelse med barn i hem med el-spis, är
inte invändningsfri. Mot bakgrunden av resultaten från
djurförsöken kan man emellertid i likhet med USEPA utgå
ifrån, att barn i denna miljö utgör en särskild riskgrupp.

Den instabila kväveoxiden, NO, vilken snabbt oxideras till
NO i närvaro av syre eller ozon är mindre väl undersökt.
Tillgängliga data från djurförsök visar dock att NO har en
betydligt lägre akut toxicitet än NO_. Mot bakgrunden av
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att denna kväveoxid möjligen kan utöva vissa fysiologiska
verkningar i organismen vid låga koncentrationer - iaktta-
gelser som kräver ytterligare bekräftelse - är det dock
möjligt att exponering för NO i tätortsluft kan ha en viss
betydelse.

SO, - Svaveldioxidens allmänna toxikologi är väl utredd. I
djurförsök framkallar SO vid kronisk exponering vid
koncentrationer mellan 0.5 och 1.5 mg/m3 irritativa och
inflammatoriska förändringar i luftrör och lunga. Känslig-
heten hos människa är mycket varierande. I en rad experi-
mentella studier, där man uppmätt inandningsmotståndet, har
man funnit viss påverkan, som dock varit reversibel, vid
halter ned till 3 mg/i.. . Individer med överkänsliga, hyper-
reaktiva luftrör kan dock reagera på betydligt lägre
halter i inandningsluften. Svaveldioxidens potentiellt
allergena egenskaper har omnämnts ovan under avsnitt 6.1.

Ozon - Omkring hälften av det inhalerade ozonet absorberas i
de övre luftvägarna vid en exponering för 200-400 ng/ra ,
medan största upptaget i lunga synes ske vid övergången
mellan bronkioler och alveolarregionen. I koncentrations-
området 240-320 M9/m uppträder klara retningseffekter,
och statistiskt säkerställda förändringar (reversibla) av
lungfunktionen (FEV) har påvisats efter ca. 2 timmar hos
motionerande individer vid denna nivå. Efter 7 timmars
fysisk aktivitet kan mer långvarig påverkan av dessa
parametrar iakttagas vid nivåer mellan 160-240 /ig/m • Vid
koncentrationer i inandningsluften överstigande 400 /jg/m
har patologiska förändringar påträffats i lungepitel hos
försöksdjur efter 6 månaders exponering. I den lägre delen
av exponeringsintervallet uppträdde efter en tid viss
reversibilitet. Koncentrationer i intervallet 160-200 M9/m

har rapporterats minska motståndskraften mot infektion i
djurförsök. Sammanfattningsvis pekar ett relativt entydigt
material mot att påverkan till följd av ozon börjar
uppträda vid en nivå överskridande ca. 160

Forskningsbehov - För en del av de volymsmässigt viktigaste
komponenterna av allmänna luftföroreningar - framför allt
för NO- - saknas vissa, toxikologiska basdata vilket bl.a.
påkallar adekvat genomförda, kroniska toxicitetsundersök-
ningar vid lägre koncentrationer. Betydelsen av inter-
mittent exponering samt möjligheten för uppkomsten av
systemisk verkan behöver likaledes utredas. Mot bakgrunden
av möjliga, farmakologiska effekter hos NO, är livslängd
och farmakokinetik för denna oxid av intresse att studera.

6.2.3 Produkter från ofullständig förbränning
Polycykliska aromatiska föreningar, bildade vid ofull-
ständig förbränning av fossila bränslen, biomassa, etc,
har framför allt intresse ur cancersynpunkt och berörs
under avsnitten 3.1, 3.3.2, 5.5, och 8.2. Flera persistenta
halogenerade aromatiska föreningar med varierande biologisk
aktivitet, som klorerade dibenzodioxiner och dibenzofu-
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raner, hexaklorbensen, in.fl., bildas vid olika förbrän-
ningsprocesser. För de persistenta halogenerade ämnena är
indirekt exponering via födan (Avsnitt 4.3) av störst
betydelse, och stöd för undersökning av dessa ämnens
toxikologi erhålles f.n. från flera andra källor, t.ex.
inom projektområdet "persistenta toxiska organiska
substanser (PETOS).

7.1 FAROANALYS ("Hazard assessment") - Epidemiologi
7.1 Allmänt
7.2 Metodutveckling: Registerepidemiologi

7.1 Allmänt - Direkta undersökningar av mänskliga popula-
tioner är potentiellt givetvis ett av de mest värdefulla
verktygen vid försök att fastställa orsakssamband, samt för
att erhålla giltiga riskestimat. Epidemiologiska metoders
dåliga upplösningsförmåga, det stora antalet störande
faktorer som kan medföra snedvridning av materialet,
kopplat till amatörmässigt utförande och inadekvat
matematisk/statistisk databehandling, har emellertid ofta
utgjort on bekymmersam företeelse vid seriös riskbedöm-
ning. Rent allmänt sett, framstår det som utomordentligt
angeläget att höja den vetenskapliga kvaliteten på svensk
(och utländsk) epidemiologi.

Epidemiologisk metodik har ofta varit av avgörande
betydelse för att fastställa orsakssamband mellan olika
toxiska verkningar och yrkesmässig exponering, ett område,
där svenska forskares insatser varit av stor betydelse. Med
hänsyn till de förhållandevis låga exponeringsnivåerna, är
det dock mycket vanskligt att genomföra denna typ av under-
sökningar vad avser effekter av allmänna luftföroreningar.
Med hjälp av specifika, biokemiska markörer kan dock
precisionen avsevärt förbättras, och den framtida utveck-
lingen kommer därför vara i hög grad beroende av ny metodik
med avseende på känsliga biologiska markörer för exponering
för luftföroreningar (Avsnitt 5.3). Undersökningar avseende
samband mellan överkänslighetsreaktioner i luftvägarna och
miljöbetingade faktorer har berörts ovan. I övrigt synes få
signifikanta resultat ha framkommit i detta land.

Vad avser undersökningar av relationen mellan luftförore-
ningar och hälsoeffekter, torde endast sjukdomar i luftvä-
garna uppnå en sådan prevalens att förutsättningar finns
för användning av epidemiologisk metodik (Se avsnitt 6.1).

7.2 Metodutveckling: "Registerepidemiologi" - Existensen av
sjukdoms- och dödsorsaksregister i Norden, vilka är
kopplade till personnummer, erbjuder unika möjligheter att
genomföra statistiska analyser av relationer mellan
sjuklighet och olika miljörelaterade variabler, samt för
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att följa tidstrender. I detta syfte skapades det svenska
Cancer-miljöregistret (CMR) och Dödsfallsregistren genom
samköming av Cancerregistret respektive Dödsorsaksre-
gistret med vissa data från Folk- och Bostadsräkningen
(FoB). För perioden 1961-1971 innehåller CMR över 600.000
cancerfall, och för perioden 1971-1984, ca. 550.000 fall.
1963 års rökvaneundersökning har därvid utgjort ett viktigt
komplement.

CMR har utnyttjats för att studera korrelationer mellan
cancerincidens och yrke, samt för att undersöka geografiska
variationer i cancersjukdomarnas uppträdande i Sverige.
Tidigare välkända samband (rökning/cancer, arbete i gruva,
etc.) har därvid kunnat konstateras, men även signifikanta
överrisker i vissa yrken som kockar, bagare och chaufförer.
De bakomliggande orsakerna till dessa senare utslag är
oklara.

I ett försök att utreda den s. k. "tätortsfaktorns •* roll för
observerade förhöjniningar av cancerincidenser i urbani-
serade områden har i Sverige nya metoder utvecklats. De
miljöbeskrivande variabler som ingått vid de genomförda
statistiska analyserna har, förutom incidensen av olika
cancerformer, varit ålder, kön, bostadsort, tätortsgrad,
rökvanor samt diagnosförfarande ("diagnostisk intensitet").
Olika matematisk/statistiska modeller har därvid använts
för att i statistisk bemärkelse "förklara" iakttagna
samband. Som väntat utgjorde rökning en viktig störande
faktor. Denna variabel var dessutom positivt korrelerad
till ökad tätortsgrad, samt vissa yrken med tätortsanknyt-
ning. Den diagnostiska intensiteten visade sig för flera
cancertyper utgöra en kraftigt störande variabel, särskilt
vid högre åldrar, och skillnad i tillämpade diagnosrutiner
kunde till stor del "förklara" vissa geografiska skill-
nader. Förutom rökning och diagnostisk intensitet, båda
positivt korrelerade till tätortsbeskrivande variabler,
kunde större delen av den tätortsfaktorn hänföras till
socio-ekonomiskt relaterade skillnader ("levnadsvanor").
Däremot syntes luftföroreningarna ha spelat en mindre roll,
i överensstämmelse med undersökningar av populationer i USA
med religiöst betingade, enkelriktade levnadsvanor (mormo-
ner) . En betydligt förbättrad upplösning av tätortsbeskri-
vande variabler kunde uppnås genom att ersätta kommun som
geografisk enhet med s.k. "pseudokommuner" byggda på aggre-
gerade församlingar med inbördes liknande karakteristika.
För att kunna hantera de mycket stora datamängder som det
här rör sig om, har helt nya program och rutiner för
utvecklats för stordatorer. Ovan refererade registerepi-
demiologiska undersökningar har varit av stor betydelse och
har även givit väsentliga bidrag till epidemiologisk
forskning överhuvudtaget.

Forskningsbehov - På grundval av epidemiologiska undersök-
ningar av populationer som är utsatta för extremt höga
halter av ämnen från förbränning av fossila bränslen och
besläktade emissioner (koksverksgaser, o.dyl.), är det
möjligt att mer precisa riskkoefficienter för cancerrisk
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kan erhållas, vilka efter nödvändiga korrigeringar kan
tillämpas med avseende på storstadsluft. Ett material som
är tillräckligt omfattande för detta syfte lär dock
knappast kunna identifieras i detta land. Vid en planlägg-
ning av motsvarande arbeten utomlands får de tekniska
svårigheter som är förknippade med att genomföra adekvata
epidemiologiska undersökningar i t.ex. U-landsmiljö ej
underskattas.

Uppläggningen av CMR och relaterade databaser har inneburit
mycket stora investeringar, där resultaten inte synes ha
utnyttjats optimalt. Det är därför utomordentligt viktigt
att denna metodutveckling kan föras vidare. Resultaten
demonstrerar bl.a. svårigheterna att selektera representa-
tiva kontrollvärden i en heterogen population, men öppnar
även möjligheter till avsevärda förbättringar. De metoder
som framtagits torde kunna appliceras på en rad liknande
problemställningar, t.ex. för en fördjupad analys av miljö-
betingade faktorers betydelse för uppkomst av allergisk
astma och rinit. Områden, som kräver vidare utveckling, är
arbetet med "pseudokommuner" samt förbättring av parametrar
som beskriver "tätort", t.ex. genom införande av popula-
tionstäthet och direkta indikatorer på luftföroreningsgrad.

8. NYA STRATEGIER FÖR RISKUPPSKATTNING
8.1 Riskuppskattning baserad på stråldosekvivalens
8.2. Riskuppskattning av komplexa blandningar

För att utveckla nya metoder för riskuppskattning krävs en
övergripande ansats som omfattar flera olika forskningsom-
råden och där det finns ett stort behov av konstruktivt
nytänkande av såväl tillämpad art som på grundforsknings-
nivå. Följande avsnitt berör frågor inom några områden där
viss erfarenhet föreligger, vilket på intet sätt utesluter
idéer rörande helt andra tillvägagångssätt.

8.1 Riskuppskattning baserad på stråldosekvivalens
Cancer, inducerad av genotoxiska substanser och av
strålning, visar många gemensamma drag. Till skillnad från
kemisk carcinogenes hos människa, är storleken på risken
för strålningsinducerad cancer tämligen väl känd. Grundad
på detta förhållande, har en metodologi lanserats för
riskuppskattning av cancer och genotoxiska effekter som
bygger på att den kemiska måldosen (uttryckt som mM*h,
etc.) i DNA relateras till den strålningsdos (rad, Sv) som
framkallar samma grad av respons (revertanter/antal över-
levande celler, tumörincidens hos mus, etc.) i den extrapo-
lerade låg-dos regionen av dos-responskurvan för ett och
samma biologiska system. Måldosen (Dos »,) i DNA kan t.ex.
erhållas genom adduktbaserad dosimetri, och förhållandet
mellan strålningsinducerad och kemisk effektivitet uttrycks
som en kvalitetsfaktor, Q (rad/mMh). Vid uppskattning
(p „„„,•» ) användes därefter den epidemiologiskt bestämda
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riskkoefficienten för gammastrålning (q ) enligt
^gamma 3

Pcancer = ^gamma x Q x Dosmål

Metoden ger under vissa förutsättningar en övre gräns för
risk, och har den fördelen, att riskuppskattning av kemiska
agens kan relateras till en känd referensram, där sedan
längre tid ett väl utvecklat regelverk för riskbedömning
existerar. I metodiken finns dock implicit vissa antaganden
vilka, beroende på omständigheterna, kan leda till mer
eller mindre precisa riskuppskattningar.

Forskningsbehov - Användning av stråldosekvivalens utgör
ett genuint nytt hjälpmedel för riskuppskattning som har
goda utvecklingsmöjligheter. Ett bredare dataunderlag
behövs dock för att närmare validera metodiken samt
precisera dess begränsningar.

8.2. Riskuppskattning av komplexa blandningar - I det
tidigare, av SNV understödda, tätortsprojektet utgjorde
genotoxiska effekter och cancer programmets tyngdpunkt.
Exponeringsmönstrets komplexitet har emellertid medfört
mycket stora svårigheter vid försök att därvid genomföra
riskuppskattningar av luftföroreningar i tätortsmiljö. I
frånvaro av dominerande bidrag från ett fåtal komponenter
är en riskbedömning grundad på adderingen av de olika
delkomponenternas enskilda riskbidrag svår att genomföra.
Kemisk och fotokemisk omvandling av de primärt emitterade
substanserna utgör ytterligare en komplikation. Avancerad
kemisk karakterisering har tillsammans med monitoring dock
lett till att typer av föreningar uppmärksammats (flyktiga
komponenter, nitroarener), vilka annars hade mer eller
mindre förbigåtts.

Inom tätortsprojektet har man försökt angripa dessa problem
genom att bestämma biologisk aktivitet hos hela fraktioner.
Nackdelen är att de biologiska data som erhållits i
allmänhet ej kan utnyttjas på ett tillfredsställande sätt
för riskuppskattning. Mer användbara data har tagits fram i
USA av EPA genom att testa extrakt från olika partikulära
emissioner inom ramen för en integrerad struktur med flera
in vitro såväl som in vivo system, innefattande t.ex.
cancerinitiering vid hudpenslingsförsök på mus. På olika
håll utomlands pågår testning av komplexa blandningar av
ämnen vilka påträffas i förorenade vattentäkter med
avseende på en rad olika toxiska verkningar. I de flesta
fall har man därvid dock kunnat konstatera att farhågorna
för drastiska samverkanseffekter av typ synergism varit
kraftigt överdrivna.

Forskningsbehov - Det kan vara motiverat att genomföra
testning av representativa blandningar av toxiska ämnen,
vilka förekommer i luftföroreningar, med avseende på olika
toxiska effekter. Under förutsättning att relevanta
testsystem används, utgör biologisk karakterisering av hela
fraktioner från komplexa emissioner i princip en annan
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framkomlig väg för riskbedömning. För att bedöma initie-
rande förmåga kan tillgängliga initierings/promotionsmo-
deller användas. Motsvarande testning av promotiv verkan är
med all säkerhet lika viktig. För kemiskt enhetliga klasser
av mutagena substanser, där omvandling till aktiva interme-
diärer är likartad såväl in vitro som in vivo, kan
förmodligen vissa slutsatser dras rörande skillnader i
relativ, initierande förmåga. Nya vägar för att lösa dessa
problem efterlyses.

8.3 Struktur-aktivitetssamband

Olika försök har gjorts att på ett mer eller mindre
systematiskt sätt korrelera kemisk struktur med biologisk
aktivitet. Bäst har dylika korrelationer lyckats när det
gäller jämförelser mellan kemiskt närbesläktade substanser
med gemensam verkningsmekanism. Flera avancerade system har
utvecklats inom området, där bl.a. den svenska SIMCA-
tekniken förtjänar att omnämnas. Genom prioritetsförfa-
randen och multivariat dataanalys har dylika system vissa
potentiella utvecklingsmöjligheter för prediktion av biolo-
gisk aktivitet inom homogena grupper av ämnen som polyklo-
rerade dibenzo-p-dioxiner och bifenyler. I dagens läge
förefaller det dock oklart om detta tillvägagångssätt har
utsikter att utvecklas till ett generellt instrument för
kvantitativ riskuppskattning.

Forskningsbehov - Ytterligare utveckling av prediktiv
toxikologi baserad på struktur-aktivitetsanalys kopplad
till forskning rörande toxikologiska och farmakologiska
mekanismer synes motiverad.

9. PRINCIPER FÖR SELEKTION AV PRIORITERADE PROJEKT

Forskningsprojekt, för vilka stöd kan komma ifråga inom
detta program

- bör öka möjligheterna att genomföra adekvata
riskbedömningar

- bör vara av central betydelse med avseende på riskbe-
dömning av luftföroreningar

- skall innehålla en adekvat litteraturgenomgång av
området, vari det framgår, att sökanden i sin ansökan
tagit hänsyn till den internationella utvecklingen

- skall vara sådant, att det med utgångspunkt från
sökandens, eller forskargruppens erfarenhet och
meriter kan bedömas troligt att forskningsarbetet
kommer att ge resultat av god vetenskaplig kvalitet

- skall ha förutsättningar att inom en treårsperiod,
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med hänsyn till tillgängliga resurser, frambringa
signifikanta resultat eller ge användbara utgångs-
punkter för fortsatt verksamhet

10. AVGRÄNSNING AV PROGRAMMET I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA,
PÅGÅENDE AKTIVITETER.

Flera av de ovan utvalda forskningsområdena behandlas även
inom ramen för annan verksamhet i Sverige. Tabell 1 nedan
anger anknytning till annan pågående verksamhet. Vidare
omnämns viss verksamhet utomlands, mest i USA, som berör
området. Dessa beskrivningar är givetvis inte uttömmande,
utan skall snarare ses som vägledande exempel.

De förmodligen två mest kända vetenskapliga centra för
inhalationstoxikologi är Inhalation Toxicology Research
Institute, Lovelace Biomedical and Environmental Research
Institute, Alberquerque, New Mexico, samt det tidigare
nämnda, Frauenhofer institut fur Aerosolforschung i
Hannover. Vidare bedrivs forskning som specifikt inriktar
sig på luftföroreningar i USA bl.a. vid EPAs Health Effects
Laboratory vid Research Triangle Park, North Carolina, samt
vid filialen i Cincinnati, Ohio. EPAs verksamhet inom
exponeringsanalys är koncentrerad till Atmospheric
Research and Exposure Assessment Laboratory, Research
Triangle Park, North Carolina, vid Center for Exposure
Assessment Modeling, Athens, Georgia, samt vid Environ-
mental Monitoring Systems Laboratory, Las Vegas, Nevada.
Ett omfattande analytiskt-kemiskt arbete pågår även vid den
amerikanska bilindustrins forskningslaboratorier, t.ex. vid
Analytical Science Department, Ford Motor Co., Dearborn,
Michigan. ndersökningar rörande sammansättningen och
effekter av bilavgaser stöds av EPA under USEPA Mobile
Source Pollutant Regulatory Activities Program (budget
1990, $ 2,245,800) samt av olika program vid Health Effects
Institute (budget 1990 från EPA, $ 3,000,000). Forskning
rörande riskbedömning av komplexa emissioner sker vid
Genetic Toxicology Division, Health Effects Laboratory,
Research Triangle Park (Programs under the Hazardous Air
Pollutant Regulatory Activities, budget för 1990, $
9,011,000; Hazardous Waste Incineration Programs, budget
1990, $ 1,480,000).

Flera projekt som avser utveckling av modeller för
deposition och clearance av inhalerade gaser och partiklar
stöds av EPA (vid EPA, RTP samt vid State University of New
York at Buffalo). Utveckling av biologiska indikatorer för
luftföroreningar som NO , SO. och ozon sker med stöd av EPA
vid Lovelace Biomedical and Environmental Research
Institute. Användning av DNA-addukter för dosimetri
undersöks vid EPAs Epidemiology Branch, Research Triangle
Park, och bildning av hemoglobin och DNA-addukter, med
utnyttjande av 4,4'-metylen-bis-(2-kloranilin) (MOCA) som
mode11substans, studeras vid NIOSH. Vissa delar av EPAs



34

"Health Biomarkers Program" samt program inoa "Research to
Improve Health Risk Assessment" (RIHRA; budget 1990, $
7,234,600) har likaledes flera beröringspunkter med det
aktuella projektet. RIHRA har följande huvudinriktning:

- "Analysis of uncertainty in risk assessment1*
- "Integrated exposure assessment"
- "Physiologically based pharmcokinetic models"
- "Biologically based dose-response models"

Inom EGs "Science and Technology in Environmental
Protection" (STEP) är följande delprogram av intresse:

- Biomonitoring of human populations exposed to geno-
toxic environmental chemicals

- Development of environmental epidemiology within the
European Community

- Indoor air quality and its impact on man
- Identification and assessment of risks from carcino-
genic and routagenic chemicals

Tyska Ministeriet för Forskning och Teknik har tillsammans
med Inrikesministeriet och den tyska bilindustrin
initierat ett forskningsprogrogram rörande inverkan av
bilavgaser med följande huvudpunkter:

Transport och omvandling av beståndsdelar i bilav-
gaser.

- Kliniska och epidemiologiska undersökningar
- Djurexperiment och in-vitro system

Undersökningar rörande inverkan av bilavgaser på
ekosystem

Tabell 1 - Det aktuella programmets anknytning
till annan svensk forskning

Område Anknytning till
annan verksamhet

3. FAROIDENTIFIERING
3.1 Karakterisering av luftföroreningar i utom-

husluft
3.2 Karakterisering av luftföroreningar i inom- B

husluft
3.3 Undersökning av toxikologiska effekter av AF

särskilt intresse i samband med luftföro-
reningar
3.3.1 Mekanismen för induktion av vävnads-

skada i luftvägarna
3.3.2 Cancerinitiatorers, co-carcinogeners

och promotorers roll vid induktion
av tumörer i luftvägarna

3.3.3 Reproduktionstoxikologiska samt AF
neurotoxiska effekter
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4. EXPONERINGSANALYS
4.1 Exponeringsmätning M, F
4.2 Atmosfäriska spridningsmodeller
4.3 Indirekt exponering PETOS
5. FAROANALYS ("Hazard assessment") - Dos-respons

(effekt) samband
5.1 Farmakokinetik AF
5.2 Bestämning av måldoser H
5.3 Biologiska markörer för luftföroreningar M

5.3.1 Användning av protein- och DNA-
addukter för genotoxiska agens. H

5.3.2 Användning av cytologisk teknik
5.3.3 Ackumulering av tungmetaller och M, F

metalloider i vävnaderna
5.3.4.Immunologisk detektering av exposi- M

tion för luftföroreningar
5.3.5 Biokemiska och histologiska indika-

torer på vävnadsskada i luftvägarna
5.4 Extrapolering från höga till låga doser:

Cancer
5.5 Bestämning av riskkoefficienter för

viktigare, luftburna, carcinogena ämnen
5.6 Extrapolering från höga till låga doser: AF

Icke stokastiska effekter
6. FAROANALYS ("Hazard assessment") - Toxikolo-

giska effekter
6.1 Funktionella och fysio-patologiska föränd- M,AF

ringar i luftvägarna
6.2 Toxikologiska effekter framkallade av AF

enskilda komponenter närvarande i
luftföroreningar
6.2.1 Tungmetaller M, F, AF
6.2.2 NO , SO och ozon
6.2.3 Produkter av ofullständig förbränning PETOS

7. FAROANALYS ("Hazard assessment") - Epidemiologi
7.1 Allmänt AF, MF
7.2 Metodutveckling: Registerepidemiologi AF

8. NYA STRATEGIER FÖR RISKUPPSKATTNING
8.1 Riskuppskattning baserad på

stråldosekvivalens
8.2 Riskuppskattning av komplexa blandningar AF

M = Miljömedicinskt varningssystem baserat på biologiska
indikatorer (SNV)

MF = Miljö och folkhälsa (SNV)
PETOS = Persistenta Toxiska Organiska Substanser (SNV)
F = Hälsorisker vid försurning av mark och vatten (SNV)
B = Forskning stödd av Byggforskningsrådet
AF = Forskning stödd av Xrbetsmiljöfonden


