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 I 

Förord 

Föreliggande dokument har tagits fram av Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden, 

vars sammansättning framgår på omstående sida. Kriteriegruppen har till uppgift att 

värdera tillgängliga data vilka kan användas som vetenskapligt underlag för Arbets-

miljöverkets hygieniska gränsvärden. Kriteriegruppen skall inte föreslå gränsvärden, 

men så långt som möjligt ta ställning till dos-effekt- respektive dos-respons-samband, 

samt till kritiska effekten vid exponering i arbetsmiljö. 

Kriteriegruppens arbete dokumenteras i underlagen. De är kortfattade samman-

ställningar och utvärderingar av vetenskapliga studier av kemiskt definierade ämnen 

eller komplexa blandningar. Arbetet med underlagen har i många fall utgått ifrån mer 

omfattande kriteriedokument (se nedan), och i underlagen prioriteras vanligen studier 

som bedöms vara av särskild relevans för de hygieniska gränsvärdena. För en mer 

uttömmande sammanställning av den vetenskapliga litteraturen hänvisas till andra 

dokument.  

Sökning av litteratur sker med hjälp av olika databaser såsom PubMed, Toxline och 

KemI-Riskline. Därutöver används information i befintliga kriteriedokument från t.ex. 

Nordiska Expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG), WHO, 

EU, amerikanska NIOSH, eller nederländska DECOS. I några fall tar kriteriegruppen 

fram egna kriteriedokument, med en mer fullständig redovisning av litteraturen om ett 

ämne. 

Som regel refereras i underlagen endast studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

med peer-review-system. I undantagsfall kan icke peer-review-granskade data användas, 

men detta förutsätter att basdata är tillgängliga och fullständigt redovisade. Undantag 

kan också göras för kemisk-fysikaliska data och uppgifter om förekomst och expo-

neringsnivåer, samt för information från handböcker och dokument som t.ex. rapporter 

från amerikanska NIOSH och EPA. 

Utkast till underlag skrivs vid Kriteriegruppens sekretariat eller av forskare utsedd  

av sekretariatet (författarna till utkasten framgår av innehållsförteckningen). Efter 

diskussion av utkasten vid Kriteriegruppens möten antages de av gruppen. De antagna 

konsensusdokumenten publiceras på svenska och engelska som Kriteriegruppens 

underlag. 

Detta är den 31:a omgången underlag som publiceras och de har godkänts i Kriterie-

gruppen under perioden juli 2009 till och med september 2010. Dessa och tidigare 

publicerade underlag redovisas i bilaga (sid 119). 
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Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden 

Asfaltrök, med inriktning på bitumenrök, vid vägbeläggning 

2010-04-14 

De i litteraturen huvudsakligen berörda användningsområdena för asfalt är väg-

beläggning (”paving”) och takläggning (”roofing”). Detta underlag fokuserar på 

hälsoeffekter av asfaltrök som bildas vid vägbeläggningsarbete. 

Begreppet ”asfaltrök” är inte enhetligt då rökens sammansättning varierar med 

sammansättningen och behandlingen av en av huvudkomponenterna i asfalt, bitu-

men, samt med tillsatser till asfalten. Vidare skiljer sig asfaltrök från stenkols-

baserad asfalt från asfaltrök som bildas från bitumenbaserad asfalt. I många 

studier kommenteras inte asfaltrökens innehåll och har sannolikt till delar varit 

okänd. Resultaten i t.ex. epidemiologiska studier kan ha påverkats av tidigare bruk 

av asfalt baserad på stenkolstjära eller av författarna kända eller okända tillsatser. 

I amerikanska studier används termen ”asphalt fumes” (asphalt = bitumen i 

USA) och National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, USA) 

har definierat ”asphalt fumes” som molnet av små partiklar som formas genom 

kondensering av gasfasen efter upphettning av ”asphalt” (50). I europeiska studier 

används vanligen termen ” bitumen fume”.  

Detta dokument behandlar i första hand molnet av små partiklar som formas 

genom kondensering av gasfasen efter upphettning av bitumen i asfalt vid väg-

beläggning. Bidrag från annat än bitumen är dock inte uteslutna i många studier. 

Termen ”asfaltrök” används i dokument men i beskrivningen av enskilda studier 

har dock författarnas termer i möjligaste mån följts. 

Senaste litteratursökningen gjordes i PubMed i januari 2010. Underlaget baseras 

delvis på ett DECOS-dokument från 2007 (20). Använda förkortningar finns för-

klarade i Bilaga 1 i slutet på dokumentet. 
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Fysikalisk-kemiska data. Förekomst och användning 

CAS nr 8052-42-4 

Synonymer
1
 bitumen, asfalt 

Kokpunkt >400C vid 101,3 kPa 

Smältpunkt 30-130C 

Flampunkt >230C 

Löslighet i vatten ingen 

Relativ densitet (vatten=1) 1,0-1,18 kg/dm
3
 vid 25C 

 1,0-1,95 kg/dm
3
 vid 15C 

Självantändningstemperatur >400C 

Fördelningskoefficient (log Po/w) >6 

 

 

Asfalt består till en dominerande del av stenmaterial samt en liten del bindemedel 

i form av bitumen (vanligen 5-7%) (54). Bitumen är ett mörkbrunt till svart, vid 

rumstemperatur ytterst visköst eller nära fast, icke-flyktigt, bindande och vatten-

avstötande material. Bitumen mjuknar vid upphettning. Det framställs i raffina-

derier genom destillation av råolja. Grundprodukten som tas fram vid destille-

ringen är ett bitumen som upphettas till ca 160C för att möjliggöra tillverkning 

och utläggning av asfaltmassa på låg-, medel- och högtrafikerade vägar. Alla 

sorters bitumen utgör komplexa blandningar av kolväten med hög molekylvikt.  

En stor andel av dessa kolväten är paraffiner (alkaner) och naftener (cycloalkaner). 

Det finns även spår av metallerna järn, nickel och vanadin. Den exakta samman-

sättningen varierar beroende på vilken typ av råolja som använts vid framställ-

ningen. Beroende på typ av bitumen innehåller den också olika PAH (polycyk- 

liska aromatiska kolväten) (16, 54, 57). Ett flertal PAH är kända genotoxiska  

och carcinogena substanser, t.ex. benspyren. Bitumen innehåller ca 0,1-3 mg 

benspyren per kg (57). Förutom bitumen framställs idag ett flertal bitumenpro-

dukter med olika hårdhet och funktionsegenskaper, t.ex. mjukbitumen (bitumen 

blandat med mjukgörare ofta i form av ett tungt oljedestillat) och bitumen-

emulsion (bitumen finfördelat i vatten innehållande ytaktiva kemikalier t.ex. 

aminer/ammoniumföreningar) (54). 

”Ångkrackat bitumen” är äldre nomenklatur och betyder ett bitumen som 

destillerats under vakuum. I Sverige är denna typ av bitumen vanlig och används 

bland annat som bindemedel i asfaltmassor för vägbeläggning. Oxiderat bitumen 

är bitumen som behandlats med luft (”partial blowing”) och används i Sverige, 

främst vid takläggning (20, personligt meddelande Anna Hedelin, Nynäs AB, 

2009).  

                                      
1
 ”Asfalttjära” eller ”vägtjära” är en blandning av bitumen och tjära, blandningen används inte 

numera och är inte synonymt med dagens asfalt. 
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Vid tillverkning av asfalt värms stenkross och bitumen upp och blandas i ett 

asfaltverk till en asfaltmassa för att sedan läggas ut på vägen med en utläggnings-

maskin. Genom att variera stenmaterial, stenstorlek och bitumen får man asfalt 

med varierande egenskaper. I vissa tillämpningar kan olika tillsatsmedel ingå; 

vidhäftningsmedel, t.ex. aminer (0,2-1,5% av bindemedlets vikt), mineraliska 

tillsatsmedel, t.ex. släckt kalk eller cement (tillsätts i slutna system; 1-2% av 

massans vikt), polymermodifierade bindemedel (kan t.ex. innehålla styren-

butadien-styren-kedjor, 2,6% polymerer i bitumen), fibrer baserade på cellulosa 

eller mineralull, släppmedel (t.ex. diesel), samt andra tillsatser som returasfalt, 

gummigranulat (från bildäck), förstyvande och temperatursänkande tillsatser  

(t.ex. vaxer och naturasfalt). Många tillsatsmedel, som ökar i användning, tillsätts 

för att kunna variera och förbättra asfaltbeläggningens funktionella egenskaper (2, 

54). Det kan antas att dessa påverkar asfaltrökens sammansättning men det finns 

få vetenskapliga studier där hälsoeffekter av dessa tillsatsmedel studerats.  

Idag används tre typer av asfaltmassabeläggningar; varmt blandad (>120ºC), 

halvvarmt blandad (50-120ºC) samt kallt blandad (ca 50ºC) (54). Den asfaltmassa 

som används vid vägbeläggning, bl.a. i Sverige, upphettas till temperaturer på 

mellan 149-177ºC, vid utläggning är temperaturen mellan 112-162ºC. I Sverige 

har det blivit vanligare med asfaltmassa som upphettas till lägre temperaturer, t.ex. 

blandat med mjukbitumen och bitumenemulsion som upphettas till 80-120ºC (54). 

Vid takläggning är asfaltmassans temperatur ca 230ºC (16). Gjutasfalt (”mastic 

asphalt”) är en sorts asfalt som läggs som skyddslager och isoleringsskikt på till 

exempel broar, parkeringsdäck och gator. Gjutasfalt är en blandning av fin sand, 

stenmjöl, finmald kalksten samt bitumen (12-17%). Läggningstemperaturen är 

betydligt högre än konventionell asfalt, uppåt 225ºC (29, 62). 

Asfaltrök (”asphalt fumes”) definieras som molnet av små partiklar som formas 

genom kondensering av gasfasen efter upphettning av asfalt (asphalt = bitumen) 

(50). Komponenterna i gasfasen kondenserar inte vid samma temperatur, vilket 

medför att arbetare både är exponerade för asfaltrök och gas. Sammansättningen 

av asfaltrök är svår att karaktärisera då den beror på olika faktorer som t.ex. asfalt-

massans temperatur, framställningsprocessen och de ingående komponenterna i 

asfaltmassan (63). Asfaltmassans temperatur påverkar mängden asfaltrök som 

bildas, samt halten av PAH i röken. Asfaltrök genererad vid höga temperaturer 

innehåller sannolikt mer PAH än asfaltrök bildad vid lägre temperatur (50). 

Tidigare användes stenkolstjära som asfalttillsats i stor utsträckning, något  

som bidrog till relativt höga halter PAH i röken. Bland annat bedömdes kon-

centrationen benspyren ha varit 100 gånger högre i rök från asfalt med sten-

kolstjära (57). 

60 miljoner ton bitumen och 700 miljoner ton asfaltmassa produceras varje år  

i i-länderna (57). Sverige har en årlig produktion av asfalt på mellan 6-7 miljoner 

ton (39). År 2009 producerades ca 0,85 miljoner ton bitumen i Sverige och ca 0,5 

miljoner ton förbrukas årligen (personligt meddelande Matz Wiklund, Nynäs AB, 

2010). De två största användningsområden för asfalt idag är vägbeläggning och 

takbeläggning (16).  
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I Västeuropa finns ca 4000 asfaltverk (asphalt mixing plant) med 5-10 anställda 

per verk. Cirka 100 000 människor arbetar med att lägga ut asfalten på vägar (16). 

En uppskattning av antalet svenska arbetare som arbetar med vägbeläggnings-

arbete är 2800 (personligt meddelande Björn-Inge Björnberg, SEKO, 2010).  

Asfaltarbete vid vägbeläggning innebär olika arbetsuppgifter. En läggar-

maskinist (”paver operator”) kör asfaltutläggarmaskinen som lägger ut asfalt på 

vägen. En skruvare (”screedman”) följer asfaltläggaren och justerar kanterna samt 

tjockleken på asfalten. Därefter används vältar för att packa asfaltmassan (hanteras 

av en vältförare). Ofta ingår även manuell handläggning av asfalt med skyffel 

(arbetet utförs av rakare ”rakers”) (31). Vid tillverkning, transport och utläggning 

av asfaltmassor exponeras arbetarna för asfaltrök huvudsakligen genom inandning 

men även via huden och mag-tarmkanalen (16). 

Halter i arbetsmiljö 

Det finns flera metoder att mäta exponeringen för asfaltrök och gas, men ingen  

har visat sig vara specifik och det är svårt att karaktärisera den totala asfaltröks-

exponeringen. Många studier har använt den totala partikelhalten (TPM eller TP; 

”total particulate matter”) och/eller den bensenlösliga fraktionen av den totala par-

tikelhalten (BSM eller BSP; ”benzene soluble matter”). BSM-metoden används 

för att mäta de bensenlösliga partiklar som blivit luftburna som resultat av en 

industriell process och metoden är standard i USA. En annan metod som används  

mer och mer är att mäta den totala organiska halten (TOM; total organic matter; 

totalt kolväte). 

Flera studier har analyserat den yrkesmässiga exponeringen av asfaltrök för 

vägbeläggare. I en studie av NIOSH, där syftet var att utveckla och testa nya 

metoder för att karaktärisera asfaltsröksexponering samt att identifiera eventuella 

hälsoeffekter associerade med asfaltexponeringen, samlades data från sju olika 

vägbeläggningsarbetsplatser. Resultaten visade att koncentrationen asfaltrök (mätt 

i luft med personburen provtagningsutrustning) under en arbetsdag generellt låg 

under 1,0 mg/m
3
 TPM och 0,3 mg/m

3
 BSM (51).  

I en studie från 2007 (31), där syftet var att karaktärisera de fysikaliska och 

kemiska egenskaperna av asfaltrök och ånga från het asfaltmassa under vägbe-

läggningsarbete, analyserades inandnings- och hudprov. Proven visade att PAH-

profilen dominerades av substanser med molekylvikter under 228 (relativt små 

PAH, t.ex. benspyren har molekylvikten 252 g/mol). Substituerade och hetero-

cykliska PAH upptog ca 71% av den detekterbara masskoncentrationen för PAH. 

Författarna fann att partikelfasen från luftprov, samt hudproven, dominerades av 

PAH med molekylvikter >192. I gasfasen från luftprov återfanns högre koncen-

trationer PAH än i partikelfasen, men med lägre molekylvikter. De flesta partik-

larna i gasfasen var små (mass median aerodynamisk diameter 1,02 µm). Asfalt-

rökskoncentrationen (TPM) för olika arbetsuppgifter uppmättes till 1,3-1,4 mg/m
3
 

för läggarmaskinist, 0,4-1,1 mg/m
3
 för skruvare och 0,58-0,62 mg/m

3
 för rakare. 
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Totala halten PAC
2
 (”polycyclic aromatic compounds”) analyserades till 197- 

198 µg/m
3
 för läggarmaskinister, 52-206 µg/m

3
 för skruvare och 51-55 µg/m

3
  

för rakare (detekterat vid våglängden 370 nm, vid vilken främst små PAH med  

2-3 ringar detekteras). Koncentrationen av PAC analyserades även vid 400 nm 

(detekterar främst större PAH med 4-6 ringar) och uppmättes till 35-39 µg/m
3
,  

9-40 µg/m
3
 och 8,4-11 µg/m

3
 för läggarmaskinist, skruvare respektive rakare.  

En tidigare studie visade liknande resultat för totalhalten av PAC (51).  

Den största epidemiologiska studien som gjorts för att studera asfaltröksexpo-

nering och cancer är IARCs (International Agency for Research on Cancer) retro-

spektiva europeiska multicenterstudie. I en av delstudierna genomfördes en semi-

kvantitativ exponeringsbedömning för bitumenrök vid vägbeläggning. Där be-

dömdes exponeringsnivåerna vara 0,15 mg/m
3
 (95% geometriskt KI (konfidens-

intervall) 0,13-1,2) vid vägläggningsarbete och 0,12 mg/m
3
 (95% geometriskt KI 

0,07-0,20) vid tillblandning av asfalt (geometriskt medelvärde). Nivåerna av bens-

pyren bedömdes ligga på 2,0 ng/m
3
 (95% geometriskt KI 1,6-2,5) vid vägbelägg-

ning och 2,4 ng/m
3
 (95% geometriskt KI 1,3-4,0) vid tillblandning (12). 

En studie från 2004 avsåg att undersöka exponeringen för PAC via inandning 

och hudkontakt hos vägbeläggare. Studien avsåg även att studera exponeringen 

vid olika arbetsuppgifter. Undersökningen visade att koncentrationen vid inand-

ning var 4,1 µg/m
3
 och för hudexponering 89 ng/cm

2
 (geometriskt medelvärde). 

Exponeringskoncentrationerna av pyren var 0,18 µg/m
3
 vid inandning och 3,5 

ng/cm
2
 vid hudkontakt. Även koncentrationer för benspyren analyserades, men 

halterna låg under detektionsgränsen (<0,01 µg/m
3
 för luftprov och <0,8 ng/cm

2
 

för hudprov). Asfaltläggarna hade signifikant högre exponeringshalter jämfört 

med vägarbetare som inte exponerats för het asfaltmassa. Inandnings- och 

hudproverna hade samlats från 20 vägläggningsarbetare under 3 hela arbets- 

pass (45). 

McClean och medarbetare studerade även exponeringen för vägläggnings-

arbetare med olika arbetsuppgifter. Medelhalten av PAH i luft (analyserat som 

pyren) uppmättes för läggarmaskinist och skruvare till 0,6 respektive 0,5 µg/m
3
, 

medan rakare och vältförare exponerades för 0,2 respektive 0,06 µg/m
3
 (analys  

av den totala inandningen under hela arbetspasset och summan av partikel- och 

gasfas). Den högsta exponeringskoncentrationen på hud uppmättes för rakare  

och skruvare (6,4 respektive 7,7 ng/cm
2
), medan läggarmaskinist och vältförare 

exponerades för lägre koncentrationer via huden (5,1 ng/cm
2 

respektive under 

detektionsnivån, hudexponering under hela arbetspasset och medelvärdet mellan 

höger och vänster handled) (46). 

I Sverige har gammal asfalt börjat återvinnas mer och mer. Detta innebär  

att gamla asfaltbeläggningar krossas och återanvänds som utfyllnads- eller 

bärlagermaterial. Återvinning av asfalt kan ske i varmt, halvvarmt eller kallt 

                                      
2
 Skillnaden mellan PAH och PAC är att PAH endast har kol- och väteatomer i de aromatiska 

bensenringarna (som kan vara substituerade), medan begreppet PAC även inkluderar andra 
atomer (t.ex. syre- eller kväveatomer) i bensenringarna. Begreppen används ibland felaktigt (3).  
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tillstånd. En svårighet med varm asfaltåtervinning är att äldre asfalt ofta innehåller 

stenkolstjära och röken som bildas kan innehålla höga nivåer av PAH (19). Man 

försöker i största möjliga utsträckning använda kall återvinning med asfalttempe-

raturer runt 80ºC (personligt meddelande Björn Samuelson, Byggindustrierna, 

2009). Flera mätningar har gjorts i samband med asfaltåtervinningsarbeten i 

Sverige och resultaten har visat halter av bland annat benspyren på mellan 0,05-

0,15 µg/m
3
 (40). De flesta mätningarna gjordes med kall eller halvvarm hantering 

samt i några fall med varmblandad massa med en temperatur på 160ºC. Allt 

återvinningsmaterial i studien hade analyserats i förväg med avseende på PAH-

innehåll. Återvunnet material som användes vid varm hantering innehöll lägre 

halter PAH/kg torrsubstans än material som användes vid kall- eller halvvarm 

hantering.  

Upptag biotransformation utsöndring 

Bitumen är en komplex blandning av organiska ämnen med hög molekylvikt och 

spår av metaller där varje ämne har sin egen farmakokinetik. Farmakokinetiken 

varierar dessutom troligen beroende på interaktioner mellan de ingående ämnena. 

Inga uppgifter i litteraturen finns rörande upptag, biotransformation och utsön-

dring av asfaltrök och bitumen men väl för några av de komponenter som utgör 

bitumen, bland annat PAH och långa alifatiska kolväten (20). PAH absorberas 

genom epitelceller i andningsvägarna och huden, vilka är de huvudsakliga vägarna 

för upptag. PAH metaboliseras av cytokrom P450-systemet framförallt till olika 

hydroxylerade metaboliter samt epoxider (64). Epoxider är ofta reaktiva meta-

boliter som kan binda till olika makromolekyler, t.ex. DNA och proteiner, och 

leda till mutationer och toxicitet.  

Upptag av asfaltkomponenter via hud och andningsvägar undersöktes i en 

studie på frivilliga försökspersoner under kontrollerade förhållanden. Tio icke-

rökare, tidigare oexponerade män exponerades för bitumen B65 (20 mg/m
3
 varav 

2,5 mg/m
3
 i partikelfas och 17,9 mg/m

3
 i gasfas). Framställningstemperaturen var 

200ºC. Studien utfördes i exponeringskammare under 8 timmar, med en 45 min 

paus efter 4 timmar. Försökspersonerna hade shorts under hela exponeringstiden. 

Andningsmasker användes för att förhindra inandning av bitumenrök. Två för-

sökspersoner deltog utan andningsmask. Exponeringen mättes via metaboliter av 

PAH (pyren, krysen, fenantren) i urin som samlades under 24 timmar. Kontroll-

urin samlades före experimentet. Den totala mängden PAH-metaboliter efter både 

hud- och luftvägsexponering uppmättes till 370 ng/g kreatinin för 1-hydroxypyren, 

690 ng/g kreatinin för 6-hydroxykrysen och 85 ng/g kreatinin för hydroxyfenan-

tren (extrapolerat från graf). Halten PAH-metaboliter (i procent) efter endast 

hudexponering var 58% för pyren, 56% för krysen och 53% för fenantren (20), 

dvs. drygt hälften av alla metaboliter härrörde från hudupptag. 

I en italiensk studie mättes lufthalter och huddeponeringen för 15 respektive  

16 olika PAHer (inkluderande fenantren, pyren och benspyren) och utsöndringen i 

urinen av PAHer (pyren och fenantren) och PAH-metaboliter (1-hydroxypyren och 
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Tabell 1. Luft och urinhalter av PAH och PAH-metaboliter i studien av Fustinoni et al. (24). 
 

Ämne Lufthalter,  

ng/m
3
 

(variationsvidd) 

 Urinhalter 

ng/l (variationsvidd) 

 grundnivå före skift efter skift 
 

PAH 565 (127-1165)     

Fenantren 33 (11-93)  17 (9-43) 18 (11-88) 34 (15-82) 

Pyren 32 (1,2-282)  4 (<4-7) 5 (<4-15) 5 (<4-11) 

Benspyren 0,42 (0,13-7,8)     

3-OH-

Fenantren 

  0,04 (<0,01-0,4) 0,09 (<0,01-1,7) 0,39 (<0,01-12) 

1-OH-Pyren   0,13 (<0,02-0,99) 0,22 (<0,02-3,7) 0,42 (<0,02-1,7) 
 

 

 

3-hydroxyfenantren) vid asfaltarbete (24). I studien ingick 24 asfaltarbetare (22- 

59 år) och männen var klädda i shorts och kortärmad tröja. Asfaltröken kom från 

asfaltmassa med 4-6% bitumen upphettad till en temperatur på mellan 130-170ºC. 

Tre eller fyra dagar in i arbetsveckan mättes huddeponeringen för PAHer under ett 

arbetsskift (10 timmar) genom att fästa polypropylenkompresser på olika ställen 

på kroppen (nacke, axlar, överarm, handled, ljumske, vrist). Lufthalter mättes med 

personburen mätutrustning de första fyra timmarna av arbetsskiftet och urinprov 

togs före och efter skiftet. Urinprov togs även måndag morgon efter minst två 

dagars ledighet (grundnivå). Den totala deponeringen på huden beräknades för 

PAHer (högst koncentration på handleder) till 86 µg, för fenantren (högst på 

handleder) till 25 µg, för pyren (högst på handleder) till 7,4 µg och för benspyren 

(högst i nacke) till 1,1 µg. Uppmätta luft- och urinhalter redovisas i tabell 1. 

Multipel linjär regressionsanalys användes för att testa associationen mellan 1-

hydroxypyren eller 3-hydroxyfenantren i urin (efter skift) som beroende variabler 

och lufthalter av pyren eller fenantren, huddeponering (handled) av pyren eller 

fenantren och grundnivåer av 1-hydroxypyren eller 3-hydroxyfenantren som 

oberoende variabler. Analysen visade att 42% av variationen i PAH-metaboliter  

i urin efter skift förklaras av luftexponering, hudexponering och grundnivåer av 

metaboliterna. Huddeponering står för 12% (3-hydroxyfenantren) till 20% (1-

hydroxypyren) av den totala variabiliteten. Författarnas slutsats är att handlederna 

är den bästa lokalisationen för att mäta huddeposition och att exponering både via 

huden och via andningsvägarna bidrar till systemisk exponering för PAHer men 

det relativa bidraget är substansberoende (24). 

Biologisk exponeringsmätning 

Specifika biomarkörer för asfaltrök har inte beskrivits. Dock finns flera biomar-

körer som används för att bedöma exponering av asfaltrök, t.ex. utsöndring av 

hydroxylerade PAH-metaboliter (t.ex. 1-hydroxypyren, en metabolit av pyren), 

metaboliter av thioeter eller glukarsyra via urin, analys av DNA- och protein-

addukter samt oxidativa skador (ej närmare preciserat) i perifera blodceller (9, 20). 
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Pyren är en av många PAH som finns i asfaltrök och dess metabolit 1-hydroxy-

pyren används ofta för att mäta exponering för asfaltrök. 1-hydroxypyren används 

ibland som biomarkör för andra PAH-exponeringar, t.ex. kreosot. En studie publi-

cerad 2007 föreslår ett Clara cell protein (CC16) från blod som biomarkör för 

lungepitelskador orsakade av asfaltrök hos asfaltarbetare (67). 

McClean och medarbetare analyserade 20 vägläggare och 6 kontroller med av-

seende på PAH-exponering under en arbetsvecka. Före skift på måndag morgon 

hade vägläggare och kontroller samma nivå av 1-hydroxypyren i urinen (0,8 

μmol/mol kreatinin (0,4 μg/g kreatinin)). Medelnivån av 1-hydroxypyren ökade 

signifikant hos vägläggarna efter varje arbetsskift och låg efter fyra arbetsdagar 

3,5 gånger högre än före skift dag 1. Hos kontrollerna sågs ingen ökning. 1-Hyd-

roxypyren-nivåerna skilde sig mellan olika typer av asfaltarbete: (skruvare> 

rakare>läggarmaskinist>vältförare) (46). 

Toxiska effekter 

Humandata 

Hud 

Flera rapporter beskriver brännskador på huden vid direktkontakt med asfaltmassa 

(gäller alltså inte asfaltrök) (20). Långvarig hudexponering för asfaltrök/bitumen-

rök kan ge upphov till hudirritationer, dermatit, klåda och utslag (16, 60). Det är 

dock oklart vid vilka exponeringsnivåer hudeffekter uppkommer, samt om symp-

tomen enbart beror på asfaltrök/bitumenrök eller varm asfalt direkt på huden. 

Dessutom förekommer ofta hudexponering av andra ämnen, exempelvis sten-

kolstjära, mineralfibrer, formaldehyd, kvartsdamm och diesel (20).  

I en studie undersöktes uttrycket av proteiner associerade till celldöd (apoptos)  

i hudprover från 16 vägbeläggningsarbetare som kroniskt exponerats för bitumen-

rök (13 ±6 år). En epidermal förtunning av exponerad hud samt förändringar i pro-

teinuttryck (bax, bcl-2 och cytokeratin) kan tyda på ökad celldöd inducerad av 

bitumenrök (42). 

 

Luftvägseffekter  

Ögon-, näs- och halsirritation har rapporterats från arbetare exponerade för bitu-

men. En norsk forskargrupp studerade andningssymptom och lungfunktion hos 64 

asfaltarbetare och en referensgrupp bestående av 195 byggnadsarbetare. I en enkät 

efterfrågades förekomst av symptom i de nedre luftvägarna, allergi, läkardiag-

nostiserad astma och rökvanor. Personer som vid spirometriundersökning hade 

FEV1/FVC-kvot (forcerad exspiratorisk volym under första sekunden/forcerad 

vitalkapacitet) <0,7 i kombination med kronisk hosta, andfåddhet och/eller pi- 

pande andning, fick diagnosen kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Personer 

som rapporterade läkardiagnostiserad astma bedömdes ha astma. Asfaltarbetare 

rapporterade andningssymptom i högre grad än referensgruppen, och hade en 
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Tabell 2. Antal arbetare med symptom från andningsvägarna, KOL och astma bland 

asfaltarbetare och referensgrupp (58). 
 

Symptom Asfaltarbetare, 

% (antal) 

Referensgrupp, 

% (antal) 

OR (95% KI) 

 

Ögonirritation 22 (14) 9 (18) 2,8 (1,2-5,9) 

Tryckkänsla bröstet 22 (14) 9 (18) 2,8 (1,3-5,9) 

Andfåddhet (i trappor) 11 (7) 3 (6) 4,1 (1,3-13,0) 

Pip i bröstet 29 (25) 21 (40) 2,6 (1,4-4,9) 

Diagnostiserad astma 14 (9) 2 (4) 7,9 (2,3-26,8) 

KOL 19 (12) 8 (15) 2,8 (1,2-6,5) 
 

Referensgrupp = 195 byggnadsarbetare (utomhusarbete). OR = oddskvot (justerat för rökning och 

ålder). KI = Konfidensintervall. KOL = Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 

 

 

ökad förekomst av både astma och KOL, se tabell 2. Kvoten FEV1/FVC hos 

asfaltarbetare var 0,78 och hos referensgruppen 0,80 (p<0,01). Inga uppgifter 

gällande exponeringsnivåer angavs (58). 

Spirometri utfördes före och efter arbetssäsongen hos 140 asfaltarbetare och en 

kontrollgrupp bestående av 126 byggnadsarbetare. Arbetarna fick även besvara 

enkätfrågor. Man fann att FEV1 och FEF50 (forcerat mittexspiratoriskt flöde) var 

signifikant lägre hos asfaltarbetare (93 respektive 85% av förväntat normalvärde) 

än i referensgruppen (97 respektive 93% av förväntat normalvärde). Skruvare 

uppvisade den största försämringen av lungfunktionen under säsongen jämfört 

med läggarmaskinister och vältförare, se tabell 3a. Trots att läggarmaskinister, 

skruvare och vältförare exponerades för signifikant högre nivåer PAH (1,3-1,8 

µg/m
3
) jämfört med andra asfaltarbetare (0,3-0,5 µg/m

3
) ansågs exponerings-

nivåerna vara låga till måttliga (samt låg under gränsvärdet för yrkesexponering) 

(68). Även totaldamm (total dust) och oljedimma analyserades, se tabell 3b. Det 

fanns inget samband mellan halten PAH i luft och lungfunktionsnedsättning. Det 

låga antalet observationer i varje subgrupp gör dock tolkningarna osäkra. 

I en studie från NIOSH (11) sammanfattas sju undersökningar från lika många 

asfaltbeläggningsplatser på vägar. Rapporten avsåg att jämföra arbetares expo-

nering för asfalt uppblandat med gummi från kasserade bildäck med exponering 

för konventionell asfalt, bland annat undersöktes akuta effekter av asfaltrök. 

Studien pågick under fyra dagar; under två dagar användes gummiasfalt och under 

två dagar konventionell asfalt. Totalt deltog 94 arbetare, 52 exponerade och 42 

oexponerade. Under studien fick deltagarna fylla i frågeformulär om sin hälsa 

samt kontinuerligt utföra PEF (Maximalt exspiratoriskt flöde)-tester. Irritation i 

ögon, näsa och hals var de vanligaste rapporterade akuta symtomen. De angavs 

som milda och övergående. Symptom som halsirritation (hos arbetare med 

konventionell asfalt) var signifikant ökat jämfört med oexponerade (OR (Odds-

kvot) 3,6 p<0,03). När gruppen exponerades för gummiasfalt var alla symptom 

signifikant ökade p<0,01 (OR: ögonsymptom 4,0, näsirritation 4,3, hosta 5,6  
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Tabell 3a. Lungfunktionsförändringar efter asfaltsäsongen hos asfaltarbetare, enligt 

yrkeskategorier (68).  
 

Yrkeskategori FVC Före 

säsong 

Förändring 

FVC 

FEV1 Före 

säsong 

Förändring 

FEV1 

FEF50 Före 

säsong 

Förändring 

FEF50 
 

Läggarmaskinist 

N=16 

4,9±0,5  0,05±0,3 3,9±0,5  0,04±0,2 4,9±1,9  0,13±0,7 

Skruvare N=42 4,8±0,8 -0,13±0,4
a
 3,7±0,6 -0,09±0,3

a,b
 4,6±1,5 -0,34±1,3 

Vältförare N=12 4,3±0,7  0,05±0,3 3,4±0,4 -0,04±0,1 4,4±1,4 -0,28±0,6 

Asfaltfräsare N=6 4,9±1,4  0,21±0,3 3,9±1,5 -0,04±0,2 4,9±2,7 -0,87±1,1 

Arbetare asfaltverk 

N=30 

4,6±0,8 -0,01±0,3 3,5±0,6 -0,02±0,2 4,2±1,6 -0,21±0,8 

Lastbilschaufför 

(asfalt) N=18 

4,5±0,8 -0,01±0,3 3,5±0,6 -0,04±0,2 4,2±1,5  0,11±1,2 

 

FVC = Forcerad vitalkapacitet, FEV1 = Forcerad exspiratorisk volym under första sekunden,  

FEF50 = Forcerat exspiratoriskt flöde vid 50% av FVC. 
a
p<0,05.  

b
p<0,05. Skruvare jämfört med andra asfaltarbetare, justerat för rökning. 

 

 
Tabell 3b. Exponeringsnivåer för olika yrkeskategorier, geometriskt medelvärde samt 

geometrisk standardavvikelse (68). 
 

Yrkeskategori Totaldamm  

(mg/m
3
) 

Total PAH 

(µg/m
3
) 

Oljedimma 

(mg/m
3
) 

 

Läggarmaskinist N=16 0,3±1,9 1,8±1,9
 b
 0,23±3,4 

Skruvare N=32 0,3±2,5 1,6±2,2
 b
 0,09±2,3 

Vältförare N=8 0,4±2,7 1,3±4,3
 b
 Ingen uppgift 

Asfaltfräsare N=9 2,4±1,5
 a
 0,5±1,8 0,19±2,6 

Arbetare asfaltverk N=9 0,9±1,8 0,5±1,7 Ingen uppgift 

Lastbilschaufför (asfalt) N=10 0,1±2,4 0,3±1,4 Ingen uppgift 
 

a
Asfaltfräsare jämfört med andra asfaltarbetare, p<0,001. 

b
Läggarmaskinister, skruvare och vältförare jämfört med andra asfaltarbetare, p<0,001. 

 

 

och halsirritation 20,1). Fyra arbetare visade variation i lungfunktion mätt med 

regelbundna PEF-mätningar, och för tre av dem bedömdes den vara arbetsrela-

terad. Beräknad genomsnittlig exponering för asfaltarbetarna varierade mellan 

0,06-0,81 mg/m
3
 TP samt 0,02-0,44 mg/m

3
 BSP (vid arbete med konventionell 

asfalt) och 0,17-0,48 mg/m
3
 TP och 0,02-0,25 mg/m

3
 BSP (vid arbete med gum-

miasfalt). De dagar som akuta symtom angavs i frågeformuläret (ögon-, näs- och 

halsirritation) var koncentrationen av TP och BSP signifikant högre jämfört med 

symptomfria dagar (för konventionell asfalt), medan endast TP var signifikant 

högre de dagar symptom rapporterades hos gummiasfaltarbete, se tabell 4. Analys 

av asfaltröken (både från konventionell- och gummiasfalt) visade att PAC med 2-3 
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Tabell 4. Genomsnittshalter mg/m
3
 (geometriskt medelvärde och variationsvidd) av 

asfaltrök och dagar med och utan symptom (ögon-, näs- eller halsirritation) (11). 
 

Analys 

metod 

Gummiasfalt 

Ögon-, näs- eller halsirritation 

 Konventionell asfalt 

Ögon-, näs- eller halsirritation 

 Inga symptom  Symptom p-värde  Inga symptom  Symptom p-värde 
 

TP 0,18 

(0,01-0,78) 

0,30 

(0,04-1,38) 

<0,01  0,13 

(0,02-1,20) 

0,23 

(0,01-1,26) 

0,02 

BSP 0,08 

(0,01-0,61) 

0,13 

(0,00-1,10) 

0,26  0,05 

(0,01-0,49) 

0,16 

(0,01-0,82) 

<0,01 

 

TP = total particulate (mg/m
3
), BSP = benzene-soluble particulate (mg/m

3
). 

 

 

ringar var vanligare än PAC med 4-6 ringar. Även nivåerna av svavelinnehållande 

substanser (”organic sulfur-containing compounds”) och bensotiasol (markör vid 

gummiinblandning) var högre vid arbete med gummiasfalt. Mann fann även höga 

halter bensen vid arbete med gummiasfalt (0,77 ppm). Författarna skriver att 

asfaltarbetarna var medvetna om vilken asfalttyp de hanterade de olika dagarna, 

samt att de var oroade över exponeringen från gummiasfalten, något som kan ha 

bidragit till rapporterings-”bias”. Författarna menar att trots att inget entydigt dos-

responssamband kunde fastställas mellan exponering för asfaltrök och akuta 

symptom, tyder de uppgivna hälsoeffekterna i studien på att ett kausalt samband 

kan föreligga (11). 

En annan studie inkluderade 333 asfaltarbetare (varav 79 personer med per-

sonburna exponeringsmätare) och en referensgrupp med 247 verkstadsanställda. 

Arbetare med exponeringsmätare arbetade i smågrupper på 5-6 arbetare och 

representerade olika yrkeskategorier (läggarmaskinister, rakare och vältförare). 

Veckomedelvärdet för exponeringen för asfaltrök var 0,36 mg/m
3
 för asfalt-

arbetarna. De asfaltexponerade arbetarna hade fler symptom jämfört med 

oexponerade, t.ex. onormal trötthet, minskad aptit, ögon- och halsirritationer 

(strupe och svalg). Resultaten baserades på summan av symtomen som visade  

en signifikant ökad frekvens i asfaltgruppen jämfört med referensgruppen. 

Symptomsumman för asfaltgruppen med exponeringsmätning var 1,94 ±0,22,  

1,39 ±0,10 för den andra asfaltgruppen och 0,75 ±0,08 för referensgruppen 

(signifikant skillnad mellan grupp 2 och grupp 3, p<0,001). Asfaltarbetare  

med uppgifter i garage och tunnlar hade signifikant högre symptomsumma  

jämfört med andra asfaltarbetare, 2,44 ±0,54 jämfört med 1,25 ±0,22 (p<0,05). 

Symptomsumman påverkades inte av väder, trafiktäthet, eller specifika arbets-

uppgifter men korrelerade signifikant med asfalttemperaturen. Ökning av symp-

tomsumman sågs vid temperaturer mellan 145ºC och 155ºC, samt vid en koncen-

tration av asfaltrök över 0,4 mg/m
3
 (symptomsumman för exponering under 0,4 

mg/m
3
 var 1,3 medan symptomsumman för exponering högre än 0,4 mg/m

3
 var 

3,0, p<0,05). Symptomen hade inte styrkts med läkarundersökning utan baserades 

enbart på enkätsvar (52). En senare omarbetning av resultaten visade avsaknad i 

sambandet mellan summan av symptomen och exponering för den totala mängden 
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flyktiga substanser/asfaltrök (53). DECOS kritiserar att denna omarbetning endast 

publicerats som ett abstrakt som saknar detaljerad beskrivning av modellerna som 

användes (20). 

Randem och medarbetare studerade sambandet mellan asfaltarbete och dödlig-

het i icke-maligna sjukdomar i en kohort med norska asfaltarbetare. Bland 803 

dödsfall mellan 1970 och 1996 sågs en icke signifikant ökad dödlighet i sjuk-

domar relaterade till andningsorganen, SMR (Standardiserad mortalitetskvot)  

1,3 (95% KI 0,97-1,6) (56). 

 

Hjärt-kärlsjukdomar och inflammationsmarkörer 

Idag beskrivs ofta hjärt-kärlsjukdom, åderförkalkning, som en inflammato- 

risk sjukdom. I flera meta-analyser har man observerat ett samband mellan en 

förhöjning av inflammatoriska markörer i blodet, t.ex. interleukin-6, CRP (C-

reaktivt protein) och fibrinogen, och ökad förekomst hjärtkärlsjukdom (17, 18).  

I en studie mättes inflammatoriska markörer före och efter asfalteringssäsongen. 

Under säsongen ökade interleukin-6 signifikant hos icke-rökande asfaltarbetare 

(”asphalt pavers”) men däremot skedde ingen signifikant ökning för CRP (ökade 

med 10%) eller fibrinogen. I gruppen asfaltarbetare ingick läggarmaskinister, 

skruvare, vältförare och asfaltfräsare, för exponeringsnivåer se tabell 3b (68). 

Detta resultat visar på en svag inflammatorisk reaktion.  

Sambandet mellan PAH-exponering och dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom 

undersöktes i en kohortstudie. Kohorten inkluderade 12 367 asfaltarbetare och  

418 fall av hjärtsjukdom. Både den kumulativa exponeringen och en skattning av 

medelexponeringen för benspyren var associerad med en ökad dödlighet i ische-

misk hjärtsjukdom (dos-respons). En medelexponering för 273 ng benspyren/m
3
 

eller högre motsvarade en relativ risk på 1,64 (95% KI 1,1-2,4) (13). Samtidig 

exponering för stenkolstjära kan ha bidragit till höga exponeringskoncentrationer 

för benspyren. 273 ng/m
3
 är en mycket hög exponering jämfört med andra refe-

rerade studier i detta dokument. 

I en studie av Randem och medarbetare undersöktes sambandet mellan asfalt-

arbete och dödlighet i icke-maligna sjukdomar i en kohort med norska asfalt-

arbetare. Bland 803 dödsfall mellan 1970 och 1996 observerades ingen ökad 

dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar (56). 

I en dansk yrkeskohort studerades dödligheten bland asfaltarbetare. Den expo-

nerade gruppen bestod av 1320 män och 43 024 oexponerade kontroller (manliga 

arbetare inom andra yrkesområden). Uppföljningstiden var 10 år (1970-1980) 

under vilken totalt 113 asfaltarbetare och 3811 oexponerade avled. En icke signi-

fikant ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdom som dödsorsak sågs bland annat, 

SMR 1,13 (95% KI 0,68-2,29) (28). Rökvanor eller andra livsstilfaktorer hade  

inte kontrollerats. Författaren anmärker att uppföljningstiden var kort. 
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Djurdata 

I de flesta djurstudier har laboratoriegenererad asfaltrök/bitumenrök använts, 

vilken i många fall inte är kvalitativ jämförbar med den asfaltrök som bildas  

på arbetsplatser.  

En studie på kaniner rapporterade att direktapplikation av vakuumdestillerad 

råolja (”residues from a vacuum distillation of the residuum from atmospheric 

distillation of crude oil”) orsakade lätt irritation på hud och ögon (20). Lokala 

hudeffekter och dermatit uppkom efter både kort- och långtidsexponering av 

bitumenkondensat. Sår och små abscesser uppkom efter långtidsexponering (20). 

Tre veckovisa hudappliceringar av destillerade bitumenprodukter (”bitumen 

vacuum residuum distillation products”) gavs under fyra veckor till kaniner. 

Minskad matkonsumtion rapporterades vid 1000 mg/kg kroppsvikt, samt mini- 

mal till måttlig dermatit och keratos (ökad tillväxt av keratin på huden) vid 1000-

2000 mg/kg kroppsvikt (20). 

 

Luftvägseffekter 

Råttor som inandades 10-58 mg/m
3
 asfaltrök (upphettad till 170ºC) under 5 dagar 

uppvisade inga tecken på akuta lungeffekter (bland annat studerades neutrofil 

infiltration, laktatdehydrogenasaktivitet, reaktiva syreradikaler samt produktion  

av proinflammatoriska markörer som TNF-alfa (Tumörnekrotisk faktor alfa) och 

interleukin-1. Däremot sågs en ökad aktivitet av det metaboliserande proteinet 

CYP1A1 i bronkiolära epitelceller (Clara celler), med en samtidig minskning av 

CYP2B1-aktivitet vid ökande totaldoser asfaltrök (44). Inte heller intratrakeal 

instillation av asfaltrökskondensat (0,1, 0,5 och 2,0 mg i 1-3 dagar) på råtta 

resulterade i akuta effekter på lunga då samma markörer som ovan studerades 

(43).  

Toxiska effekter av bitumenröksexponering vid inandning undersöktes i Wistar 

råttor där syftet var att bestämma koncentrationer och maximal tolererbar dos för 

en framtida cancerstudie. Bitumenröken genererades för att likna exponering 

under vägbeläggningsarbete i Tyskland. 16 råttor/grupp exponerades för 4, 20 och 

107 mg/m
3
 bitumenrök under 6 timmar/dag, 5 dagar/vecka i 14 veckor. Ingen död-

lighet relaterad till bitumenröksexponeringen påvisades. Resultaten visade att 107 

mg/m
3 

bitumenrök orsakade en signifikant lägre kroppsvikt hos hanråttor. Dessu-

tom orsakade denna dos statistiskt signifikanta exponeringsrelaterade histopato-

logiska förändringar (hyalinos, basalcellshyperplasi, mucosacellshyperplasi och 

inflammatorisk cellinfiltration) i näs- och bihålor (enligt CICAD saknas dock p-

värden i industrirapporten från Fraunhofer, som sammanfattas i ref. 16). 

Fem dagars exponering för 16 mg/m
3
 bitumenrök gav irritationer i nosen hos 

råtta (65). Möss som inandades en bitumen-vatten aerosol under 16,5-21 månader 

uppvisade tecken på lunginflammation (”pneumonitis”), emfysem och bronkit. 

Koncentrationen bitumenrök/bitumen-aerosol angavs dock inte (20). 
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Effekter på immunförsvaret 

En studie från 2008 (1) undersökte immunotoxiska effekter av asfaltrök och 

asfaltrökskondensat (genererad vid 150ºC) på möss. Författarna rapporterade en 

dosrelaterad trend (p<0,01) med statistiskt signifikant suppression av specifikt 

IgM (immunoglobulin M)-svar vid systemisk exponering (intraperitoneal injek-

tion) av asfalrökskondensat 0,625-5 mg/kg). Intraperitoneal injektion av den 

partikulära fasen (5 mg/kg), inandning av asfaltrök (35 mg/m
3
) och asfaltröks- 

ånga (11 mg/m
3
) orsakade en signifikant minskad specifik reaktion mot SRBC 

(Fårerytrocyter). Hudexponering (under 4 dagar) för asfaltrökskondensat orsakade 

en signifikant minskad reaktion för det totala (vid 50 mg/kg) och specifika (vid 

250 mg/kg) IgM svaret efter injektion av SRBC. Immunosuppression analyserades 

med IgM plaque forming cell assay. Den immunologiska reaktionen vid intra-

venös injektion av SRBC med och utan förbehandling med asfaltrök jämfördes. 

Resultaten visade att asfaltröken hade immunosuppressiva effekter vid systemisk 

exponering samt vid hud- och luftvägsexponering i möss. 

Genotoxicitet 

In vitro 

Ett flertal studier har undersökt effekten av bitumenrök och dess genotoxiska 

effekt in vitro. Vissa studier har använt laboratoriegenererad bitumenrök som 

framställts vid höga temperaturer (>200°C) (20). Ett antal in vitro studier (bland 

annat med Ames test) har visat inga eller svaga mutagena effekter av bitumenrök 

framställd vid relevanta temperaturer (5). En nyligen publicerad in vitro studie 

med humana bronkiala epitelceller (BEAS 2 celler) utförd i Finland visade att 

asfaltrök insamlad vid vägläggning eller genererad i laboratorium vid ca 150°C 

från gjutasfalt gav upphov till ökad halt av mikrokärnor (MN). Däremot sågs 

ingen ökad halt av mikrokärnor när cellerna exponerades för asfaltrök från kon-

ventionell asfalt (41). 

Djurdata 

I en in vivo studie undersöktes bitumenrökens genotoxicitet genom att Big Blue


 

möss
3
 exponerades för asfaltrök (genererad vid 170C, 100 mg/m

3 
TPM, bens- 

pyren koncentration 198 ng/m
3
) via inhalation under 5 dagar. Ingen skillnad i 

genotoxicitet (mutationer och addukter) mellan kontrolldjur och exponerade djur 

detekterades i lunga fyra veckor efter avslutad exponering (48). En liknande studie 

med inhalationsexponering av Big Blue


 råttor resulterade i signifikant förhöjning 

av 1-hydroxypyren i urinen, signifikant ökning av DNA-addukter i lungvävnad, 

samt svagt (icke signifikant) förändrade mutationsspektra (i målceller i lunga) hos 

de exponerade djuren (8). Andra in vivo-studier, som har påvisat genotoxicitet (ad-

                                      
3
 Big Blue möss och råttor är transgena djur som innehåller en vektor som gör det lättare att 

studera mutationer orsakade av exponering. Bland annat kan mutationsfrekvenser (kvantitativt)  

och specifika mutationer (kvalitativt) detekteras i flera olika organ. 
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dukter och mutationer) och förändrat genuttryck i lungvävnad, har också använt 

höga koncentrationer (25-198 mg/m
3
 TPM) av arbetsplats- eller laboratoriegene-

rerad bitumenrök (5, 20, 25, 27).  

DNA-skador i form av DNA-fragmentering studerades i alveolära makrofager 

och lungvävnad från asfaltröksexponerade råttor. Djuren exponerades för asfaltrök 

(25 och 38 mg/m
3
, genererad vid 170ºC) under 6 timmar per dag i fem dagar. 

Asfaltröksexponeringen orsakade DNA-skador både i lungvävnad och i alveolära 

makrofager (studerat med Comet assay). Även 6 timmars exponering för 59 

mg/m
3
 asfaltrök resulterade i signifikant ökade nivåer av DNA-skador (jämfört 

med kontrolldjur som andats luft). Ett dos-responssamband kunde ses vid kumu-

lativ mängd asfaltrök (mg-timmar/m
3
). Ingen ökning av mikrokärnor i benmärgs-

erytrocyter kunde detekteras efter exponering för 58 mg/m
3
 i 6 timmar/dag i 5 

dagar (70). 

Uppkomst av DNA-addukter studerades i lungvävnad från 48 möss som expo-

nerats för asfaltrök genom inandning (genererad vid 180ºC). Mössen exponera- 

des under 4 timmar/dag i 10 dagar. Resultaten visade signifikant ökade nivåer av 

PAH-DNA-addukter i asfaltsröksexponerade möss jämfört med kontrollmöss som 

andats ren luft. Exponeringskoncentrationerna låg mellan 152-198 mg/m
3
 (”total 

exposure”) (69).  

Den genotoxiska effekten av bitumenrökskondensat på hud har studerats i expe-

riment med råttor. Kondensatet applicerades två gånger (med två dagars mellan-

rum). Lymfocyter, hud- och lungprov samlades för analys av DNA-addukter 

medan urin samlades för att undersöka 1-hydroxypyren. Kondensatet upptogs 

mycket snabbt av huden och resulterade i addukter i hud, lunga och lymfocyter 

men inte i lever och njurar. Adduktmönstret skiljde sig mycket från mönstret 

orsakat av stenkolstjärakondensat (positiv kontroll), sannolikt pga. förekomst av 

större mängder heterocykliska PAH (framförallt svavelinnehållande) i bitumen 

jämfört med stenkolstjära, och det fanns inget samband mellan uppkomst av 

addukter och halten av 1-hydroxypyren i urin. Adduktmönstret skiljde sig  

även mellan de olika organen, troligen på grund av skillnader i organspecifik 

metabolism (26). PAH-koncentrationen (4-6 ringar) i bitumenkondensat var  

86 µg/g (framställt vid 160C) och 94 µg/g (framställt vid 200C).  

Humandata 

DNA-strängbrott mättes i perifera mononukleära blodceller från 34 asfaltarbetare 

(7 takbeläggare, 18 vägbeläggare och 9 asfaltmålare). Blodprov togs måndagar 

och fredagar. För takbeläggarna fann man att antalet DNA-strängbrott vid slutet  

av arbetsveckan var signifikant förhöjt jämfört med en kontrollgrupp (22). Inga 

uppgifter om exponeringsnivåer angavs i artikeln. 

Urin- och blodprover från 28 asfaltarbetare och 28 kontrollpersoner analysera-

des i en studie från 1998. Urinproven visade en ökad koncentration 1-hydroxy-

pyren hos asfaltarbetare jämfört med kontroller, 0,78 ±0,46 respektive 0,52 ±0,44 

µmol/mol kreatinin. Systerkromatidutbyten (SCE) och MN analyserades från 

blodprov. Asfaltarbetare hade signifikant högre nivåer av SCE per cell jämfört 
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med kontrollpersoner, 5,13 ±0,64 respektive 2,25 ±0,42, p<0,05. Även frekvensen 

MN i perifera lymfocyter var högre bland asfaltarbetare 4,71 ±0,67 jämfört med 

1,79 ±0,32 hos kontrollpersoner, p<0,0001. Inga uppgifter om nivåer av PAH i  

luft angavs (10).  

SCE och MN jämfördes i en grupp på 28 svenska vägbeläggare och 30 oexpo-

nerade kontroller (icke-rökare). Koncentrationen PAH som asfaltarbetarna expo-

nerats för analyserades och medelkoncentrationen beräknades till 2,3 µg/m
3
 (0,2-

23,8). Inga signifikanta skillnader i systerkromatidutbyten och mikrokärnor mellan 

grupperna kunde påvisas. Man rapporterade ingen ökning av halten 1-hydroxypy-

ren efter två arbetsskift (0,96 µmol/l) jämfört med halten innan skift (0,96 µmol/l) 

hos vägbeläggarna. Däremot hade vägbeläggarna ca 30% högre koncentrationer  

1-hydroxypyren i urinen jämfört med kontrollgruppen före skift (37). I studien 

korrigerades inte 1-hydroxypyren för mängd kreatinin i urinen.  

En australiensisk studie undersökte MN i blodceller och exponerade urotel- 

celler från 12 vägbeläggare och 18 kontroller (sjukhuspersonal). Antalet MN i 

urotelceller var högre bland vägbeläggare jämfört med kontrollerna (12 ±0,65 

MN/1000 celler, 8,7 ±0,46 MNceller/1000 celler jämfört med 6,9 ±0,18 MN/1000 

celler, 5,2 ±0,11 MNceller/1000 celler). Även i lymfocyter detekterades högre 

nivåer av MN bland vägbeläggarna jämfört med kontroller (16 ±0,63 MN/1000 

celler, 11 ±0,24 MNceller/1000 celler jämfört med 9,2 ±0,29 MN/1000 celler,  

5,9 ±0,13 MNceller/1000 celler). Skillnaderna mellan vägbeläggare och kontroller 

var signifikanta p<0,01. PAH-metaboliter i urinen hade inte analyserats. Man hade 

kontrollerat för rökning (49). 

En studie från 2006 visade inga ökade nivåer av systerkromatidutbyten bland  

19 asfaltarbetare, jämfört med en kontrollgrupp. Man analyserade också oxidativa 

DNA-skador med hjälp av en formamido-pyrimidin-glykosylas (Fpg)-modifierad 

comet assay och fann oxidativa DNA-skador hos 37% av de exponerade mot 0% 

hos kontrollgruppen. Hos de exponerade påvisades 40 ±12% celler med DNA-

fragmentering (comets) mot 11 ±4,5% i kontrollgruppen (p=0,000, Anova test). 

Koncentrationen total-PAH (huvudsakligen PAH med 2-3 ringar) var 2,8 µg/m
3
 

(range 0,43-16) för de exponerade arbetarna (15). 

McClean och medarbetare har i två studier beskrivit exponering för bitumenrök 

respektive uppkomst av DNA-addukter hos asfaltarbetare i Boston (45, 47). DNA-

adduktstudien omfattade 49 vägläggare och 36 kontroller som följdes under ett år. 

Man tog blodprov från varje individ under vår, sommar, höst och vinter. DNA-

addukter analyserades i mononukleära vita blodceller med 
32

P postlabeling teknik. 

Under arbetssäsongen (vår, sommar och höst) ökade DNA-adduktnivån från 

3/10
10

 nukleotider första arbetsdagen till 46/10
10

 nukleotider efter femte arbets-

dagen hos flertalet av vägläggarna. DNA-adduktnivån var högst för både expo-

nerade och kontroller under vinterperioden och totalt sett hade kontrollerna högre 

DNA-adduktnivåer. Den exponeringsrelaterade ökningen av DNA-addukter under 

arbetsveckor med konstaterad PAH-exponering talar dock för att vägbeläggnings-

arbete leder till DNA-skada.  
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I en studie från 2009 studerades exponering för asfaltrök och SCE och MN  

hos 26 turkiska asfaltarbetare och 24 ”matchade” män med administrativt arbete. 

Arbetarna hade signifikant högre halter 1-hydroxypyren efter arbetsskift jämfört 

med kontrollgruppen. Studien visade också ökade nivåer av genotoxiska markörer 

i lymfocyter (7,2 ±1,6 SCE per cell hos exponerade jämfört med 5,5 ±1,1 SCE per 

cell hos kontroller och 2,0 ±0,21 MN/1000 binukleära celler hos exponerade jäm-

fört med 1,5 ±0,14 MN/1000 binukleära celler hos kontroller). Frekvenserna SCE 

och MN var förhöjda efter två veckors arbetsskift men det framgick inte om 

ökningarna var signifikanta. Författarna menar att de ökade nivåerna av SCE  

och MN framförallt speglar den kroniska exponeringen. Inga uppgifter om 

exponeringsnivåer för asfaltrök/PAH angavs (38).  

Det har funnits osäkerhet kring de genotoxiska fynd som rapporterats, både  

in vitro och in vivo. In vitro dels på grund av olika källor (kondensat, lösningar, 

extrakt) av bitumenrök/asfaltrök, dels på grund av att bitumenrök/asfaltrök gene-

rerad vid olika, och ibland höga (>230C) temperaturer har använts i studierna. I 

studier av yrkesmässigt exponerade har resultaten influerats av olika exponerings-

situationer, olika grad av användning av skyddsutrustning och olika confounding-

faktorer (t.ex. rökning och annan samtidig exponering). Den holländska gruppen 

DECOS menade att PAH kan penetrera hud och orsaka DNA addukter men att 

sambandet mellan bitumen-/asfaltröksexponering och genotoxicitet är oklart (20). 

Flera studier har sedan dess tillkommit. 

Sammanfattningsvis är det klarlagt från djurförsök att inhalation av höga halter 

av bitumenrök, som genererats vid 170 eller 180ºC, orsakar DNA-skador i lung-

vävnad hos råttor och möss (69, 70) och att exponering för bitumenrökskondensat 

(genererat vid 160 eller 200ºC) på huden på råttor orsakar DNA-skador i huden 

och i perifer vävnad (26). Vidare har studier av bitumenröksexponerade vägläg-

gare visat på ökad förekomst av DNA-fragmentering, DNA-addukter, SCE och 

MN vid exponeringar som ökat mängden 1-hydroxypyren i urinen (10, 15, 38, 47, 

49). Nivåerna av MN, som är en etablerad riskmarkör för cancer, var förhöjd vid 

arbete med bitumen i tre av de fyra studierna som rapporterades sedan 1998, se 

tabell 5.  

Carcinogenicitet 

Humandata  

En stor europeisk multicenterstudie utförd av IARC (55) visar att den ökade risken 

för lungcancer bland asfaltarbetare som man tidigare observerat med stor sanno-

likhet beror på tobaksrökning samt eventuell exponering för stenkolstjära. Andra 

epidemiologiska studier har observerat en ökad risk för blåscancer bland vägbe-

läggningsarbetare (14, 28, 57) och magcancer (29, 30, 36, 57, 66), men sambanden 

med bitumen är osäkert. 
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Tabell 5. Observerad påverkan på arvsmassan vid yrkesmässig exponering för bitumenrök.  
 

Material     Exponering/exponeringsmarkör  Effekt Utfall Ref. 

PAH i luft 

(µg/m
3
) 

1-hydroxypyren i urin 

(µmol/mol kreatinin) 
 

Perifert blod, mono- 

nukleära blodceller,  

27 bitumenexponerade 

(vägbeläggare och 

bitumenmålare) 

  Enkelsträngs- 

brott (alkalisk 

eluering) 

Negativ 22 

Perifert blod, lymfo- 

cyter, 28 bitumen- 

exponerade (vägbe-

läggare), 28 kontr. 

(universitets- och 

sjukhuspersonal) 

 0,78±0,46 (exp. efter 

arbetsvecka) 

0,52±0,44 (kontr. under 

dagtid) 

Systerkroma- 

tidutbyten 

Mikrokärnor 

Positiv 

 

Positiv 

10 

Perifert blod, lymfo-

cyter, 28 bitumen- 

exponerade (väg- 

beläggare), 30 kontr. 

(byggnadsarbetare) 

2,3  

(geom. 

medelv, 

range 0,2-

24) 

0,96 (0,04-3,8)*, exp. före 

skift 

0,96 (0,23-4,0)* exp. efter 

2 skift  

0,60 (0,14-2,2)* kontr. 

Prov taget på efter-

middagen 

Systerkroma- 

tidutbyten 

Mikrokärnor 

Negativ 

 

Negativ 

37 

Perifert blod, lymfo- 

cyter, 19 bitumen- 

exponerade (vägbeläg- 

gare), 22 kontr. 

(admin. personal) 

2,8 

(medelv, 

range 0,43-

16) 

0,52 (exp. före skift) 

1,5 (exp. efter 1 skift) 

0,95 (kontr. före skift) 

Systerkroma- 

tidutbyten 

DNA-frag- 

mentering 

(comets) 

Negativ 

 

Positiv 

15 

Perifert blod, lymfo- 

cyter och celler från 

urinblåsan, 12 bitu- 

menexponerade (väg-

beläggare), 18 kontr. 

(sjukhuspersonal) 

  Mikrokärnor Positiv 49 

Perifert blod, mono-

nukleära blodceller, 

49 bitumenexponerade 

(vägbeläggare), 36 

kontr. (millers - 

skrapar av gammal 

asfalt) 

 0,8±0,8 (exp. före skift, 

n=20)  

1,9±1,9 (exp. efter 1 skift, 

n=20) 

0,8±0,6 (kontr. före skift, 

n=6) 

0,8±0,8 (exp. efter 1 skift, 

n=6) 

DNA-addukter Positiv 45, 

47 

Perifert blod, lymfo- 

cyter, 26 bitumen-

exponerade (väg-

beläggare), 24 kontr. 

(admin. personal) 

 0,18±0,07 (exp. före skift) 

0,39±0,21 (exp. efter två 

arbetsveckor) 

0,16±0,008 (kontr. före 

skift) 

Systerkroma- 

tidutbyten 

Mikrokärnor 

Positiv 

 

Positiv 

38 

 

exp. = exponerade, kontr. = kontroller 

* geometriskt medelvärde µmol/l (variationsvidd). 
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Tabell 6. Relativ risk (RR) för utvalda dödorsaker bland vägbeläggnings- 

arbetare jämfört med andra anläggnings- och byggnadsarbetare (6). 
 

Dödsorsaker Relativ risk (95% KI) 
 

Alla orsaker 0,97 (0,90-1,0) 

All cancer 0,96 (0,84-1,1) 

Cancer i ”head and neck” 1,34 (0,93-1,9) 

Lungcancer 0,99 (0,77-1,3) 
 

 

 

Vissa äldre epidemiologiska studier som undersökt sambandet mellan asfalt-

röksexponering och cancer studerade takbeläggare eller gjutasfaltarbetare, vars 

exponering inte speglade den typiska vid vägbeläggning. I många fall kunde man 

inte utesluta annan samtidig exponering som påverkat resultatet. En vanlig con-

founding-faktor vid asfaltarbete kan t.ex. vara samtidig exponering för stenkols-

tjära. För att utreda de cancerframkallande egenskaperna i asfaltrök samlade IARC 

en mycket stor retrospektiv kohort som inkluderade arbetare inom asfaltindustrin 

från sju europeiska länder (däribland Sverige). Det primära målet var att bedöma 

om en ökad risk för lungcancer kunde associeras med bitumenröksexponering. 

Kohorten inkluderade 29 820 arbetare exponerade för bitumen (vägbeläggare, 

asfaltblandare och takbeläggare) och 32 245 anläggnings- och byggnadsarbetare 

utan exponering för bitumen. Uppföljningsperioden var mellan år 1953 och 2000. 

Den sammanlagda dödligheten bland bitumen/asfaltarbetare var lägre jämfört med 

den övriga befolkningen. En liten statistisk signifikant ökning av lungcancerfall 

sågs bland bitumenarbetare (SMR 1,17 95% KI 1,04-1,30), medan de andra bygg-

nadsarbetarna inte skiljde sig från den allmänna befolkningen (SMR 1,01 95%  

KI 0,89-1,15). Den relativa risken för lungcancer för bitumenarbetare var, jämfört 

med de andra byggnadsarbetarna, 1,09 (95% KI 0,89-1,34). Resultaten skiljde sig 

mellan länderna. Dödligheten i lungcancer var associerad med medelexponering 

av bitumenrök men inte med kumulativ exponering eller exponeringslängd. I stu-

dien fann man också en relativ risk på 1,34 (95% KI 0,93-1,94) för cancer i ”head 

and neck”
4
 bland vägbeläggningsarbetare, se tabell 6. SMR för ”head and neck” 

cancer var 1,37 (95% KI 0,98-1,88) och för lungcancer 1,15 (95% KI 0,93-1,40) 

för vägbeläggningsarbetare. Man hade inte justerat för rökning och författarna 

skriver att yrkesexponering av andra ämnen kan ha påverkat resultaten. I IARCs 

retrospektiva multikohortstudier (6, 7) ingår några av de individuella studier som 

refereras till i detta underlag. Dessa är Bergdahl och Järvholm 2003 (4), som ingår 

i Randem et al. 2004 (59) som i sin tur ingår i Boffetta et al. 2003 (6, 7).  

En detaljerad känslighetsanalys beträffande olika antaganden i exponeringsbe-

dömningen (inklusive användning av stenkolstjära) har publicerats (21). Förfat-

tarna menar att känsligheten för olika antaganden i exponeringsuppskattningen  

är relativt låg. 

                                      
4
 ”Head and neck cancer” inkluderar cancer i mun, näsa, bihåla, spottkörtlar, svalg, hals och  
strupe, samt lymfkörtlar i halsen. 
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Sambandet mellan cancer och asfaltröksexponering studerades i den svenska 

bygghälsokohorten (4). Cancerinsjuknanden och cancerdödlighet bland asfalt-

arbetare jämfördes med en grupp byggnadsarbetare som inte exponerats för 

asfaltrök, samt med den allmänna befolkningen. I studien beskrivs även en 

minskad användning av stenkoltjära i asfalt i Sverige från mitten av 1970-talet. 

Författarna bedömde att PAH-nivåerna vid vägbeläggning på 1980- och 90-talet 

låg mellan 1-2 µg/m
3
. Vidare bedömde författarna att halten bitumenrök vid 

vägbeläggning under 1980- och 90-talet låg runt 1 mg/m
3
. Det totala antalet 

cancerinsjuknanden och cancerdödsfall var lägre än förväntat. Av 32 lungcancer-

fall hade 24 personer varit rökare vid första undersökningen (asfaltarbetare följdes 

från 1971 till 1995). Den relativa risken för lungcancer jämfört med andra bygg-

nadsarbetare var, justerat för rökvanor, bland asfaltarbetare 1,03 (95% KI 0,70-

1,45). Man fann heller ingen ökad risk för lungcancer bland arbetare som hade 

påbörjat asfaltarbete 1954 eller tidigare (trots användning av stenkoltjära i asfalt-

blandningar innan 1970-talet). Ingen ökad risk för annan typ av cancer kunde 

heller påvisas. Studien ingår i Randem et al. 2004 (59). 

En nordisk studie undersökte cancerincidens efter anställning inom asfaltin-

dustrin. Studien inkluderade 22 362 asfaltarbetare från Danmark, Finland, Norge 

och Sverige. Uppföljningsperioden varierade mellan länderna från 1953-1971 till 

1994-1999. Jämförelse gjordes med den allmänna befolkningen. Under perioden 

insjuknade 842 vägbeläggare i cancer, SIR (Standardiserad incidensrat) 0,90 (95% 

KI 0,84-0,96), 50 drabbades av magcancer, SIR 1,29 (95% KI 0,96-1,70), 164 av 

lungcancer, SIR 1,26 (95% KI 1,08-1,47), 45 av icke-melanom hudcancer, SIR 

(0,52 95% KI 0,38-0,70) och 62 vägbeläggare drabbades av blåscancer, SIR 0,94 

(95% KI 0,72-1,20). Risken för blåscancer ökade med anställningstiden, RR 

(Relativ risk) var 1,85 (95% KI 0,90-3,78) vid mer än 30 år sedan första anställ-

ning (59). Man hade inte kontrollerat för rökning eller eventuell annan samtidig 

exponering. En annan begränsning var att i den norska delen av kohorten började 

observationstiden redan 1953, trots att det fanns tecken på att man fram till 1970 

hade ett selektivt bortfall som, vilket författaren senare påpekat, ledde till en 

underskattning av cancerrisken (57). 

Sambandet mellan exponering för PAH under asfaltarbete vid vägbeläggning 

och risk för blåscancer studerades i en kohortstudie. 7298 arbetare som enbart 

arbetat med vägbeläggning anställda mellan 1913 och 1999 på olika företag i 

Danmark, Norge, Finland och Israel ingick i studien. Författarna bedömde bens-

pyren-exponeringen (PAH) genom att ta hänsyn till bland annat arbetshistorik, 

förändringar i vägbeläggningstekniker över tid och exponeringsnivåer. Man fann 

48 fall av blåscancer bland vägbeläggare, av dessa hade 39 exponerats för asfalt-

rök under minst 15 år före diagnos. Inget samband mellan den kumulativa expo-

neringen för PAH och blåscancerincidens identifierades, däremot fann man ett 

samband mellan genomsnittlig exponeringsnivå och blåscancer, som stärktes då 

15 års latenstid tillämpades (RR 1,5 för 99-<139 ng benspyren/m
3
, 95% KI 0,54-

4,4, RR 2,7 för 139-<204 ng benspyren/m
3
, 95% KI 1,0-7,3 och RR 1,9 för >204 
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ng/m
3
 benspyren, 95% KI 0,66-5,5, p för trend 0,15) (14). Författarna hade inte 

kontrollerat för annan exponering och information om rökning saknades. 

En svensk kohortstudie undersökte sambandet mellan yrkesexponeringar  

och risken för magsäckscancer (”magsäck, dock inte övre magmun”). Studien 

baserades på den svenska bygghälsokohorten och inkluderade 256 357 manliga 

byggnadsarbetare som varit anställda inom den svenska byggindustrin mellan 

1971 och 1993. Arbetare inkluderade i bygghälsokohorten hade tidigare, vid 

hälsoundersökningar, besvarat frågor gällande tidigare arbetsuppgifter och rök-

ning. 948 fall av magsäckscancer som inträffat under uppföljningstiden mellan 

1971 och 2002 identifierades. Av dessa hade 14 exponerats för asfaltrök. Hög 

yrkesexponering för asfaltrök gav en IRR (incidensratkvot) på 0,9 (95% KI 0,5-

1,5). Kombinerad exponering för rök (inklusive asfaltrök, dieselavgaser och 

metallrök) resulterade i en IRR för magcancer på 1,2 (95% KI 1,1-1,4) och 

inkluderade 262 exponerade (66). 

I en annan kohortstudie av väsentligen samma population (260 052 manliga 

byggnadsarbetare, följda 1971-2000) studerades sambandet mellan yrkesexpo-

nering och cancer i matstrupen och övre magmunnen. Yrkesexponeringen klas-

sades av yrkeshygieniker och information om rökvanor och BMI (Kroppsmasse-

index) hämtades från hälsoundersökningar. 4766 personer klassades som hög-

exponerade för asfaltrök. Ingen ökad risk sågs för cancer i matstrupen, däremot 

sågs en ökad risk för cancer i övre magmunnen baserad på 6 fall (IRR=2,3, 95% 

KI 1,0-5,3, p=0,04) (36). 

Cancerdödligheten inom asfaltindustrin studerades i en dansk yrkeskohort. Den 

exponerade gruppen bestod av 1320 män anställda inom asfaltindustrin. Oexpo-

nerade kontroller var 43 024 manliga arbetare inom andra yrkesområden. Upp-

följningstiden var 10 år (1970-1980). Totalt 113 asfaltarbetare och 3811 oexpo-

nerade avled under uppföljningstiden. Cancer i andningsvägarna, SMR 1,4 (95% 

KI 0,82-2,3), och blåscancer, SMR 3,0 (95% KI 0,98-7,0), tillhörde de vanligaste 

cancerorsakerna för asfaltarbetarna (28). Exponeringskategorin var bred och 

inkluderade all sorts asfaltarbete. Rökvanor eller andra livsstilfaktorer hade inte 

kontrollerats. Författaren anmärker att uppföljningstiden var kort. 

I en fall-kontrollstudie undersöktes alla blåscancerfall i ett område i Kanada,  

där 835 personer med diagnostiserad blåscancer fick besvara en enkät. Frågorna 

behandlade bland annat yrkeshistoria samt rökning och kostvanor. Även en grupp 

på 781 matchade kontrollpersoner fick besvara enkäten. Man såg en signifikant 

ökad risk för blåscancer efter arbete med asfalt/tjära 8-28 år tidigare (OR 3,11 

p=0,019). Jobb-kategorin ”arbete inom asfalt/tjära” är bred och resultaten bygger 

enbart på personernas egna rapporter om exponering. Författarna kritiserar själva 

att responsen från deltagarna i studien kanske inte var representativ då endast 67% 

av fallen och 53% av kontrollerna svarade (61). Vidare är det troligt att personerna 

även varit exponerade för stenkolstjära. 
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Hansen (29, 30) har i två epidemiologiska studier undersökt sambandet mellan 

svåra hälsoeffekter och asfaltröksexponering. En dansk kohort med 679 gjutasfalt-

arbetare följdes från 1959 till 1986. Under denna tid inträffade 169 dödsfall. Död-

ligheten bland gjutasfaltarbetare var högre jämfört med danska män under samma 

tidsperiod, SMR 1,6 (95% KI 1,4-1,9) och dödligheten i cancer var högre, SMR 

2,3 (95% KI 1,7-2,9). Man fann en ökning av lungcancer bland gjutasfaltarbetare, 

SMR 2,9 (95% KI 1,9-4,3) samt ökad dödlighet i levercirros, SMR 4,7 (95% KI 

1,9-9,6). För personer över 40 år sågs en ökad incidens av cancer i munnen, SMR 

(standardiserad morbiditetskvot) 11 (95% KI 1,4-40, 2 fall), matstrupen, SMR 7,0 

(95% KI 1,4-20, 3 fall), ändtarmen, SMR 2,2 (95% KI 1,3-6,6, 7 fall), och lunga, 

SMR 3,4 (95% KI 2,3-5,0, 27 fall). Dödligheten i bronkit, emfysem och astma var 

förhöjd bland gjutasfaltarbetare, SMR 2,1 (95% KI 0,95-3,9). I studierna hade 

man inte kontrollerat för rökning, alkohol eller andra livsstilsfaktorer. Gjutasfalt 

upphettas till högre temperaturer (runt 230ºC) än asfalt vid konventionell väg-

beläggning samt innehåller högre halter bitumen. Till skillnad från konventionell 

vägbeläggningsasfalt har man i gjutasfalt inte tidigare tillsatt stenkolstjära som 

bindemedel (med undantag för en kortare period under andra världskriget). 

Danska myndigheter uppmätte i slutet av 1970-talet mycket höga halter asfalt- 

rök vid gjutasfaltarbete, framförallt vid golvbeläggning (flooring), 0,5-260 mg/m
3
 

(medelvärde 42 mg/m
3
), men även vid vägbeläggning, 4,3 och 3,4 mg/m

3
. Kon-

centrationer av PAH analyserades och uppmättes till 0,2 mg/m
3
 (medel). Medel-

värdet för benspyren var 5,8 µg/m
3
 (29, 30).  

En fall-kontrollstudie (55) utfördes för att undersöka det svaga sambandet 

mellan bitumenexponering och lungcancerrisk som konstaterats i den tidigare 

europeiska kohortstudien som beskrivs ovan (6, 7). Exponeringsbedömningar 

utfördes för bitumenrök, PAH från bitumen (inandningsexponering) och bitumen-

kondensat (hudexponering) samt för organiska ångor (”organic vapour”), asbest, 

kvarts, dieselavgaser, rökning och stenkolstjära. Bedömningarna baserades på 

tidigare information från företagen samt på personliga intervjuer. Totalt 433 fall 

(manliga arbetare under 75 år, från Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 

Nederländerna, Norge och Israel, som avlidit eller diagnostiserats för lungcancer 

mellan 1980 fram till 2002-2005) och 1253 ”matchade” kontroller inkluderades i 

analysen. Oddskvoten för lungcancer efter bitumenröksexponering (någonsin) var 

1,1 (95% KI 0,84-1,5). Man fann inget samband mellan lungcancerrisk och antal 

år av exponering, kumulativ exponering eller medelexponering. Liknande resul- 

tat observerades vid exponering för PAH och organiska ångor. Exponering för 

bitumenkondensat (någonsin) gav en oddskvot på 1,2 (95% KI 0,88-1,6) för 

lungcancer, man fann inget samband med exponeringstid (antal år), kumulativ 

exponering eller medelexponering. Vid kumulativ exponering för stenkolstjära 

fann man dock ett samband med ökad lungcancerrisk. Oddskvoten hade justerats 

för land, ålder och tobakspaket-år. Enligt författarna kunde två slutsatser dras från 

studien; dels att en stor del av överdödligheten i lungcancer relativt den allmänna 

befolkningen som observerades i den tidigare kohortstudien sannolikt berodde på 

en hög tobakskonsumption bland dessa arbetare och möjligen även på grund av 
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stenkolstjäraexponering, dels att andra kemikalier inte verkade ha någon bidra-

gande effekt. Författarna sammanfattar att det inte finns några konsistenta bevis 

för ett samband mellan lungcancerrisk och bitumenexponering, varken genom 

inandning eller via hudupptag (55). 

Djurdata 

Lungcancer 

En 2-års cancerstudie på råtta publicerades 2007. Råttor exponerades för 6,8,  

34,4 eller 172 mg/m
3
 (totalt kolväte) bitumenrök. Dosgrupperna bestod av 50 djur. 

Asfaltröken regenererades i laboratorium från bitumenrökskondensat som sam- 

lats ovanför behållare med lagrad het bitumen vid ett asfaltverk. En analys av 

individuella PAH visade att i 6,8 mg/m
3
 bitumenrök låg benspyrenhalten under 

detektionsgränsen. I bitumenrök på 34,4 och 172 mg/m
3
 var halten benspyren 5 

respektive 30 ng/m
3
. Både hematologiska och histopatologiska analyser utfördes. 

Dödligheten skiljde sig inte mellan grupperna, däremot fann man en signifikant 

minskning av medelkroppsvikten vid de två högsta doserna (34,4 och 172 mg/m
3
) 

bland både hanar och honor. Flera icke-neoplastiska förändringar var signifikant 

ökade hos djuren framförallt i de högsta dosgrupperna. Bland annat såg man i 

näshåla och lunga dosrelaterade degenerativa, inflammatoriska och proliferativa 

förändringar. Författarna skriver att detta kan vara potentiella preneoplastiska 

förändringar men de fann inga tecken på progressivitet. Man fann ingen ökning av 

tumörer när dosgrupperna jämfördes med kontrollgrupperna. I en enstaka hane i 

högsta dosgruppen observerades ett lågt differentierat adenocarcinom i näshålan. 

Författarna ansåg att bitumenrök var icke-carcinogent på råtta (23), se tabell 7. 

 

Hudcancer 

I de flesta djurstudier som gjorts för att studera sambandet mellan hudcancer 

och asfaltröksexponering har höga temperaturer använts, vanligen 200-300ºC  

för att generera bitumen-/asfaltrökskondensat. Ett par studier rapporterar ökad 

förekomst av hudtumörer jämfört med oexponerade kontrolldjur. Då labora-

toriegenererad bitumen-/asfaltrök inte motsvarar den asfaltrök som väglägg-

ningsarbetare exponeras för är resultaten svårtolkade. Att flera olika källor  

till bitumen-/asfaltrökskondensat använts, samt att de lösts i olika organiska 

lösningsmedel, kan också ha bidragit till att resultaten är motstridiga och svåra  

att tolka i djurstudierna (20). 

Sammanfattning av tidigare bedömningar 

IARC har klassificerat bitumen i grupp 3 (ämnet går inte att klassificera vad avser 

carcinogenicitet för människa) (32, 33). Stenkolstjära är klassat som grupp 1 (can-

cerframkallande för människa) (34, 35). 
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Tabell 7. Icke-neoplastiska förändringar i andningsvägarna. Två-års studie på Wistar 

råttor (23). 
 

Lokalisation Hanar (kontroll, 6,8, 34,4, 
172 mg/m

3
 totalt kolväte) 

50 djur i varje dosgrupp 

Honor (kontroll, 6,8, 34,4, 
172 mg/m

3
 totalt kolväte)  

50 djur i varje dosgrupp 
 

Nos/bihålor   

Luktepitel: basalcellshyperplasi 0/1/1/20*** 0/0/3/27*** 

Respiratoriskt epitel: cellhyperplasi 0/3/3/13*** 0/0/2/20*** 

Bägarcellshyperplasi  1/11**/25***/46*** 7/10/37***/47*** 

Luktepitel: eosinofil cytoplasmatisk 

inklusion  

1/13***/16***/31*** 12/11/27***/38*** 

Respiratoriskt epitel: eosinofil 

cytoplasmatisk inklusion 

2/5/7/22*** 7/3/21**/24*** 

Mucosa: mononukleär/inflam- 

matorisk cellinfiltration 

2/8/18***/27*** 11/5/22*/34*** 

Respiratoriskt epitel: erosion 0/0/2/6* 0/0/0/1 

Lunga   

Bronkiolo-alveolär hyperplasi, 

bronkiolär typ 

4/1/22***/46*** 6/7/21**/44*** 

Alveolär histiocytos 32/31/47***/50*** 39/34/44/50*** 

Kolesterol ”granulom cleft” 0/0/2/6* 0/0/2/6* 

Mononukleär/inflammatorisk 

cellinfiltration 

0/3/8**/3 0/0/6*/1 

Lungassocierade lymfnoder   

Ackumulering av makrofager 

(histiocytos) 

1/1/0/12** 1/2/5/26*** 

 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, signifikant skiljt från kontroll. 

 

 

 

Extrakt från ångkrackat och oxiderat bitumen (dvs. ej rök från dessa produkter) 

har av IARC klassificerats som möjligen cancerframkallande för människa (grupp 

2B). Klassificering bygger dock på äldre djurstudier där ångkrackat/vakuumdes-

tillerat eller oxiderat bitumen penslats på hud, ibland i outspädd form, ibland löst  

i bensen eller toluen. I flertalet av dessa studier saknas information om koncent-

rationer och/eller relevanta kontrollgrupper (32, 33).  

Både DECOS (20) och CICAD (16) anser att fler studier behövs för att kunna 

bedöma om bitumenrök är cancerframkallande. DECOS bedömer bitumenrök som 

misstänkt human carcinogen. 

Reproduktionseffekter 

Inga rapporter om reproduktionseffekter har hittats. 
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Dos-effekt-/Dos-responssamband 

De viktigaste dos-effekt/dos-responssambanden sammanfattas i tabell 8. Många 

studier saknar mätningar av lufthalter i samband med exponering för asfaltrök  

och det är därför svårt att fastställa dos-effektsamband för vissa effekter (t.ex. 

lungfunktionseffekter och human genotoxicitet). Man bör ha i åtanke att i många 

studier (framförallt ”fältstudier”) är röken från asfalt inte helt definierad och det är 

oklart om och vilka tillsatser som gjorts. Det är därför svårt att säga vad i röken 

som orsakar effekterna och hur generaliserbara och representativa enskilda studier 

är för svenska förhållanden. Vid återvinning av gammal asfalt (returasfalt) kan 

nivåerna av många PAH vara betydligt högre i röken jämfört med vid läggning  

av konventionell asfalt (t.ex halterna av benspyren eller andra genotoxiska PAH). 

Luftvägar 

Irritativa symptom i ögon, näsa hals, samt hosta har rapporterats vid exponering 

för asfaltrök (bitumenrök). Symptom rapporterades vid 0,23 mg/m
3
 (TP) och 0,16 

mg/m
3
 (BSP) vid arbete med konventionell asfalt. Tillsats av gummi i asfalten 

ökade de irritativa effekterna vid liknande exponeringsnivåer. De dagar symptom 

rapporterades var koncentrationen bitumenrök nästan dubbelt så hög (0,30 mg/m
3
 

TP) jämfört med symptomfria dagar (0,18 mg/m
3
 TP) (11). Effekter på lungfunk-

tionen samt obstruktiv lungsjukdom bland asfaltröksexponerade arbetare har rap-

porterats, men studierna är få och bevisen svaga (58, 68). 

Hjärta, inflammation, påverkan på immunförsvaret 

Möss som exponerades för asfaltrök (35 mg/m
3
) påverkades med försämrat im-

munsvar. Likaså gav intraperitoneala injektioner av asfaltrökskondensat 0,625- 

5 mg/kg dosberoende nedsättningar av immunsvaret (immunosuppression) (1). I 

en epidemiologisk studie har man observerat att en ökad exponering för benspyren 

ger en ökad risk för dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom (vid kumulativ exponering 

och medelexponering) (13). Asfaltarbetare hade högre nivåer av interleukin-6 efter 

arbetssäsongen, vilket kan tyda på en svag inflammatorisk reaktion. Den geomet-

riska medelexponeringen för totaldamm varierade mellan 0,3 och 2,4 mg/m
3
 (68). 

Genotoxicitet 

I studier på råtta har DNA-skador detekterats vid koncentrationer på mellan 38- 

59 mg/m
3
 (total exponering) och 152-198 mg/m

3
 (4 timmar/dag i 10 dagar) (27, 

69, 70). I studier på människa har man observerat ökade nivåer av DNA sträng-

brott, DNA addukter och mikrokärnor i blodceller vid asfaltrökexponering vid 

vägarbete (10, 15, 38, 47, 49). Exponeringsnivåerna är dock okända i dessa 

studier. Två studier visar att halterna av SCE inte är ökade hos asfaltröksexpo-

nerade arbetare vid koncentrationer av PAH på 2,3 och 2,8 µg/m
3
 (15, 37).  
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Cancer 

Signifikant ökad hyperplasi (celltillväxt) i näs- och bihåla har detekterats vid 6,8, 

34, 107 och 172 mg/m
3
 (totalt kolväte) i råtta. Vid 172 mg/m

3
 (totalt kolväte) 

identifierades ett lågt differentierat adenocarcinom i näshålan (råtta) (23). Flera 

epidemiologiska studier har studerat cancerincidens och dödlighet efter asfalt-

röksexponering. I några av dessa har man funnit en ökad risk för blås- och mag-

cancer (14, 28, 29, 30, 36), men sambandet med bitumen är osäkert. En majoritet 

av de epidemiologiska studier som studerat sambandet mellan cancer och asfalt-

röks/bitumenexponering har inte kontrollerat för rökning. Dessutom har man i  

de flesta studier tittat på en bred grupp av asfalt/bitumenarbetare, som inte bara 

innefattar vägbeläggare. Det finns flera tidigare studier som har visat en ökad 

lungcancerrisk efter exponering för asfaltrök men ingen av dem har varit justerad 

för rökning (6, 7). Asfaltrök (och bitumenrök) innehåller flera PAH/PAC som man 

vet är genotoxiska och carcinogena men en stor europeisk multicenterstudie utförd 

av IARC 2009 som justerats för rökvanor påvisade ingen ökad lungcancerrisk 

efter exponering för bitumen utan tillblandning av stenkolstjära (55).  

Slutsatser  

Data saknas för att fastställa kritisk effekt vid exponering för asfaltrök vid väg-

läggningsarbete. Ögon-, näs- och halsirritation har konstaterats vid en expo- 

nering för asfaltrök på 0,23 mg/m
3
 (mätt som totalpartiklar, 0,16 mg/m

3
 mätt  

som bensenlöslig fraktion), men det kan ej uteslutas att tillsatser bidragit. 

Fältstudier på asfaltarbetare visar att asfaltrök är genotoxiskt. Några expo-

neringsnivåer är ej angivna i dessa studier men de har gjorts vid användning av 

nutida vägbeläggningstekniker. Det kan ej uteslutas att tillsatser bidragit. Även 

djurstudier påvisar genotoxicitet om än med bitumenrök genererad vid högre 

temperatur än vad som används vid vägbeläggning.  

Arbete med asfalt vid vägbeläggning är möjligen carcinogent. I de epide-

miologiska studier där man sett ett samband är dock bitumenrökens roll oklar. 

Studier med frivilliga försökspersoner talar för att hudupptaget av poly-

aromatiska kolväten kan vara betydande vid exponering för asfaltrök. 
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Tabell 8. Dos-effektsamband (bitumen-/asfaltrök) 
 

Koncentration 

(mg/m
3
) 

Exponering/tid Effekter Ref. 

 

Humanstudier    

0,23 (TP),  

0,16 (BSP)  

2 dagar, konven-

tionell asfalt 

Irritation i ögon, näsa, hals (52 asfaltarbetare). 11 

0,30 (TP),  

0,13 (BSP) 

2 dagar, gummi-

asfalt 

Irritation i ögon, näsa, hals (52 asfaltarbetare). 11 

0,36 (asfaltrök) 5 dagar Irritation i ögon, hals, trötthet, minskad aptit 

(333 asfaltarbetare). 

52 

0,0028 (PAH) 3 dagar Oxidativa DNA-skador, DNA fragmentering 

(comets) i lymfocyter (19 asfaltarbetare). 

15. 

Djurstudier    

6,8 (totalt kolväte) 2 år Icke-neoplastiska histologiska förändringar i 

näs- och bihåla. 

23 

16 (asfaltrök) 5 dagar Irritation i nos (råtta). 65 

34 (totalt kolväte) 2 år Minskad kroppsvikt och icke-neoplastiska his-

tologiska förändringar i näs- och bihåla (råtta). 

23 

35 (asfaltrök) 1 och 2 veckor Effekter på immunförsvaret. 1 

38 (asfaltrök) 6 timmar/dag,  

5 dagar 

DNA-skador i alveolära makrofager från 

råttlunga (comet assay). 

70 

50 (TPM) 5 dagar DNA-addukter i lunga (råttor). 27 

53 (asfaltrök) 1 timme Ökning av CYP1A1 aktivitet. 44 

59 (asfaltrök) 6 timmar Minskning av CYP2B1 aktivitet.  

59 (asfaltrök) 6 timmar DNA-skador i alveolära makrofager från 

råttlunga (comet assay). 

70 

107 (totalt kolväte) 6 timmar/dag,  

5 dagar/vecka 

under 14 veckor 

Minskad kroppsvikt och histopatologiska 

förändringar i näs- och bihåla (råtta). 

16 

172 (totalt kolväte) 2 år Minskad kroppsvikt, icke-neoplastiska histo-

logiska förändringar i näs- och bihåla samt ett 

adenocarcinom i näshålan (1/50 råttor). 

23 

152-198
 
(TPM) 4 timmar/dag,  

10 dagar 

DNA-addukter i lunga (48 möss). 69 

0,625-5* Intraperitoneal 

injektion dagligen 

under 1 vecka 

Dos-respons avseende immunosuppression. 1 

1000* Dermal appli-

cering, 3 gånger/ 

vecka i 4 veckor 

Minskad matkonsumption (kanin). 20 

1000-2000* Dermal appli-

cering, 3 gånger/ 

vecka i 4 veckor 

Dermatit, keratos (kanin). 20 

 

TP/TPM = totala partikelhalten, BSP = den bensenlösliga fraktionen av den totala partikel-halten, 

PAH = polycykliska aromatiska kolväten 

*Bitumen-/asfaltrökskondensat (mg/kg) 
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Potentiella intressekonflikter 

Bengt Järvholm (ledamot) har anmält att han deltagit i ett projekt som delvis hade 

stöd av ”Development Fund of the Swedish Construction Industtry”, och som 

resulterade i några publikationer som refereras i underlaget. 
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BILAGA 1  

Förkortningar 

BMI Kroppsmasseindex (eng: Body mass index) 

BSM  Den bensenlösliga fraktionen av den totala  

 partikelhalten) (eng: Benzene soluble matter) 

CICAD  Concise International Chemical Assessment Documents 

CRP C-reaktivt protein (eng: C reactive protein) 

CYP1A1  Cytokrom p4501A1 

CYP2B1  Cytokrom p4502B1 

DECOS  Dutch Expert Committee on Occupational Standards 

FEV1  Forcerad exspiratorisk volym under första sekunden  

FEF50 Forcerat exspiratoriskt flöde vid 50% av FVC  

FVC  Forcerad vitalkapacitet  

IARC  International Agency for Research on Cancer 

IgM Immunoglobulin M 

IRR  Incidensratkvot (eng: Incidence rate ratio)  

KI  Konfidensintervall 

KOL  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

MN Mikrokärnor (eng: Micronuclei) 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 

OR  Oddskvot (Odds ratio)  

PAH  Polycykliska aromatiska kolväten (eng: Polycyclic aromatic hydrocarbon)  

PAC  Polycykliska aromatiska föreningar (eng: Polycyclic aromatic compound)  

PEF  Maximalt (peak) exspiratoriskt flöde (eng: Peak expiratory flow) 

RR  Relativ risk 

SCE Systerkromatidutbyten (eng: Sister chromatid exchange) 

SIR  Standardiserad incidensrat (eng: Standardised incidence ratio)  

SMR  Standardiserad mortalitetskvot (eng: Standardised mortality ratio) 

SMR Standardiserad morbiditetskvot (eng: Standardised morbidity ratio) 

SRBC Fårerytrocyter (eng: Sheep red blood cells) 

TPM  Totala partikelhalten (eng: Total particulate matter) 

TNF Tumörnekrotisk faktor (eng: Tumor necrosis factor) 

TOM Totalt kolväte (eng: Total organic matter) 
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Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden 

Formaldehyd 

2010-06-09 

Detta underlag baserar sig i huvudsak på ett kriteriedokument från DECOS/NEG, 

2003 (32) och IARC, 2006 (58). Kompletterande datasökningar gjordes i septem-

ber 2009 och april 2010 på PubMed. Kriteriegruppen har tidigare avgivit veten-

skapliga underlag om formaldehyd 1981 och 1983 (122, 123). 

Kemisk-fysikaliska data Användning  

CAS nr 50-00-0 

Synonymer metanal, oxometan, oxymetylen, metylenoxid,  

 metylaldehyd 

Formel CH2O 

Molekylvikt 30,03 

Smältpunkt -92ºC 

Kokpunkt -20ºC 

Ångtryck 0,2 kPa (20ºC)  

Omvandlingsfaktorer 1 ppm = 1,23 mg/m
3
 

 1 mg/m
3
 = 0,81 ppm (20ºC, 101,3 kPa) 

Övriga data Formalin: vattenlösning av formaldehyd (ibland  

 stabiliserad, t.ex. med metanol), koncentrerad formalin  

 innehåller vanligen 30-50% formaldehyd. 

 Paraformaldehyd: fast, lågmolekylär polymer av  

 formaldehyd, innehåller 90-99% formaldehyd. 

 1,3,5-Trioxan: fast, cyklisk trimer av formaldehyd. 

 

 

Formaldehyd är vid rumstemperatur en färglös gas med stickande lukt (123). De 

flesta kan känna igen lukten vid 1 ppm, men lukttröskeln har uppgivits till mellan 

0,05 och 0,18 ppm. Ämnet är mycket reaktivt och polymeriseras lätt. Det är också 

brännbart och kan bilda explosiva blandningar med luft. Formaldehyd är blandbart 

med vatten och aceton och lösligt i etanol. Det föreligger i vattenlösning som 

hydrat. Formaldehyd kan reagera med väteklorid eller andra oorganiska klorider 

och bilda det cancerframkallande ämnet 1,1´-diklordimetyleter (11, 32, 58, 123). 

Formaldehyd ingår i den normala metabolismen hos människa och förekommer 

naturligt i frukt och andra födoämnen. Ämnet bildas även t.ex. i samband med 
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förmultning och förbränning av organiskt material (11, 58). Industriellt används 

formaldehyd framför allt för produktion av fenol-, urea-, melamin- och poly-

acetalhartser. De tre förstnämnda hartstyperna brukas som lim/bindemedel i 

massa, papper och träprodukter, vid produktion av plast och vid ytbeläggning  

av bl.a. textil, medan polyacetalhartser främst används vid produktion av plast 

(58). Till exempel förekommer formaldehyd vid framställning av olika typer av 

träskivor, spånskivor, MDF-board och plywood (100). I syrahärdande lacker 

bildas formaldehyd under själva härdningsprocessen, men lackerna innehåller inte 

formaldehyd annat än i mycket låga halter före härdning (100). Formaldehyd eller 

formaldehydavgivande komponenter används också ofta som konserveringsmedel 

i olika kemiska produkter, exempelvis skärvätskor och vattenbaserad målarfärg. 

Ämnet förekommer vidare på patolog- och cytologlaboratorier. Formaldehyd eller 

ämnen som avger formaldehyd (formaldehydavgivare) nyttjas även som konser-

veringsmedel i kosmetika, hygienprodukter och födoämnen (11, 58, 100; 2010-04-

26 http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=123138). På grund av sin allergi-

framkallande förmåga får formaldehyd enligt EU:s kosmetikadirektiv inte använ-

das i kosmetika och hygienprodukter i halter över 0,2% (74). Formaldehyd är 

klassificerat som allergiframkallande vid hudkontakt (R 43) med en specifik 

klassificeringsgräns på 0,2% (67).  

Arbetsmiljöverket har i projekt 2004 och 2006 kartlagt formaldehydexponering 

i olika branscher (100). Vid ytbehandling med syrahärdande lacker uppmättes 

0,08-0,5 ppm (0,1-0,6 mg/m
3
) vid hälften av heldagsmätningarna; 3 värden var 

>0,5 ppm (>0,6 mg/m
3
) med 0,7 ppm (0,9 mg/m

3
) som högsta uppmätta halt. 

Sprutmålning med härdande lack och blandning av lack angavs som moment  

med exponeringar nära eller över gällande svenskt gränsvärde (0,5 ppm). Vid 

heldagsmätningar i samband med tillverkning av t.ex. boardmaterial och limning 

av faner/plywood var 30% av mätningarna mellan 0,08-0,5 ppm (0,1-0,6 mg/m
3
) 

och resten lägre. Vid bearbetning av olika skivmaterial angavs i rapporten att 

formaldehyd inte utgör något väsentligt problem. Låg exponering vid heldags-

mätning, vanligen ≤0,024 ppm (≤0,03 mg/m
3
) uppmättes också där skärvätskor 

(verkstadsmaskiner) förekom. Formaldehyd mättes även på patolog-/cytolog-

laboratorier vid sjukhus. Låga exponeringsnivåer påvisades, vilket kan bero på  

att det är 4%:ig formalin som används. Heldagsmätningar visade att de flesta 

värden var <0,05 ppm (<0,06 mg/m
3
). Som högsta dagsmedelvärde angavs 0,12 

ppm (0,15 mg/m
3
). De högsta korttidsvärden som uppmättes, 0,92 ppm (1,14 

mg/m
3
; 35 minuter) och 0,84 ppm (1,04 mg/m

3
; 30 minuter), var vid tömning  

av hinkar med förbrukad formalin i utslagsvask.  

Inhalationsexponering för formaldehyd i andra sammanhang än vid yrkesmässig 

exponering kan ske t.ex. vid exponering för cigarettrök, bilavgaser, emissioner 

från byggnadsmaterial, möbler, vattenbaserade färger och textilier. En annan 

inomhuskälla är matlagning och öppen eld (11). Resultat från personburna 

mätningar i Sverige under senare år visar medelvärden omkring 0,01-0,025 ppm 

(13-31 µg/m
3
; range: 6-94) i grupper utan yrkesmässig exponering (11). Vid 

http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=123138
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rökning av ett paket cigaretter/dag har uppgivits att rökare kan inhalera 0,4-2 mg 

formaldehyd (58).  

Upptag, biotransformation, utsöndring 

Formaldehyd i vattenlösning kan tas upp genom huden. Vid in vitro försök med 

humanhud bestämdes upptagshastigheten för koncentrerad formalinlösning (37%; 

metanolinnehåll 10-15%) till 319 µg/cm
2
/timme och för 3,7%-ig formaldehyd-

lösning i fosfatbuffert (innehållande 1-1,5% metanol) till 16,7 µg/cm
2
/timme  

(58, 79). Resultatet kan ha påverkats av tillsatt metanol, som är en känd upptags-

accelerator, eftersom permeabilitetskoefficienten skiljer sig åt mellan de olika 

exponeringarna (64). 

Upptaget vid inhalationsexponering är högt och sker, på grund av ämnets 

vattenlöslighet, i övre luftvägarna. Adsorption av formaldehyd på dammpartiklar 

har undersökts för att utvärdera i vilken utsträckning sådana partiklar kan fungera 

som bärare. Dosen av partikelassocierad formaldehyd som kommer till nedre luft-

vägarna har bedömts vara åtminstone 10 000 gånger lägre än den dos i gasfas som 

når övre luftvägarna (58). Adsorption av formaldehyd på inhalerade partiklar 

ändrar alltså inte depositionsmönstret nämnvärt (vid jämförelse med formaldehyd-

gas) (58). I djurexperimentella studier har visats att formaldehyd försvinner från 

inandningsluften fullständigt och baserat på detta har upptaget beräknats till 100% 

(11, 32). En del formaldehyd löser sig dock i slemskiktet, reagerar med kompo-

nenter i slemmet, och transporteras bort av epitelcellernas flimmerhår, varvid 

underliggande epitel skyddas (14, 58). Denna skyddsfunktion försämras vid högre 

lufthalter. I en inhalationsstudie på råtta visades omfattande hämning av den 

mukociliära funktionen i nosen vid 15 ppm, mycket mindre hämning vid 6 ppm, 

minimal hämning vid 2 ppm och ingen sådan effekt vid 0,5 ppm (96). Fri form-

aldehyd kan binda kovalent med olika komponenter (t.ex. DNA, nukleosider, 

nukleotider, proteiner, aminosyror och glutation) och bilda addukter och DNA-

protein-tvärbindningar (DPC). Alternativt kan fri formaldehyd inaktiveras genom 

metabolism i luftvägarnas slemhinnor (t.ex. i epitelceller) eller i blodet (20, 21, 

22, 32, 80, 102).  

Upptaget (exogent) formaldehyd metaboliseras snabbt i blodet (av röda blod-

kroppar). Halveringstiden i råttplasma är ca 1 minut (58). Viktiga metabolism-

vägar i cellen innefattar oxidation till format (myrsyrans salt), men formaldehyd 

kan också reduceras till metanol. Formaldehyd metaboliseras till format främst  

via formaldehyddehydrogenas (ADH3) eller direkt via aldehyddehydrogenaser 

(ALDH1A1, ALDH2). I det första fallet reagerar formaldehyd spontant med 

glutation (GSH) och bildar S-hydroximetylglutation, som oxideras av ADH3 till 

S-formylglutation. S-formylglutation metaboliseras sen av S-formylglutation-

hydrolas varvid format bildas. Format omvandlas till koldioxid och vatten  

som kan andas ut eller elimineras via njuren tillsammans med myrsyra. Form-

aldehyd/myrsyra kan även ”elimineras” genom att ingå som fragment i kroppens 

C1 pool och inkorporeras i andra molekyler. Formaldehyd är en normal endogen 
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metabolit som finns i alla typer av celler och är en intermediär vid biosyntes av 

puriner, tymidin och vissa aminosyror (11, 32, 58, 80, 129).  

Koncentrationen av endogent formaldehyd i blod hos människa är 2-3 mg/l (ca 

0,1 mmol/l). Denna koncentration representerar totala koncentrationen av både 

fritt och reversibelt bundet endogent formaldehyd i blod. Liknande nivåer före-

ligger i blod hos apa och råtta (50, 58). På grund av deposition i övre luftvägar  

och snabb metabolism har man, även vid lufthalter på flera ppm formaldehyd inte 

kunnat påvisa någon ökning av formaldehydhalter i blod (11, 58). Blodnivåerna 

var ej signifikant ökade hos apa efter exponering för 6 ppm under 4 veckor (6 

timmar/dag, 5 dagar/vecka) eller hos råtta efter inhalation av 14,4 ppm under 2 

timmar (50, 58). Vid exponering av 6 försökspersoner (icke rökare) för 1,9 ppm 

under 40 minuter var genomsnittskoncentrationen i blod 2,61 och 2,77 µg/g, före 

respektive efter exponering (ej signifikant skillnad). Några individer hade signi-

fikant högre formaldehydkoncentration i blod efter exponeringen, medan andra 

hade signifikant lägre koncentration jämfört med före exponeringen (50). Genom-

snittsnivån av format i urin hos en grupp studenter rapporterades till 12,5 mg/l 

med stora intra- och interindividuella variationer. Inga signifikanta förändringar  

av formathalten uppgavs efter exponering för upp till 0,36 ppm formaldehyd under 

en 3-veckorsperiod (urinproverna togs inom 2 timmar efter avslutad exponering) 

(40).  

I ett nyligen publicerat arbete (80) föreslås addukten S-[1-(N
2
-deoxiguano-

sinyl)metyl]glutation som en specifik biomarkör för formaldehydexponering. 

Isotopmärkning av formaldehyd vid exponeringsförsök ger möjlighet att särskilja 

sådana specifika addukter från samma typ av addukter bildade vid endogen form-

aldehydexponering (80). Samma författare har rapporterat att DNA-addukten N
2
-

hydroximetyl-deoxiguanosin kan spåras i nässlemhinna vid extern formaldehyd-

exponering och användning av isotopmärkt formaldehyd (81). 

Toxiska effekter 

Djurdata 

Effekter i luftvägarna  

Sensorisk irritation, uttryckt som RD50 (50% reduktion av andningsfrekvensen) 

vid korttidsexponering, har rapporterats till 10-30 ppm för råtta och ca 3-5 ppm 

för mus (31, 33). 0,3 ppm uppgavs som RD10 och nära eller vid NOEL (no effect 

level) på mus (31).  

I en relativt ny studie på råtta (4) med inhalationsexponering för 0,6, 1,8 och  

5 ppm formaldehyd 6 timmar/dag, 5 dagar/vecka under upp till 3 veckor (del av 

studie) undersöktes cellproliferation i nässlemhinna och andra förändringar i 

nosen. Vid histopatologisk undersökning observerades förändringar främst i 

respiratoriskt epitel och övergångsepitel, företrädesvis inflammatorisk cellin-

filtration, epitelial hyperplasi och epitelial skivepitelmetaplasi. Det uppgavs  

därvid att otvetydigt behandlingsrelaterade förändringar endast förelåg vid 5 ppm. 

Ökad incidens av epitelial hyperplasi sågs dock även vid 1,8 ppm. Minimal 
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inflammation noterades i alla exponeringsgrupper (inklusive kontrollgrupp), men 

konsistent ökning av frekvens och grad observerades bara vid 5 ppm. Cellproli-

feration utvärderades dag 5 och 15. Det konstaterades att signifikant ökad cell-

proliferation i näsepitel förelåg vid 5 ppm dag 5, men att grad och omfattning hade 

minskat dag 15. Vid genomanalys påvisades inga signifikanta förändringar vid 0,6 

ppm. Minimala förändringar i genuttryck sågs vid 1,8 ppm, medan förändringar i 

många olika gener observerades vid 5 ppm.  

Åtskilliga djurexperimentella studier med subkronisk och kronisk inhalations-

exponering för formaldehyd har rapporterats (32, 33, 58). I en översikt gjord av 

TNO (Holland) uppgavs att lätta effekter på nässlemhinna (hyperplasi/metaplasi 

av respiratoriskt epitel) setts i studier på råtta vid lufthalter omkring 2-3 ppm och 

kraftigare effekter av samma slag samt cellnekros och allvarlig inflammation i 

nässlemhinnan vanligen observerats vid nivåer ≥6 ppm. 1 ppm rapporterades inte 

inducera hyperplasi/metaplasi i respiratoriskt epitel och ansågs som NOAEL (no 

advers effect level) för nässkada (7). 

I en jämförande inhalationsstudie på råtta visades att koncentrationen snarare än 

totaldosen av formaldehyd var avgörande för effekterna i luftvägarna (142). Signi-

fikant ökad grad och incidens av histopatologiska förändringar i respiratoriskt 

nosepitel (bl.a. fokal skivepitelmetaplasi) sågs vid intermittent exponering för 4 

ppm 4 timmar/dag, 5 dagar/vecka under 13 veckor, men inte vid sammanhängande 

exponering för 2 ppm 8 timmar/dag under samma period (142). Det har också 

indikerats att tid för återhämtning och reparation kan påverka grad och omfattning 

av skador i nässlemhinnan (7). I översikten av Arts et al. (7) angavs att uppenbar 

toxicitet (bl.a. cellnekros, omfattande hyperplasi/metaplasi) vanligen observerats 

vid exponeringsnivåer från ca 6 ppm och uppåt, men i studien av Cassee & Feron 

(23) med intermittent 8-timmarsexponering för 3,6 ppm under 3 dygn och expo-

neringsfria perioder på endast 4 timmar observerades såväl degeneration som 

nekros och hyperplasi/skivepitelmetaplasi i respiratoriskt epitel samt måttlig till 

markant inflammation i nässlemhinnan hos råtta. I en studie på apa, råtta och 

hamster med nästan kontinuerlig inhalationsexponering för 0,2, 1 eller 3 ppm 

formaldehyd under 26 veckor sågs biologiskt signifikanta förändringar vid 3 ppm 

hos råtta och apa, men ej hamster. Hos råtta sågs effekter i luftvägarna i form av 

ökad förekomst av inflammation i nässlemhinnan samt skivepitelmetaplasi/hyper-

plasi och basalcellshyperplasi i näsmusslorna vid 3 ppm och hos apa påvisades 

ökad incidens av ”näsutsöndring”, heshet och hos 6/6 djur skivepitelmetaplasi/ 

hyperplasi i näsmusslorna. Vid 1 ppm noterades skivepitelmetaplasi/hyperplasi 

(näsmusslor) hos 1/6 apor (109). I studien av Zwart et al. (153) med exponering  

6 timmar/dag, 5 dagar/vecka påvisades skivepitelmetaplasi i respiratoriskt epitel  

i ett begränsat område i yttre delen av nosen hos råtta efter exponering för 3 ppm 

formaldehyd under 13 veckor, men detta observerades inte vid motsvarande expo-

nering för 0,3 eller 1 ppm.  

I en 2-årsstudie på råtta och mus med exponering för 2, 5,6 eller 14,3 ppm, 6 

timmar/dag, 5 dagar/vecka uppgavs att signifikanta formaldehydinducerade skador 

var begränsade till näshåla och övre delen av luftstrupen. Hos råtta visades 
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koncentrationsberoende ökning (≥2 ppm) i frekvens, svårighetsgrad och distri-

bution av inflammation i nässlemhinnan, epitelial dysplasi (basalcellshyperplasi) 

och skivepitelmetaplasi i respiratoriskt epitel i näshålan. Vid 2 ppm var utbred-

ningen av dessa förändringar begränsad till området längst ut i nosen och frek-

vensen skivepitelmetaplasi var nära 100% efter 24 månader. Möss uppvisade 

tydliga irritationsinducerade effekter vid 14,3 ppm, även om effekter också sågs 

vid 5,6 ppm. Fokal atrofi av luktepitel noterades hos mus vid 5,6 ppm och 14,3 

ppm (66). I en annan 2-årsstudie med exponering för 0,7, 2, 6, 9,9 eller 15 ppm 

rapporterades inga effekter relaterade till formaldehyd hos råtta vid 0,7 eller 2 

ppm. Vid 6 ppm sågs minimal fokal skivepitelmetaplasi i näshålan hos råtta och  

i de båda högsta exponeringsgrupperna inkluderade effekterna i näshåla bl.a. 

epitelial hypertrofi/hyperplasi, skivepitelmetaplasi och inflammatoriska förän-

dringar (95). (Se även under rubriken Carcinogenicitet). 

Kamata et al. (65) exponerade råttor för 0,3, 2 eller 15 ppm formaldehyd under 

28 månader (6 timmar/dag, 5 dagar/vecka) och noterade dosberoende, signifikant 

ökad incidens av skivepitelmetaplasi med eller utan epitelialcellshyperplasi i näs-

håla vid lufthalter ≥2 ppm. Vid 15 ppm sågs dessutom signifikant ökad incidens 

av epitelialcellshyperkeratos (näsepitel). I en råttstudie med exponering för 0,1, 1 

och 9,2 ppm under 3 månader (efterföljande observationsperiod på 25 månader) 

eller 0,1, 1 eller 9,8 ppm under 28 månader påvisades formaldehydrelaterade 

effekter i nosen hos djur med oskadad nässlemhinna bara vid 9,2-9,8 ppm (se 

tabell 3). Hos djur med avsiktligt (genom elektrokoagulering) skadad nässlem-

hinna påvisades ökad incidens av skivepitelmetaplasi i respiratoriskt epitel och 

inflammation i nässlemhinnan vid lufthalter ≥0,1 ppm och basalcellshyperplasi  

i respiratoriskt epitel ≥1 ppm (28 månades exponering) (145). (Se även under 

rubriken Carcinogenicitet). 

Hyperreaktivitet i luftvägarna efter formaldehydexponering studerades hos 

marsvin av Swiecichowski et al. (125). Djuren exponerades för 0,86, 3,4, 9,4 och 

31,1 ppm formaldehyd under 2 timmar eller 0,11, 0,31, 0,59 och 1,05 ppm under 8 

timmar. Bronkkonstriktion, uttryckt som ökat sRt, specifikt totalt luftvägsmotstånd 

(reversibel inom 1 timme), sågs omedelbart efter 2 timmars exponering för ≥9,4 

ppm eller 8 timmars exponering för ≥0,3 ppm (signifikant vid ≥1,05 ppm). Två 

timmars exponering för ≥9,4 ppm sänkte också effektiv dos acetylkolin (infusion) 

som gav fördubbling av specifika luftvägsmotståndet i vila (ED200) (signifikant 2-

6 timmar efter exponeringen). Även exponering för 1,05 ppm under 8 timmar 

hade denna effekt och var signifikant, vid jämförelse med kontroll, till och med  

24 timmar efter exponeringen. DECOS/NEG (32) konkluderade att NOAEL för 

luftvägsreaktivitet hos marsvin är 0,11 ppm formaldehyd.  

Irritation och adjuvanteffekter av formaldehyd undersöktes i en studie på råtta 

med 5 grupper exponerade för koksalt, ovalbumin (OVA), OVA + 0,4 ppm form-

aldehyd, OVA + 2,5 ppm formaldehyd eller 2,5 ppm formaldehyd (utan OVA-

immunisering). OVA exponering skedde genom injektion i bukhålan dag 10 och 

18 (dos anges ej) och inhalation dag 22-28 (provokation med 1% OVA-aerosol, 30 

minuter). Exponering för formaldehyd ägde rum dag 0-21 (6 timmar/dag; 0,4 ppm 



40 

eller 2,5 ppm). Negativa kontroller var ej immuniserade och fick bara koksalt. 

Metakolin användes för att mäta hyperreaktivitet i luftvägarna. Formaldehyd 

ökade graden av luftvägsreaktivitet (dosberoende) hos OVA immuniserade  

djur (jämfört med enbart OVA-immuniserade djur). Hos enbart formaldehyd-

exponerade (2,5 ppm) var luftvägsreaktiviteten högre än hos negativa kontroller, 

men lägre än i de formaldehydexponerade OVA grupperna. Även graden av 

strukturella förändringar i lungorna (histologisk undersökning) hos OVA-

immuniserade djur ökade med formaldehydexponering, särskilt vid 2,5 ppm, 

medan lätta, ej signifikanta förändringar i lunga observerades hos enbart form-

aldehydexponerade (2,5 ppm). För att utvärdera inflammatoriska effekter av 

formaldehyd undersöktes cytokinnivåer (IL-4, IFN-γ) i lunga och antal eosinfila 

celler i bronkalveolärsköljvätska. IL-4 (signifikant vid 2,5 ppm) och eosinofiler 

(signifikant vid 0,4 och 2,5 ppm) var dosberoende ökade hos OVA-immuniserade 

djur exponerade för formaldehyd (jämfört med enbart OVA-immuniserade djur), 

medan IFN-γ ej påverkades signifikant. IFN-γ var signifikant ökat och IL-4 signi-

fikant minskat (ej signifikant påverkan för antal eosinofiler) hos enbart form-

aldehydexponerade djur (2,5 ppm), jämfört med negativa kontroller. Författarna 

anger olika mekanismer för utveckling av formaldehydrelaterad astma. Det kon-

stateras att formaldehyd ensamt (2,5 ppm) kan fungera som irritant och inducera 

ökad luftvägsreaktivitet, något som kan vara involverat i patogenesen av astma 

(108). Försök på mus indikerade att formaldehydexponering för 0,8 ppm, men ej 

0,1 ppm, under 5 veckor (24 timmar/dygn, 5 dygn/vecka) ökar OVA-specifik IgE- 

(men inte IgG-) antikroppsbildning (p<0,05) hos djur sensibiliserade med OVA-

allergen (sensibilisering genom upprepade injektioner i bukhålan med 10 µg OVA 

dag 0 och 7). Formaldehyd per se (djuren ej sensibiliserade med OVA allergen) 

inducerade varken formaldehydspecifika IgE- eller IgG-antikroppar under expo-

neringsperioden (41).  

 

Andra effekter 

Få andra effekter än luftvägseffekter har rapporterats i djurexperimentella inhala-

tionstudier vid lägre exponeringsnivåer. Özen et al. (154) rapporterade signifikant 

högre nivåer (dosberoende) av zink och koppar och något lägre nivåer av järn 

(p<0,05 vid 9,8 ppm) i hjärnbarken hos råtta vid exponering för 4,9 och 9,8 ppm 

(6,1 eller 12,2 mg/m
3
) 8 timmar/dag, 5 dagar/vecka under 4 eller 13 veckor. Dos-

beroende försämrad viktökning (p<0,001) noterades också. I en liten studie på 

mus (82) uppgavs att effekter på centrala nervsystemet observerats. Djuren (5 

djur/dosgrupp; enbart handjur) exponerades för 0,8 ppm (1 mg/m
3
) och 2,4 ppm  

(3 mg/m
3
), 6 timmar/dag under 7 dagar. Testning i beteendetest (”Morris water 

maze” med eller utan plattform i pool) började 30 minuter efter exponering varje 

dag. Signifikant (p<0,01) och tydlig påverkan på spatial inlärning och minne 

(djuren uppgavs t.o.m. som förvirrade) förelåg vid 2,4 ppm, medan signifikanta 

effekter ej sågs vid 0,8 ppm. Superoxiddismutas (SOD), malondialdehyd (MDA) 

och glutation (GSH) mättes i hjärna direkt efter sista testningen och signifikant 

påverkan på alla tre parametrarna observerades vid 2,4 ppm. Ökning av MDA och 
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minskning av SOD och GSH konstaterades, vilket enligt författarna tydde på en 

oxidativ stressinducerad neuronskada. Signifikant ökat genuttryck av N-metyl-D-

aspartat (NMDA) transmittorreceptorer (NR1 och NR2B mRNA) i hjärna på-

visades också vid 2,4 ppm och detta bedömdes kunna vara en kompensatorisk 

mekanism på grund av hämmad synapstransmission. Författarna sammanfattar att 

studien indikerar negativ påverkan på inlärning och minne vid 2,4 ppm, men ej vid 

lägre lufthalt. I en kortfattat beskriven ny studie (131) rapporterades att försämring 

av spatialt inlärning/minne observerats hos möss som fått 0,5 mM formaldehyd 

som injektion i bukhålan under 30 dagar och sedan testats i beteendeförsök 

(”Morris water maze” med eller utan plattform i pool), vid jämförelse med bl.a. 

kontrollgrupp som injicerats med fysiologiskt koksalt. Efter det sista beteende-

testet avlivades djuren och det konstaterades att formaldehydnivån i hjärna var 

förhöjd (p<0,01), jämfört med kontrollgruppen. Injektion av formaldehyd med 

resveratrol (antioxidant, växtpolyfenol) rapporterades delvis reducera försäm-

ringen i testresultat. 

Beteendeeffekter rapporterades också i en liten studie på råtta (beteendeför- 

sök med labyrint; 13 djur/dosgrupp) med exponering för 2,6 och 4,6 ppm, 10 

minuter/dag, 7 dagar/vecka under 90 dagar (därefter observation 1 månad). 

Testning skedde till en början 1 gång/vecka och därefter var 10:e dag (minst 22 

timmar efter senaste exponering för att undvika påverkan på luktorgan). Antal 

misstag var signifikant ökat vecka 12 under exponeringsperioden, men ingen 

signifikant skillnad förelåg mellan 2,6 och 4,6 ppm. Signifikant ökad tidsåtgång, 

jämfört med kontrollgrupp, observerades från vecka 7, men inte heller för denna 

parameter förelåg dos-respons. Beteendeeffekterna kvarstod i viss utsträckning  

vid testning under observationsperioden. Författarna angav att inga tecken på 

försämrad rörlighet observerats i någon grupp. Histologisk undersökning i ljus-

mikroskop av olika delar av hjärna/ryggmärg visade inga förändringar. Baserat  

på resultaten i studien klassificerade författarna formaldehyd som ”troligen neu-

rotoxiskt” (106). I ett annat försök med exponering för 0,1, 0,5 och 5,4 ppm, 2 

timmar/dag under 10 dagar, studerades råttor varje dag 2 timmar efter expo-

neringen i ett beteendetest som används för att undersöka minne och inlärning. 

Konsekvent och signifikant ökad tid för att simma genom en labyrint, jämfört  

med kontroller, observerades efter 5-6 dagars exponering vid 5,4 ppm. Flera dagar 

noterades signifikant ökning även vid 0,5 ppm. Signifikant ökning av fel (simning 

åt fel håll, rundsimning) sågs efter några få dagars exponering vid alla lufthalter, 

jämfört med kontroller, men utan tydligt dos-samband. Författarna bedömde att 

formaldehydexponeringen i försöket påverkat lärande och minne (85). Ofull-

ständigt beskrivna metoder och svagheter när det gäller statistiska analyser (bl.a. 

många jämförelser och risk för slumpmässiga signifikanser) gör dock studien 

mycket svårbedömd och ingen bedömning av dos-responssamband kan göras för 

någon del av studien. Orsaken till de observerade effekterna i båda studierna (85, 

106) är oklar. Påverkan på ögon och luktorgan på grund av irritationseffekter i 

någon form har framförts som en möjlig orsak (58). 
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Minskad kroppsviktsökning påvisades i en 13-veckorsstudie på råtta vid 

exponering för 9,2 ppm. Sämre kroppsviktsutveckling har också noterats vid 

långtidsexponering för 5,6 ppm och 1 ppm. Effekten vid 1 ppm är dock svårför-

klarad, eftersom något högre kroppsvikt än hos kontroller sågs vid samma lufthalt 

(och exponeringsscheman) hos råttor som hade avsiktligt skadad nässlemhinna 

(66, 145). Inga andra systemiska effekter observerades i dessa studier. I studien  

av Rusch et al. (109) med i stort sett kontinuerlig exponering för 3 ppm under 26 

veckor påvisades reducerad kroppsviktsökning samt minskad absolut och relativ 

levervikt jämfört med kontroller (råtta). Woutersen et al. (144) rapporterade att 

inga relevanta skillnader för hematologiska parametrar (Hb, hematokrit, antal 

erytrocyter, totalleukocyter och olika typer av leukocyter) eller urinparametrar 

(bl.a. pH, protein, glukos) påvisats hos råtta vid exponering för 0, 1, 10 eller 20 

ppm 6 timmar/dag, 5 dagar/vecka under 13 veckor. Värden för albumin, urea, 

kreatinin och glukos i plasma var ej heller dosberoende och signifikant förändrade, 

jämfört med kontroller. Inga skillnader observerades vidare för relativ levervikt 

eller GSH-innehåll i levern. Aktiviteten av alaninaminotransferas (ALAT), 

aspartataminotransferas (ASAT) och alkaliska fosfataser i plasma var dock 

signifikant högre vid 20 ppm, men bara hos handjur. Vid 20 ppm sågs också 

signifikant försämrad viktutveckling hos båda könen och beteendestörningar  

(t.ex. okoordinerade rörelser, klättring) de första 30 minuterna av varje expo-

neringsperiod. Något sämre viktökning noterades även vid 10 ppm (handjur). 

Signifikant ökad lipidperoxidation (mätt som MDA) i plasma (p<0,05) och 

lever (p<0,05) hos råtta noterades i en annan studie vid 10,1 ppm (ej signifikant 

vid 5,1 ppm) vid exponering under 2 veckor (6 timmar/dag, 5 dagar/vecka).  

Även signifikant ökad proteinoxidation (plasma, lever) sågs vid 10,1 ppm (icke 

signifikant ökning i plasma vid 5,1 ppm). Totalt 32 proteiner i plasma identifie-

rades genom proteomikanalyser som upp- eller nedreglerade (bl.a. angavs fibrino-

gen-γ-kedjeprekursor som nedreglerat). Vidare rapporterades cytokinerna IL-4 

respektive IFN-γ i plasma vara dosberoende upp- respektive nedreglerade, vilket 

uppgavs antyda en inflammatorisk effekt (61). Sögut et al. studerade biokemiska 

effekter på råttlever vid 10 och 20 ppm (8 timmar/dag, 5 dagar/vecka under 4 

veckor). Signifikant minskad GSH-koncentration (dosberoende) och xantin-

oxidasaktivitet (vid 20 ppm) påvisades. Kväveoxidkoncentration och myelo-

peroxidasaktivitet var oförändrade och nivåerna av MDA lägre (ej signifikant), 

jämfört med kontroller (126). Effekter på hjärtat (råtta) studerades vid samma 

lufthalter (8 timmar/dag, 5 dagar/vecka under 4 eller 13 veckor). Superoxid-

dismutas(SOD)-aktiviteten i hjärtvävnad var signifikant ökad i alla exponerade 

grupper, medan katalasaktiviteten var minskad i alla exponeringsgrupper (signi-

fikant bara vid 10 och 20 ppm efter 4 veckor). Inga signifikanta skillnader sågs  

för lipidperoxidation (mätt som tiobarbitursyrareaktantsubstanser, MDA) eller 

kväveoxidnivåer (42).  

Vid helkroppsexponering av mus och råtta för 0,5, 1, 2, 6, 10 eller 15 ppm 

under 28 dagar (6 timmar/dag, 5 dagar/vecka) och studium av nasofarynx-

associerad lymfoid vävnad (NALT) och lymfnoder i övre luftvägarna rappor-



43 

terades inga signifikanta effekter på mus. De enda distinkta effekterna av expo-

neringen som påvisades på råtta var hyperplasi av lymfepitel av NALT (hos några 

av djuren associerat med minskad cellularitet dvs minskat antal lymfocyter) vid  

15 ppm. (Minskad cellularitet uppgavs även hos 1 av 8 råttor vid 2 ppm, men då 

utan tecken på epitelial hyperplasi och orsakssambandet med formaldehyd är 

oklart) (38). 

 

Kontaktallergi 

Flera sensibiliseringsförsök på mus respektive marsvin har visat att formaldehyd 

är ett potent kontaktallergen. Vid Local Lymph Node Assay (LLNA) är EC3-

värdet <1% och i Guinea Pig Maximization Test (GPMT) sensibiliseras >60% av 

djuren (12). I marsvinsstudier med formaldehyd i koksaltlösning eller vatten och 

multidosdesign estimerades maximal andel sensibiliserade djur till omkring 80-

85% i GPMT och 60% i Buehler test (2, 3, 35). 

Humandata 

Irritationseffekter 

Vid ökande formaldehydhalter uppträder vanligen först ögonirritation och därefter 

irritation i näsan (32). Relativt stor skillnad mellan individer kan dock föreligga 

när det gäller irritation vid exponering för formaldehyd (103). I en översikt från 

1997 sammanfattades ett stort antal vetenskapliga artiklar med inriktning på irrita-

tionseffekter av formaldehyd, som granskats av en expertpanel (the Industrial 

Health Foundation panel). Författarna rapporterade att ögonirritation (klart rela-

terad till formaldehyd) för de flesta inte uppträder vid nivåer <1 ppm och att om  

så sker ser man en tillvänjning. Granskade studier över frivilliga försökspersoner 

uppgavs indikera att måttlig-svår irritation av ögon, näsa och strupe oftast inte 

uppkommer förrän luftkoncentrationen överstiger 2-3 ppm. Vidare uppgavs bl.a. 

att personer som exponerades för 0,3 ppm under 4-6 timmar i kammarstudier 

vanligen rapporterade ögonirritation i samma omfattning som personer expo-

nerade för ren luft (103).  

I en annan, senare, översikt gjord av TNO (Holland), analyserades och bear-

betades resultat från publicerade studier ytterligare (referenserna 70 och 104, se 

nedan, ingick inte). Det uppgavs att 0-exponering saknades i många studier som 

mätte subjektiv irritation vid formaldehydexponering och att det generellt var svårt 

att bedöma om irritationssymptom, t.ex. ögonirritation, berodde på exponeringen, 

om de angetts av färre än 20% av de exponerade (bakgrundsincidens). Författarna 

ifrågasatte också om den mycket låggradiga irritation (t.ex. ögonirritation) som 

angetts vid subjektiv skattning vid låga lufthalter verkligen är irritation och där-

med relevant. Upplevelse av luktintensitet angavs som en trolig modulerande 

faktor vid rapportering av irritation. Vid användning av en normaliserad skala 

noterade författarna att mild/lätt, men ”ej besvärlig”, ögonirritation förelåg i 

studierna med försökspersoner vid formaldehydnivåer från 1 ppm och uppåt, 

mild/lätt irritation i luftvägarna vid nivåer ≥2 ppm och mild/lätt halsirritation ≥3 

ppm. Vidare rapporterades att nivåer upp till 3 ppm inte resulterade i andnöd eller 
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hosta. Benchmarkdosanalyser baserade på studierna av Andersen & Mölhave (1) 

och Kulle (71) presenterades också i översikten. Baserat på studien av Andersen  

& Mölhave (1) beräknades t.ex. en benchmarkdos (95% konfidensintervall, 10% 

extra risk) på 0,24 ppm för lätt obehag (”slight discomfort”) om man antar bak-

grundsincidens 6,25% och 0,43 ppm vid bakgrundincidens 12,5 %. Baserat på 

studien av Kulle (71) beräknades bl.a. en benchmarkdos (95% konfidensintervall) 

på 0,56 ppm vid 10% extra risk för mild (”ej besvärlig”) ögonirritation, en expo-

neringsnivå som också förväntades ge ca 3% extra risk för måttlig (”besvärlig”) 

ögonirritation. På samma sätt beräknades en extra risk på 30% för mild ögon-

irritation och 9,5% för måttlig ögonirritation vid 1 ppm. Det senare bedömde 

författarna av översikten (7) som den första toxikologiskt relevanta effekten i 

studien av Kulle (71). 

Andersen & Mölhave (1) exponerade 16 studenter (varav 5 rökare) för 0,24,  

0,4, 0,8, och 1,6 ppm formaldehyd under 5 timmar. Vid de båda lägre koncentra-

tionerna upplevdes inga besvär (ögonirritation, torrhet/irritation i näsa, hals) de 

första timmarna, men besvären ökade därefter, för att under den sista exponerings-

timmen ligga kvar på samma nivå (”lätt obehag”). 3/16 respektive 5/16 uppgav 

besvär vid 0,24 ppm respektive 0,4 ppm (tabell 2). Vid de båda högre expone-

ringsnivåerna ökade besvären redan under den första timmens exponering för  

att sedan nå en platå efter ca 3 timmar eller t.o.m. sjunka (vid 1,6 ppm). Nästan 

samtliga (15/16 och 15/16) rapporterade besvär efter exponeringen vid dessa 

lufthalter. I genomsnitt skattades besvären fortfarande som ringa, även om skatt-

ningspoängen var lite högre än vid de lägsta exponeringsnivåerna. En del individer 

uppgav också mer än lindriga besvär (upp till 40-50 av 100 på skattningsskala) vid 

0,8 och 1,6 ppm (1). Studien angavs av DECOS/NEG som ej väldokumenterad 

(32). 

Kulle (71) fann signifikanta dos-responssamband vid formaldehydexponering 

under 3 timmar vid subjektiv symptomskattning av ögonirritation och luktför-

nimmelse, men däremot ej för näs-/halsirritation eller i lungfunktionstester. 19 

försökspersoner som ej var rökare deltog i studien. 4/10 och 5/19 uppgavs för-

nimma mild lukt vid 0,5 och 1 ppm. Luktförnimmelse var den känsligaste mar-

kören. 1/19 och 0/10 rapporterade milda ögonsymptom vid 0-exponering (ren luft) 

respektive 0,5 ppm. 4/19 upplevde mild ögonirritation och 1/19 måttlig ögon-

irritation vid 1 ppm. Motsvarande siffror för 2 ppm var 6/19 och 4/19 och för 3 

ppm 5/9 och 4/9. Signifikant skillnad förelåg ej vid 1 ppm, jämfört med ren luft, 

men författarna bedömde ändå att tröskeln för ögonirritation ligger mellan 0,5 och 

1 ppm. IARC anger, baserat på dessa data, att ögonirritation ökade linjärt vid kon-

centrationer mellan 0,5 och 3 ppm (58). 

Bender et al. (13) studerade ögonirritation hos försökspersoner som expone-

rades för 0,35, 0,56, 0,7, 0,9 eller 1 ppm under 6 minuter (5-28/grupp). Respons- 

tid tills ögonirritation noterades vid exponeringen jämfördes med responstid vid 

exponering för ren luft (varje individ var sin egen kontroll). Stora variationer i 

responstid förelåg, men en signifikant trend mot tidigare respons med ökad 

formaldehydkoncentration sågs. Skillnaden var endast signifikant vid 1 ppm, 
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jämfört med ren luft, men det bedömdes att signifikans kunde ha förelegat vid  

0,7 och 0,9 ppm om grupperna varit större. Ögonirritationen rapporterades som 

mycket lätt vid 0,35-0,9 ppm (graderades ej vid 0-exponering). Författarna 

bedömde att data överensstämmer med andra studier i vilka ögonirritation 

rapporterats vid 0,4-1 ppm. 

Såväl objektiva mätningar av ögonirritation (blinkfrekvens) som subjektiv 

skattning av ögon-, näs- och halsirritation rapporterades i studien av Weber-

Tschopp et al. (138). Vid ca 1 ppm låg medelskattningarna för ögon- och 

näsirritation mellan ”inte alls” och ”lite”, men författarna angav att signifikanta 

förändringar för ögon- och näsirritation förelåg vid 1,2 ppm. För halsirritation 

uppgavs signifikanta förändringar vid 2,1 ppm. Blinkfrekvens (medelvärden) 

mättes vid kontinuerlig exponering och signifikanta värden sågs från 1,7 ppm, 

men stor skillnad förelåg mellan individer. Författarna preciserar vidare att 

exponering för 2,1 ppm gav fördubblad blinkfrekvens hos 33% av försöks-

personerna, medelstark ögonirritation hos 10% och stark eller mycket stark 

ögonirritation hos 7%. 20% av försökspersonerna ville lämna exponerings-

kammaren vid denna nivå.  

I ett annat kammarförsök exponerades 11 friska försökspersoner och 9 

försökspersoner med yrkesmässig exponering för formaldehyd, för 0,4 ppm  

(0,5 mg/m
3
) formaldehyd under 2 timmar. De senare var alla hudsensibiliserade 

mot formaldehyd (lapptestade) och upplevde övergående ögonirritation, men ej 

inflammation i nässlemhinnan, på arbetsplatsen. Före exponeringen samt 10 

minuter, 4 timmar och 18 timmar efter exponeringen studerades irritations-

symptom i näsa (bl.a. nysningar, klåda, slemhinnesvullnad) kliniskt (poäng- 

sattes) och dessutom antal celler (epiteliala, eosinofiler, neutrofiler, basofiler, 

mononukleära) och nivåer av albumin och totalprotein i nässköljvätska. Irrita-

tionssymptom förelåg under exponeringen, men avklingade sedan. Signifikant 

ökning av inflammatoriska (eosinofila) celler och protein (albumin, totalprotein)  

i nässköljvätska observerades under och upp till 18 timmar efter exponering, 

jämfört med före exponering. Ingen skillnad i respons mellan friska och sensi-

biliserade försökspersoner förelåg vid formaldehydexponeringen (104). I en senare 

studie (70) undersöktes 10 friska personer utan yrkesmässig exponering för form-

aldehyd och 10 personer med yrkesmässig exponering med inflammation i näs-

slemhinnan och astma (antogs vara formaldehydrelaterat). De exponerades för  

ren luft eller i genomsnitt 0,4 ppm (0,5 mg/m
3
) formaldehyd (range 0,16-0,57 

ppm; 0,2-0,7 mg/m
3
) under 2 timmar. Nässköljning gjordes före exponering  

samt 30 minuter, 4 timmar och 24 timmar efter exponering. Under formaldehyd-

exponeringen utvecklade alla personer nässymptom (nysningar, klåda, slemhinne-

svullnad). Ökning av totalleukocyter och eosinofila leukocyter noterades strax 

efter exponeringen och var ungefär lika stor för båda grupperna av försöks-

personer. Ökad albumin/totalproteinkvot påvisades också då och tolkades som 

ökad permeabilitet i nässlemhinnan. Ingen av astmatikerna utvecklade kliniska 

symptom på bronkirritation under provokationen med formaldehyd. Inga signi-

fikanta förändringar i FEV1, PEF eller PC20H (histaminreaktivitet)-värden 
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observerades varken hos astmatiker eller friska efter provokationen. Resultaten 

indikerar enligt författarna en ospecifik icke allergisk inflammationsprocess i 

nässlemhinnan.  

Lang et al. (73) exponerade var och en av 21 försökspersoner 10 gånger à 4 

timmar för olika koncentrationer av formaldehyd, ibland med etylacetat (EA), för 

att maskera lukten. Halterna var ca 0,05 ppm (med eller utan EA), 0,15 ppm, 0,3 

ppm (med eller utan EA) och 0,5 ppm (med eller utan EA) samt 0,3 ppm med 4 

toppexponeringar à 0,6 ppm och 0,5 ppm med 4 toppexponeringar à 1 ppm (med 

eller utan EA). Inga signifikanta formaldehydrelaterade effekter med avseende på 

luftflöde och luftmotstånd i näsan eller lungfunktion observerades. Vid objektiva 

mätningar av ögonirritation sågs effekter endast vid exponeringsnivån 0,5 ppm 

med toppexponeringar (effekterna uppgavs som minimala). Signifikant ökad 

medelblinkfrekvens (p<0,05) observerades vid exponeringar med eller utan EA, 

medan ökning av måttligt rodnad bindhinna (p<0,05) bara sågs vid exponeringar 

utan EA (tabell 1). Resultat vid olika exponeringar avseende mycket lätt och lätt 

rodnad bindhinna (grad 1 och 2) redovisades inte i studien. Även subjektiv skatt-

ning av upplevda symptom gjordes och rapporterades vara högst (värst) efter drygt 

3 timmar hos alla individer. I försöken utan EA förelåg signifikant högre värden 

för ögonirritation och luktsymptom både vid 0,3 ppm och 0,5 ppm, jämfört med 

nära-0-exponering. Ögonirritationen skattades i genomsnitt som mycket svag. Vid 

0,5 ppm med toppexponeringar låg medelskattningarna lite högre, men ögonirrita-

tionen var fortfarande svag. Vid exponering utan EA förelåg signifikant högre 

medelskattning för näsirritation bara vid 0,5 ppm med toppexponeringar, medan 

genomsnittlig skattning av respiratorisk irritation var signifikant ökad vid 0,3 ppm 

utan toppexponeringar och 0,5 ppm med toppexponeringar, dock med mycket låga 

poäng. Författarna sammanfattar att ögonirritation var den känsligaste effektpara-

metern. När en personlighetsvariabel lades in som co-variat vid utvärderingarna av 

subjektiva symptomskattningar förelåg dock signifikans för ögonirritation endast 

vid 0,5 ppm med toppexponeringar (med eller utan EA) och vid grundexponering 

för 0,5 ppm med EA. 0,3 ppm sågs då ej längre som en effektnivå. För näsirri-

tation förelåg signifikans vid 0,5 ppm med toppexponeringar (med eller utan  

EA). Baserat på både objektiva och subjektiva resultat angavs 0,5 ppm med topp-

exponeringar på 1 ppm som LOEL (lowest effect level), medan 0,5 ppm som 

konstant exponeringsnivå och 0,3 ppm med toppexponeringar på 0,6 ppm ansågs 

utgöra NOEL-nivåer för ögonirritation. Vid bedömning av effektnivå togs hänsyn 

till möjlig påverkan av formaldehydlukt, influens av EA och personlighetstyp 

(73). Författarnas bedömning att signifikans ej föreligger för subjektiv symptom-

skattning av ögonirritation vid 0,3 ppm kan dock ifrågasättas. Det är ett litet 

material och sambanden försvagas om man tillför ytterligare en variabel (”person-

lighet”). Dessutom kan en selektion ha skett genom att oroliga/känsliga individer 

inte ställer upp som försökspersoner. Kriteriegruppen betraktar följaktligen 0,3 

ppm som en effektnivå för ögonirritation (mycket svag) i studien. 

I en svensk studie över 66 arbetare vid en formaldehydproducerande fabrik med 

uppgiven exponering nästan enbart för formaldehyd rapporterades i frågeformulär 
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(ej närmare specificerat) en ökning av symptom från ögon, näsa och nedre 

luftvägar, jämfört med en referensgrupp (n=36). Bl.a. uppgavs symptom på 

”arbetsplatsrelaterad” obehagskänsla i ögon (20% vs. 0%), näsa (53% vs. 3%; 

p<0,001) och nedre luftvägar (33% vs. 3%). En tredjedel (36%) av de form-

aldehydexponerade arbetarna hade dermatologiska problem, t.ex. eksem, klåda, 

mot 11% i referensgruppen. Lufthalter mellan 0,04 och 0,5 ppm med ett medel-

värde på 0,22 ppm (0,05-0,6 mg/m
3
, medel 0,26 mg/m

3
) uppmättes hos de expo-

nerade vid personburen provtagning (141). Studien har uppgivits som ej välkon-

trollerad och ej väldokumenterad (32).  

I studien av Ballarin et al. (10) undersöktes celler från respiratorisk näs-

slemhinna hos 15 icke rökare som exponerades för formaldehyd i en plywood-

fabrik och 15 matchade kontroller. Medelnivåer (8 timmar) på 0,07-0,3 ppm 

(0,09-0,39 mg/m
3
) för formaldehyd rapporterades. Även låggradig exponering  

för trädamm (0,23-0,73 mg/m
3
) förelåg. Cytologisk undersökning visade att den 

exponerade gruppen hade kronisk inflammation i nässlemhinnan och signifikant 

högre frekvens skivepitelmetaplasi än kontrollerna, men dos-responssamband 

förelåg ej. Histopatologiska förändringar i nässlemhinna har också påvisats hos 

formaldehydexponerade arbetare i flera andra äldre studier, men utifrån dessa kan 

heller inte fastställas vid vilka lufthalter sådana förändringar kan ha uppkommit 

(33).  

Signifikanta skillnader för bl.a. ögonirritation och halsirritation rapporterades i 

en studie över 150 medicinstudenter som exponerades för formaldehyd i samband 

med dissektioner, jämfört med 189 matchade kontroller. Medelkoncentrationen 

vid personburen provtagning vid dissektion (14 studenter) var 0,74 ppm (range 

0,4-1,2 ppm). Inga skillnader vid lungfunktionstest före och efter en dissektions-

period (medelvärden för FEV1 och FVC) påvisades hos 22 slumpvis utvalda 

exponerade män och kvinnor (25). 

Formaldehyd är ett av de ämnen som framför allt framhålls och misstänks 

orsaka t.ex. symptom från ögon, näsa och hals i inomhusmiljöer, t.ex. kontors-

landskap, men även andra faktorer kan bidra till symptombilden. Lufthalterna  

av formaldehyd i sådana miljöer kan vara omkring 6-18 µg/m
3
 (69, 111).  

 

Astma, allergi  

Effekten av formaldehyd på bronker och nedre luftvägar har undersökts i flera 

experimentella studier genom exponering av astmatiker (11, 32, 58). I en studie 

observerades inga signifikanta förändringar hos astmatiker (på gruppnivå) i 

lungfunktion eller i luftvägsreaktivitet vid bronkialprovokation med metakolin 

(däremot irritativa symptom i ögon, näsa, svalg) vid exponering för 3 ppm (3,6 

mg/m
3
) under 3 timmar i vila (112). I en annan studie (143) noterades ökad 

luftvägsreaktivitet med sänkt tröskeldos vid bronkialprovokation med metakolin 

hos 8 av 12 astmatiker efter 40 minuters exponering för 2 ppm formaldehyd, men 

medelvärdet/medianvärdet i gruppen var ej signifikant minskat. Lungfunktion 

undersöktes vid tidigare exponeringar för 2 ppm formaldehyd (40 minuter), men 

inga konsistenta signifikanta förändringar observerades då. Harving et al. (44) 
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exponerade astmatiker för upp till 0,7 ppm under 90 minuter utan att påvisa 

signifikanta effekter, jämfört med före exponering, på lungfunktion eller luft-

vägsreaktivitet (bronkialprovokation med histamin). Fall av formaldehydrelaterad 

yrkesastma har dock rapporterats och hos ett mindre antal personer konfirmerats 

vid bronkialprovokation med formaldehyd (18, 52, 53, 99). IARC anger att meka-

nismen troligen är överkänslighet, eftersom reaktionerna ofta är fördröjda, det är 

en latensperiod med exponering utan symptom och för formaldehyd tidigare 

(yrkesmässigt) oexponerade astmatiker inte reagerar vid samma koncentrationer. 

IARC uppger emellertid att höga formaldehydnivåer förmodligen kan framkalla 

astma genom en irritationsmekanism, men att det är osannolikt att ämnet fram-

kallar astma hos ej sensibiliserade individer vid nivåer ≤3 ppm (58). Andra för-

fattare anser det ej klarlagt att formaldehyd kan sensibilisera luftvägarna (32, 70). 

Formaldehydspecifikt IgE har sällan upptäckts i samband med astma, vilket tyder 

på ej IgE-medierade mekanismer för formaldehyd. Sådana föreslagna mekanismer 

innefattar 1, att formaldehyd ensamt ger inflammation i bronker eller 2, att form-

aldehyd fungerar som adjuvant vid sensiblisering med vanliga allergen (108).  

Vid studier av hälsoproblem i bostads- och skolmiljöer har man ibland mätt 

formaldehyd. I en metaanalys (92) sammanfattades 7 studier med 364 fall av 

barnastma. 6 av studierna omfattade barn i skolåldern. Exponering hade skett i 

hemmiljö, skola eller utomhus. Uppmätta lufthalter av formaldehyd varierade 

mellan studierna och uppgifter om individuell exponering saknades. Baserat på 7 

studier beräknades 3%-ig ökning (95% KI 1,02-1,04, ”fixed-effects model”) eller 

17%-ig ökning (95% KI 1,01-1,36, ”random-effects model”) i astmarisk för varje 

ökning med 10 µg/m
3 

formaldehyd. Om en studie uteslöts blev OR i båda fallen 

1,24 (95% KI 1,09-1,42 i ”fixed-effects model”; 95% KI 1,07-1,44 i ”random-

effects model”) för varje ökning med 10 µg/m
3
. Barnen i denna studie hade 

genomsnittsålder <2 år. En 3,5 gånger högre risk för astma uppgavs föreligga hos 

barn vid de högsta exponeringsnivåerna (80 µg/m
3
; 7 studier) jämfört med oexpo-

nerade barn. Författarna betonade dock att sambandet med astma i förhållande till 

observerade formaldehydnivåer var osäkert. Risk för resterande confounding i  

det poolade resultatet angavs och författarna poängterade vikten av prospektiva 

studier för att studera sambandet mellan formaldehydexponering och barnastma 

(92). I en del av studierna som ingår i metaanalysen rapporterades även ökad risk 

för astmasymptom för andra uppmätta eller observerade luftföroreningar/om-

givningsfaktorer (svaveldioxid, ozon, kvävedioxid, flyktiga organiska föreningar 

(VOC), tobaksrök, mögel, kattallergen m.fl.). Kriteriegruppen bedömer att det från 

dessa studier är svårt att dra några slutsatser avseende formaldehyd.  

I en tvärsnittsstudie med 99 exponerade arbetare i en boardfabrik och 165 

kontroller från oljeindustrin sågs signifikant lägre lungfunktion (FEV1,0/FVC) hos 

exponerade efter kontroll för ålder och rökvanor. OR var 3 (95% KI 1,1-8,1) för 

FEV1,0/FVC <0,75 hos exponerade rökare jämfört med kontrollgrupp. Signifikant 

ökning av symptom från nedre luftvägarna rapporterades (frågeformulär) i den 

exponerade gruppen (hänsyn togs till ålder och rökning) och konsistent med detta 

en ökning av självrapporterad astma. Koncentrationerna av formaldehyd var 0,07-
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0,27 ppm (0,09-0,32 mg/m
3
) vid provtagning på 5 platser och upp till 50% av 

formaldehyden härrörde från partiklar. Medelkoncentrationen av totaldamm (21 

timmar) vid såglinjen var 0,27 mg/m
3
 och partikelstorleken (MMAED) 2,5 µm. 

Författarna anger att de rapporterade effekterna kan bero på att formaldehyd 

transporterats på partiklarna till de nedre delarna av luftvägarna (54).  

Casset et al. (24) exponerade (munandning) astmatiker med kvalsterallergi  

för 0,07 ppm (0,09 mg/m
3
) formaldehyd eller placebo (luft; formaldehyd: 0,03 

mg/m
3
) under 30 minuter. De utsattes därefter för bronkialprovokationstest med 

kvalsterallergen. Därvid noterades 20% sänkning av FEV1 vid en lägre induktions-

dos kvalsterallergen (genomsnitt) och ökad bronkial reaktion (maximal FEV1 

reduktion 15 vs. 11% inom 6 timmar) hos formaldehydexponerade, jämfört  

med luftexponerade (tabell 2). 

 

Hudeffekter, kontaktallergi 

Formaldehyd är ett välkänt kontaktallergen och orsakar allergiskt kontakteksem 

(74). Sensibilisering och eksem orsakas av bl.a. kemiska produkter, kosmetika  

och hygienprodukter, textilier och plaster. Formaldehyd och formaldehydavgivare 

används ofta som konserveringsmedel i produkter som kommer i kontakt med 

huden. Vid klinisk lapptestning med formaldehyd hos eksempatienter har en pre-

valens på runt 3 % visats i Sverige (75) och 2-4% i tio Europeiska länder (132). 

Prevalensen kontaktallergi mot formaldehyd i den allmänna befolkningen var i  

en dansk studie 1,7 % (98).  

 

Hjärt-kärlsjukdom 

De flesta kohortstudier av arbetande som använder nationell eller lokal dödsor-

saksstatistik som jämförelse observerar en underdödlighet med avseende på hjärt-

kärlsjukdom. Detta är ett förväntat utfall när en arbetande grupp jämförs med den 

totala nationella befolkningen eftersom den totala befolkningen innehåller män-

niskor som till följd av hjärtsjukdom inte kan arbeta. I några studier som använder 

proportionella mortalitetskvoter (PMR) var PMR signifikant över 1. En sådan 

överrisk iakttogs hos balsamerare från Kalifornien och New York (134) och bal-

samerare och begravningsentreprenörer från USA (48). Tre studier delar upp 

kohorten i olika strata med avseende på exponering. I en kohort bestående av 

25 619 personer som arbetade i industrier som tillverkade eller använde form-

aldehyd kunde kohorten delas upp i en exponerad subgrupp och en oexponerad 

subgrupp. Risken för död i cirkulationsorganens sjukdomar var högre i den expo-

nerade gruppen (SMR 0,88, 95% KI 0,85-0,91) än i den oexponerade gruppen 

(SMR 0,77, 95% KI 0,72-0,83). Den grupp som hade en högsta exponering av 

formaldehyd, 2 till <4 ppm, hade en signifikant överrisk för död i cirkulationsor-

ganens sjukdomar (SMR 1,21) men däremot inte den grupp som exponerats för  

>4 ppm (SMR 1,04). Nästan hälften av kohorten (47%) var exponerade för en 

eller flera andra kemiska ämnen (46). I en grupp gjuteriarbetare i amerikansk bil-

industri hade de formaldehydexponerade en något högre risk för ischemisk hjärt-

sjukdom (SMR 0,97, 95% KI 0,82-1,14) än övriga gjuteriarbetare (SMR 0,87, 
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95% KI 0,73-1,04) (5). I en brittisk kohort bestående av 14 014 personer som 

arbetade i industrier som tillverkade eller använde formaldehyd observerades ett 

SMR på 0,98 (95% KI 0,94-1,02) i cirkulationsorganens sjukdomar. I den hög-

exponerade subgruppen med formaldehydexponering över 2 ppm var risken något 

högre (SMR 1,04, 95% KI 0,97-1,11) (26). Dessa tre sistnämnda studier antyder 

ett möjligt samband mellan exponering för formaldehyd och förekomst av cirkula-

tionsorganens sjukdomar. Två av studierna har en mycket grov kategorisering av 

cirkulationsorganens sjukdomar. En mer förfinad uppdelning av dessa sjukdomar 

är nödvändig eftersom en överrisk har funnits i en kohort med avseende på annan 

hjärtsjukdom som huvudsakligen innehåller diagnosen hjärtsvikt (105). En bättre 

exponeringskategorisering är också nödvändig för att kunna studera ett eventuellt 

dos-responssamband mellan formaldehydexponering och förekomst av hjärtsjuk-

dom.  

 

Andra effekter 

I en nyligen publicerad (139) prospektiv studie rapporterades en icke signifikant 

ökning i ALS-mortalitet bland individer med självrapporterad exponering för for-

maldehyd (RR=1,34; 95% KI 0,93-1,92). Exponerade individer kategoriserades 

också baserat på antal exponerade år (självrapporterade). Starkt signifikant dos-

responssamband (p trend=0,0004) observerades därvid. RR=2,47 (95% KI 1,58-

3,86; p<0,0001) uppgavs när personer som rapporterade exponering, men ej dura-

tion uteslöts ur analysen. Författarna fastslår dock att fynden bör tolkas med stor 

försiktighet och behöver bekräftas i andra studier (139).  

Signifikant ökning av B-lymfocyter och minskning av vissa T-lymfocyter  

(CD3, CD4, CD8) noterades hos anatomistudenter i en studie av Ying et al. (148). 

Medelvärde för formaldehyd under anatomilektioner (3 timmar) var 0,4 ppm (0,5 

mg/m
3
). Signifikant ökning av B-lymfocyter och minskning av T-lymfocytsubset 

(CD3, CD8) sågs också i en studie över formaldehydexponerade fabriksarbetare. 

8-timmarsmedelvärdet uppgavs till 0,8 ppm (1 mg/m
3
) och 1,4 ppm (1,7 mg/m

3
) 

angavs som toppexponering i denna studie (146). 

I en ofullständig och ej välkontrollerad kinesisk studie (72) rapporterades  

bl.a. att signifikant lägre antal vita blodkroppar förelåg hos en grupp formalde-

hydexponerade hemodialyssjuksköterskor, jämfört med en kontrollgrupp (sjuk-

sköterskor). Vidare uppges i en översikt (127) att minskat antal vita blodkroppar 

också rapporterats i flera andra kinesiska studier över formaldehydexponerade 

grupper (industriarbetare, patologer), men inga närmare detaljer föreligger. I 

översikten uppges vidare att lägre Hb och sänkt antal trombocyter dessutom 

påvisats i några få av studierna. I avsaknad av originaldata kan uppgifterna  

inte värderas.  

Påverkan på blodceller hos kinesiska fabriksarbetare som exponerats för form-

aldehyd har dock även rapporterats i en nyligen publicerad studie (151). Två fab-

riker med produktion eller användning av formaldehyd-melaminharts och utan 

exponering för ämnen som är kända/misstänkta för påverkan på blodbild/benmärg 

(t.ex. bensen) samt 3 kontrollarbetsplatser utan exponering för genotoxiska eller 
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hematotoxiska kemikalier studerades. Fyrtiotre arbetare med formaldehydexpo-

nering, som hade arbetat minst 3 månader på samma arbetsplats, och 51 matchade 

kontrollpersoner från samma geografiska område ingick i studien. Medianvärdet 

(8 timmars tidsvägt medelvärde) för de 43 exponerade arbetarna var 1,28 ppm 

formaldehyd och 10:e respektive 90:e percentilen 0,63 och 2,51 ppm (person- 

buren provtagning). Hematologisk undersökning visade att totala antalet vita blod-

kroppar i blod från exponerade arbetare (båda fabrikerna) var signifikant lägre än 

hos kontroller (p=0,0016); antalet/µl blod var reducerat 13,5%. För gruppen expo-

nerade arbetare observerades också signifikant lägre antal lymfocyter (p=0,0002), 

granulocyter (p<0,05), trombocyter (p<0,05) och röda blodkroppar (p<0,001) och 

förhöjd (p<0,05) MCV (mått på röda blodkropparnas storlek). Vid bestämning in 

vitro av proliferativ potential hos benmärgsliknande stamceller (blod) observe-

rades 20% lägre tillväxt i blod från formaldehydexponerade arbetare (p=0,10), 

vilket enligt författarna antyder en möjlig toxisk och/eller hämmande effekt av 

formaldehyd. Effekt av tillsatt formaldehyd på stamceller i humanblod under-

söktes också. Mononukleära celler från en person användes och genererade 

kolonier av olika stamceller studerades. Alla tre typerna av studerade stamceller 

minskade till antalet med ökande koncentrationer av formaldehyd (100-200 µM) 

och för de mest primitiva stamcellerna noterades linjärt negativt dos-respons-

samband. Sådana primitiva stamceller uppges vara målceller och omvandlas till 

leukemistamceller i akut myeloisk leukemi. I studien redovisas också resultatet  

av cytogenetiska undersökningar gjorda för att kartlägga frekvensen av kromo-

somaberrationer typiska för myeloid leukemi och myelodysplastiska syndrom hos 

en subgrupp högexponerade arbetare. Dessa resultat redovisas under rubriken 

mutagenicitet.  

Mutagenicitet/genotoxicitet  

In vitro 

Formaldehyd har påvisats som mutagent/genotoxiskt i åtskilliga testsystem in 

vitro och i försök på fruktfluga (in vivo). Det är t.ex. välkänt att ämnet är mutagent 

i testsystem med bakterier och lägre eukaryoter och klastogent i däggdjursceller. 

Reaktion med DNA in vitro ger upphov till åtskilliga formaldehyd-DNA addukter 

och tvärbindningar, t.ex. tvärbindningsaddukten di-(N
6
-deoxiadenosyl)metan 

(dAdo-CH2-dAdo) och dess prekursor hydroximetyladdukten N
6
-hydroximetyl-

dAdo (även kallad N
6
-hydroximetyl-deoxiadenosin; N

6
-HOMe-dAdo) (135, 136). 

Formaldehyd kan vidare binda glutation (GSH) till DNA genom bildning av S-[1-

(N
2
-deoxiguanosinyl)metyl]glutation via den reaktiva intermediären S-hydroxi-

metylglutation (80).  

I försök på humanceller in vitro har formaldehyd visats inducera bl.a. DNA-

protein-tvärbindning (DPC), systerkromatidutbyten (SCE), kromosomaberrationer 

(CA) och genmutationer (58, 102). DPC är den dominerande formen av DNA-

skada i formaldehydexponerade celler och har angetts som ”den primära” DNA-

förändringen (58, 102, 113). DPC har påvisats in vitro med tydligt dos-effekt-
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samband. Det har rapporterats att sådana tvärbindningar repareras effektivt 

(halveringstider 3-66 timmar), men vid förekomst av oreparerade/ofullständigt 

reparerade DPC kan andra genotoxiska/mutagena effekter, t.ex. SCE, kromosom-

aberrationer och mikrokärnor, induceras (58, 113). Schmidt & Speit (113) stude-

rade dos-respons för genotoxicitet av formaldehyd, i helblod från människa, och 

fann att DPC inducerades vid koncentrationer ≥25 µM. Vid 100 µM var DPC  

helt borta efter 8 timmar (före DNA-replikation av lymfocyter), medan en del av 

de tvärbindningar som inducerats vid 200 eller 300 µM kvarstod ännu efter 24 

timmar. SCE inducerades vid 200 µM och vid denna koncentration förelåg signi-

fikant cytotoxicitet. Viss (ej signifikant) cytotoxicitet kunde ses även vid 100 µM. 

Mikrokärnor inducerades under speciella betingelser, med signifikant induktion 

vid koncentrationer ≥300 µM, och uppgavs vara av klastogen typ.  

I en annan in vitro-studie (77) med försök på perifera lymfocyter från människa 

och Hela-celler sågs signifikant ökning av DPC först vid formaldehydkoncentra-

tioner ≥50 µM, medan ökning av DNA-enkelsträngbrott (DSSB) påvisades vid 

lägre doser (<30 µM). DSSB reparerades dock betydligt snabbare än DPC, med 

fullständig reparation efter 90 minuter. Det bedömdes också i studien att DNA-

DNA-tvärbindning kunde induceras vid doser >25 µM. Frenzilli et al. (37) fann 

att formaldehyd inducerade DNA-tvärbindning vid nivåer ≥400 µM och DNA-

brott vid koncentrationer ≤50 µM vid försök på humanleukocyter. DNA-sträng-

brott vid låga formaldehydkoncentrationer (5-10 µM) har även påvisats i flera 

andra studier vid försök med andra celltyper (77). 

Djurdata 

I en ny studie (81) inhalationsexponerades råttor för 10 ppm isotopmärkt form-

aldehyd i 1 eller 5 dagar (6 timmar/dag) och vävnaders innehåll av DNA-addukter 

(bl.a. N
2
-hydroximetyl-deoxiguanosin) analyserades. Analysen särskilde ”exo-

gena” addukter från ”endogena” addukter genom användning av kol-13 och deu-

terium-märkt formaldehyd (
13

CD2-formaldehyd). Man fann jämna nivåer av endo-

gena addukter i flera organ, bland annat i nässlemhinna, blod, mjälte, thymus och 

benmärg. Exogena addukter påvisades enbart i nässlemhinna och då snarast i lägre 

nivå än endogena addukter. Man drar därmed slutsatsen att det är osannolikt att 

formaldehyd är genotoxiskt i annan vävnad än i ”första-kontakt-vävnaden”, och 

att data stödjer en nasal carcinogen effekt. Man anser också att data stärker den 

cytotoxicitets-inducerade proliferationens roll för mutagenicitet och cancerupp-

komst, samt att det är osannolikt att inhalerat formaldehyd orsakar leukemi. För-

fattarna reserverar sig dock för att artextrapoleringen kan vara missvisande (81). 

Kriteriegruppen bedömde att denna studie inte utesluter möjligheten att hemato-

poetiska stamceller i näs- och svalgslemhinna blir muterade där i enlighet med  

en av Zhangs hypoteser (se nedan) om leukemiuppkomst. Sådana muterade stam-

celler kan inte detekteras med Lus metod (81), men kan enligt Zhang et al. (150) 

ge leukemi. Mot Lus slutsatser talar, förutom leukemistudierna, även fyndet av 

DNA-addukter och t ex. mikrokärnor i blod i flera humanstudier (se nedan under 

Humandata under rubriken Mutagenicitet/genotoxicitet och Carcinogenicitet). 
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Meng et al. (93) analyserade uppkomst av två ”hotspot”-mutationer (vanligt 

förekommande vid tumörer) i p53- och ras-genen i nässlemhinna från råttor som 

exponerats för formaldehyd (upp till 15 ppm) i 13 veckor. Man fann några p53-

mutationer hos kontrollerna, men ingen ökning hos exponerade, trots att cellproli-

ferationen mer än fördubblades vid 15 ppm. Man drar slutsatsen att de p53-muta-

tioner man sett i råttumörer i tidigare cancertest uppkommit sent i tumörutveck-

lingen.  

I studier på råtta och apa har DNA-protein-tvärbindning i luftvägarna påvisats 

genomgående vid försök med 3-6 timmars inhalationsexponering (58). Hos råtta 

har DPC i respiratorisk nässlemhinna observerats vid lufthalter ≥0,3 ppm (20). 

Hos apa påvisades DPC i nässlemhinna vid lufthalter ≥0,7 ppm och koncentra-

tionen var högst i näsmusslorna (”middle turbinates”) (21). Icke-linjär ökning av 

DPC rapporterades hos båda djurslagen i försök med exponering för 0,3, 0,7, 2, 6 

eller 10 ppm (råtta) och 0,7, 2 eller 6 ppm (apa) under 6 timmar. Koncentrations-

responskurvan för bildning av tvärbindningar var bifasisk med ökad lutning vid 

formaldehydkoncentrationer omkring 2-3 ppm hos råtta. Liknande resultat sågs 

hos apa, även om dos-responskurvan var mindre väl definierad (20, 21, 58). Ingen 

signifikant ökning av DPC i benmärg sågs i råttförsök med exponering för 0,3-15 

ppm under 3-6 timmar (19, 22, 58). 

Resultat som rapporteras i IARC från djurexperimentella försök (mus, råtta) 

med andra genetiska end-points är mer blandade och svårbedömda. Kromosom-

skadande effekter har studerats i några försök med mikrokärntest in vivo, men 

endast i en studie på råtta med peroral engångsadministration av 200 mg form-

aldehyd/kg kroppsvikt och registrering av mikrokärnor i mag-tarmkanalens 

epitelceller var resultatet positivt. Störst effekt sågs i magsäcken med 20-faldig 

ökning av celler med mikrokärnor, 30 timmar efter administrationen, och minst 

effekt sågs i tjocktarmen. Också frekvensen kärnanomalier var signifikant ökad i 

mag-tarmkanalen. Det uppgavs att observerade effekter påvisades i samband med 

tecken på allvarlig lokal irritation (94). Vidare har kromosomaberrationer och 

SCE studerats i olika celltyper på mus och råtta (vid inhalation och vid injektion i 

bukhåla). Flertalet försök var negativa (58). T.ex. gav formaldehyd ingen ökning 

av kromosomaberrationer eller SCE i lymfocyter i en studie på råtta med inhala-

tionsexponering för upp till 15 ppm, 6 timmar/dag under 5 dagar (68). Positivt 

resultat rapporterades däremot i en rysk studie med inhalationsexponering av råtta 

för 0,4 eller 1,2 ppm (0,5 eller 1,5 mg/m
3
), 4 timmar/dag under 4 månader. Signi-

fikant ökat antal aberrationer i benmärgsceller sågs både vid 0,4 ppm (kromatid-

typ) och 1,2 ppm (kromosomtyp) och det uppgavs att studien visade att formalde-

hyd var cytotoxiskt och mutagent för benmärgsceller vid den lägre exponerings-

nivån (Kitaeva et al., 1990, citerad i referens 58). Dock angavs i IARC att kromo-

somal förlust kan förekomma frekvent som artefakt och att studien behöver 

upprepas. I ett försök med exponering av råttor för 0,5, 3 eller 15 ppm under 1 

eller 8 veckor (6 timmar/dag, 5 dagar/vecka) sågs ingen signifikant ökning av 

kromosomaberrationer i benmärgsceller, men kromosomaberrationer (främst 
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kromatidbrott) var signifikant ökat i alveolära makrofager vid 15 ppm, både efter 

1 och 8 veckor (30).  

I en nyligen publicerad studie på råtta rapporterades ingen induktion av mikro-

kärnor, DNA-strängbrott eller DPC i alveolarceller vid inhalationsexponering för 

0,5, 1, 2, 6, 10 eller 15 ppm formaldehyd (6 timmar/dag, 5 dagar/vecka) under 4 

veckor. Författarna anser dock att mikrokärntest med celler i bronkalveolärskölj-

vätska ej är en validerad metod (97). Inte heller påvisades signifikanta effekter i 

genotoxicitetstester på blod (mikrokärnor i perifert blod, SCE i lymfocyter, DNA-

strängbrott och DPC i leukocyter) vid samma exponeringar (118). Andra studier 

rapporterade dock signifikant och dosberoende ökning av DNA-skada, mätt som 

DNA-enkelsträngbrott i komettest, i lungceller, perifera lymfocyter och leverceller 

hos råtta. Djuren exponerades för 5,1 och 10,1 ppm formaldehyd 6 timmar/dag,  

5 dagar/vecka under 2 veckor (61, 120).  

Några försök med dominant-letaltest (ett mutationstest) har också refererats  

i IARC (58). Negativt eller svagt positivt resultat rapporterades vid engångs-

injektion i bukhålan på mus av formaldehyd i hög dos (20 eller 50 mg/kg kropps-

vikt). Svagt positivt resultat i dominant-letaltest uppgavs även i den ovan nämnda 

ryska studien vid 1,2 ppm (Kitaeva et al., 1990, citerad i referens 58). I en annan 

studie med injektioner i bukhålan på råtta med 0,125-0,5 mg/kg kroppsvikt obser-

verades dosberoende påverkan i 2 mutationstester, dominant-letaltest och ”sperm 

head abnormality assay” (101). I en dåligt beskriven kinesisk studie rapporterades 

signifikant ärftlig ökning av antalet ”tandem repeats” i DNA efter formaldehyd-

exponering, en typ av mutation vars uppkomstmekanism är okänd, men som antas 

uppkomma vid störningar av DNA-replikation. Möss exponerades för formalde-

hyd (0, 2, 20 eller 200 mg/m
3
 i 2 timmar) och mutationerna påvisades hos deras 

avkomma vid 20 mg/m
3
 (16 ppm) och 200 mg/m

3 
(160 ppm). Ökningen var dos-

beroende och ärvdes via hanmusen (78).  

Humandata 

IARC (58) refererar en del humanstudier med positiva resultat för lokal geno-

toxicitet (munslemhinna, nässlemhinna). De viktigaste av dessa studier återges 

nedan. Ballarin et al. (10) undersökte celler från nässlemhinna med avseende på 

mikrokärnor hos 15 icke rökare som exponerades för formaldehyd i en plywood-

fabrik (medelnivåer, 8 timmar: 0,07-0,3 ppm; 0,09-0,39 mg/m
3
) och 15 kontroller 

matchade för ålder och kön. Signifikant ökad mikrokärncellfrekvens noterades i 

den exponerade gruppen, jämfört med kontroller, men ingen signifikant skillnad 

förelåg mellan den högst exponerade gruppen (verksam i en lagerlokal med 

medelexponering 0,3 ppm; range 0,17-0,5 ppm) och övriga exponerade. IARC 

anger att trädammsexponering kan ha bidragit till den ökade incidensen mikro-

nukleära celler i den exponerade gruppen. Det kan dock noteras att 5/6 personer  

på lagret (4/9 på övriga avdelningar) hade högre mikrokärncellfrekvens än någon 

av de 15 kontrollerna. Låggradig exponering för trädamm (0,23-0,73 mg/m
3
) 

förekom också i fabriken (lägst medelexponering på lageravdelningen). Ying et al. 

(147) utvärderade mikrokärnfrekvens i celler från nässlemhinna och munslem-
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hinna hos 25 anatomistudenter (icke rökare), före och efter 8 veckors intermittent 

exponering (3 timmar, 3 gånger/vecka). Signifikant högre medelvärden för mikro-

kärncellfrekvens i både näs- och munslemhinna förelåg efter sista exponeringen. 

Tidsvägt medelvärde för formaldehyd under anatomilektioner (3 timmar) var 0,4 

ppm (0,5 mg/m
3
) (range 0,06-1,04 ppm; 0,07-1,28 mg/m

3
). I två andra studier med 

23 respektive 28 formaldehydexponerade vid patologi-/anatomilaboratorier upp-

gavs också signifikant högre gruppmedelvärden för mikrokärnfrekvens i celler 

från näs- respektive munslemhinna, jämfört med kontroller. Mikrokärnfrekvensen 

rapporterades inte vara signifikant ökad med exponeringsdurationen. Det uppgavs 

att varken ålder, kön eller rökvanor influerat på mikrokärnfrekvensen, men signi-

fikant högre (p<0,01) medelfrekvens mikrokärnor påvisades i celler från nässlem-

hinna hos exponerade rökare, jämfört med oexponerade rökare (kontroller) (16). 

Variansanalys indikerade vidare att varken kön eller rökvanor var associerat med 

ökad mikrokärnfrekvens i celler från munslemhinna hos formaldehydexponerade 

(17). Lufthalterna angavs i båda studierna till 2-4 ppm (16, 17).  

Suruda et al. (121) fann signifikant ökad mikrokärnfrekvens i celler från 

munhåla, men ej i celler från nässlemhinna, hos studenter som under en kurs 

exponerades intermittent för formaldehyd från balsameringsvätska. Prover togs 

före kursen och upprepades efter 9 veckor på balsameringslaboratoriet (varje 

person var sin egen kontroll). 12-faldigt ökad mikrokärnfrekvens i munslemhinna 

(p<0,05) påvisades efter kursen. Signifikant ökad frekvens sågs bara hos män. 

Dos-responssamband med ökad kumulativ exponering noterades för mikrokärn-

cellfrekvens i munhåla för de 22 exponerade männen (p=0,01), men ej för de 7 

kvinnorna. Genomsnittlig exponeringsnivå under balsamering (i skolan) var 1,4 

ppm (range 0,15-4,3), men tillfälliga toppexponeringar uppemot 6,6 ppm rappor-

terades. 8-timmarsmedelvärdet under dagar med balsamering beräknades till 0,33 

ppm (range 0,1-1 ppm). I IARC 1995 (57) uppgavs att studien var inadekvat 

avrapporterad och därför ej kunde utvärderas. Andra författare (117) uppger att 

mikrokärnfrekvensen i munslemhinna före exponering (0,046/1000 celler) var 

extremt låg i studien av Suruda et al. I ett senare arbete analyserade dock Titenko-

Holland et al. (130) prov från en del av studenterna med andra metoder. Också i 

denna studie påvisades signifikant ökad mikrokärnfrekvens i celler från munslem-

hinna, men ej i nässlemhinna, och typen av mikrokärnor indikerade att mekanis-

men bakom var kromosombrott. Ett svagt samband (p=0,06) mellan kumulativ 

exponering för balsameringsvätska (hela perioden) och ökad mikrokärncellfre-

kvens i munslemhinna uppgavs föreligga.  

En del studier som kan indikera cytogenetiska effekter i perifera lymfocyter  

hos personer med exponering för formaldehyd i samband med arbete, har också 

refererats i IARC (58). Shaham et al. (115) rapporterade signifikant högre genom-

snitt DPC i lymfocyter hos formaldehydexponerade vid patologiavdelningar än 

hos kontroller (justering för bl.a. ålder och kön). De exponerade var indelade i två 

grupper (exponeringsmätning 15 minuter), högexponerade (medel: 2,24 ppm, 

range 0,72-5,6) och lågexponerade (medel: 0,4 ppm, range 0,04-0,7), men ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna förelåg. I en tidigare studie (samma luft-
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halter) påvisades att frekvensen SCE i lymfocyter var signifikant högre i den 

exponerade gruppen än hos kontroller (justerat för bl.a. ålder och kön). Ingen 

skillnad mellan högexponerade och lågexponerade påvisades, men variabler  

för SCE var något högre i subgruppen högexponerade rökare än i subgruppen 

lågexponerade rökare (114). IARC bedömer att DPC och SCE i perifera lymfo-

cyter visat ett samband med exponeringen i studier av Shaham et al. (114, 115), 

men anger att det är oklart vilken betydelse dessa end-points har för mutagenesen 

och carcinogenesen av formaldehyd (58). He et al. (49) påvisade signifikant ökad 

medelfrekvens kromosomaberrationer och mikrokärnor i perifera lymfocyter hos 

13 studenter (icke rökare) som exponerades för formaldehyd under en 12-veckors 

anatomikurs (10 timmar/vecka) jämfört med 10 kontroller (korrelation mellan 

mikrokärnor och kromosomaberrationer observerades på individnivå). Även något 

högre frekvens SCE sågs hos exponerade (p<0,05). Genomsnittsexponering under 

dissektion var 2,37 ppm. IARC (58) angav att frekvensen mikrokärnor och SCE 

var ovanligt låg hos kontrollerna och att både brott och gap inkluderades i kromo-

somaberrationer, vilket försvårar tolkningen av resultatet. I studien av Ying et al. 

(147) utvärderades mikrokärnfrekvensen i lymfocyter hos anatomistudenter, men 

signifikant högre medelvärden förelåg ej. Medelvärde för formaldehyd under 

anatomilektioner (3 timmar) var 0,4 ppm (0,5 mg/m
3
). I en senare studie (148) 

uppgav författarna att ingen signifikant skillnad sågs för SCE i perifera lymfocyter 

före och efter exponering (anatomistudenter, samma exponering som ovan). I 

några äldre studier har ökad frekvens kromosomaberrationer och SCE i perifera 

lymfocyter setts, men även en del negativa studier föreligger, och tolkningen av 

studierna har uppgivits vara svår på grund av motsägande resultat och att antalet 

studerade personer är litet (56). I studien av Suruda et al. (121, se ovan) rappor-

terades signifikant (p<0,05) ökning av frekvensen mikronukleära lymfocyter hos 

studenter som deltagit i en balsameringskurs och exponerats intermittent för 

formaldehyd under kursen. Prover togs före kursen och upprepades efter 9 veckor 

på balsameringslaboratoriet. Ingen korrelation med kumulativ exponering sågs 

dock. Signifikant minskning av SCE i lymfocyter (p<0,05) rapporterades också. 

(IARC 1995 (57) angav att studien var inadekvat avrapporterad och därför ej 

kunde utvärderas).  

IARC sammanfattar att bevis finns för att formaldehyd är genotoxiskt för män-

niska och försöksdjur. Studier på människa har visat ökning av DNA-protein-

tvärbindningar hos formaldehydexponerade arbetare. Resultaten överensstämmer 

med studier på försöksdjur som visat att formaldehyd ger DNA-protein-tvärbind-

ningar i nässlemhinna hos apa och råtta. En enstaka studie rapporterade onormala 

cytogenetiska effekter i benmärg hos råtta vid inhalationsexponering för formalde-

hyd, medan andra studier inte rapporterat effekter i benmärg (58).  

Studier som ej återfinns i IARCs dokument (58) och som publicerats 2005 eller 

senare återfinns i tabell 1. I en studie analyserades celler från nässlemhinna hos 18 

arbetare som tillverkade formaldehyd, l6 omgivningsexponerade kypare och  

en grupp studerande (n=23). Ökade gruppvärden (p<0,05) för mikrokärnfrekvens 

och multimikrokärncellfrekvens observerades hos arbetare, jämfört med kontroll-
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gruppen, men ingen signifikant mikrokärninduktion rapporterades hos gruppen 

kypare. Genomsnittsåldern var dock något högre hos arbetare och kypare än hos 

kontroller. 8-timmars medelvärde för arbetarna var 0,8 ppm (1 mg/m
3
) och 5-

timmarsmedelvärde för kyparna 0,1 ppm (0,12 mg/m
3
). Toppexponeringar för 

arbetare respektive kypare uppgavs till 1,4 ppm (1,7 mg/m
3
) respektive 0,24 ppm 

(0,3 mg/m
3
) (146). Speit et al. (117) analyserade celler från munslemhinna hos 21 

frivilliga försökspersoner som exponerades för 0-0,5 ppm formaldehyd (olika 

halter olika dagar) 4 timmar/dag under 10 dagar, ibland med toppexponeringar på 

0,6 eller 1 ppm under 15 minuter (vissa dagar även coexponering med 10-20 ppm 

etylacetat). Kumulativ exponering under 10 dagar angavs till 13,5 ppm-timmar. 

Provtagning gjordes vid två tillfällen före exponering, direkt efter exponerings-

periodens slut samt 1, 2 och 3 veckor därefter. 16-21 personer utvärderades vid 

varje tidpunkt. Något ökad (ej signifikant) medelmikrokärnfrekvens noterades 

direkt efter exponeringsperioden, men genomsnittsökningen kunde främst hän-

föras till en ökad mikrokärnfrekvens hos några enstaka individer. Analyser 7-21 

dagar efter exponeringen visade att medelmikrokärnfrekvensen sjönk successivt 

(efter 21 dagar var frekvensen lägre än före exponering).  

Flera nyare studier (se tabell 1) har också rapporterat positiva resultat i mikro-

kärntest och andra test för genotoxicitet hos formaldehydexponerade personer vid 

användning av perifera lymfocyter. Orsière et al. (102) undersökte genotoxicitet i 

lymfocyter hos 59 arbetare vid patologi-/anatomilaboratorier och 37 kontroller 

matchade för kön, ålder och rökvanor. I den exponerade gruppen sågs ingen 

ökning av DNA-skada (mätt som DNA-reparationsförmåga) vid mätning före och 

efter skift (en dag) och ingen korrelation med lufthalter noterades. Frekvensen 

binukleära mikronukleära celler (BMCR) var dock signifikant högre än i kontroll-

gruppen, men ej korrelerad med lufthalter eller DNA-skada. Speciella analyser av 

lymfocyter från en subgrupp visade att frekvensen monocentromera mikrokärnor 

(centromer-positiva) var signifikant högre än hos kontroller (justerat bl.a. för 

ålder, kön), vilket uppgavs tyda på en aneugen effekt. Författarna antyder att dessa 

resultat kan indikera formaldehydinducerade störningar på spindelfunktionen 

(mitosen), snarare än en direkt interaktion med DNA i perifera lymfocyter. Medel-

koncentrationen av formaldehyd i hela gruppen var 2,0 respektive 0,1 ppm vid 15 

minuters och 8 timmars provtagning. Motsvarande värden i subgruppen var 2,3 

och 0,1 ppm (60, 102). Costa et al. (29) undersökte lymfocyter från 30 arbetare 

vid patologi-/anatomilaboratorier och 30 matchade kontroller. Signifikant ökning 

(medelvärden) hos exponerade, jämfört med kontroller, sågs för alla studerade 

variabler (mikrokärnfrekvens p=0,003; SCE, p<0,05; kometsvanstest (TL), 

p<0,05). Positiv korrelation mellan exponeringsnivåer och mikrokärnfrekvens 

(p=0,001) och kometsvanstest (TL; p=0,005) noterades också, medan inget signi-

fikant samband mellan exponeringsduration och studerade biomarkörer obser-

verades. 8-timmars tidsvägt medelvärde beräknades till 0,44 ppm (0,04-1,58). 

Under arbetsmoment med hög exponering för formaldehyd var medellufthalterna 

1,50 och 4,43 ppm.  
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Tabell 1. Nyare humanstudier med genotoxicitetstester efter exponering för formaldehyd 

(ej refererade i IARC 2006). 
 

Målorgan End-point Resultat Exponeringsnivå 

(ppm) 

Kommentar Ref. 

 

Nässlem- 

hinna 

 

 

 

 

Perifert 

blod, 

lymfo- 

cyter 

 

 

Mikrokärnor 

 

 

 

 

 

SCE 

 

 

 

+ (p<0,05) 

(arbetare) 

 

-  

(kypare) 

 

+ (p<0,05) 

(arbetare) 

 

-  

(kypare) 

 

8 tim. medelv: 0,8 

takvärde: 1,4 

 

5 tim.medelv: 0,09 

takvärde: 0,24 

 

se ovan 

 

 

se ovan 

18 exponerade arbetare,  

16 lågexponerade 

kypare, 23 kontroller; 

arbetare och kypare äldre 

än kontroller; stor 

skillnad i fördelning 

män/kvinnor för kypare 

vs. övriga. 

146 

Perifert 

blod, 

lymfo- 

cyter 

DNA-skada*  

 

 

 

Mikrokärnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

+ (p=0,001) 

BMCR 

 

 

 

 

 

+ (p=0,021) 

BMCR; 

+ (p<0,001) 

C1+MN  

8 timmar: ca 0,1 

15 min: ca 2,0 

 

 

8 timmar:  

0,1 (<0,1-0,7)  

15 min:  

2,0 (<0,1-20,4)  

 

 

 

8 timmar:  

0,1 (0-0,3) 

15 min:  

2,3 (0,4-7,0)  

 

57 patologi-/anatomi-  

lab. arbetare;  

före vs. efter skift. 

 

59 patologi-/anatomi- 

lab.arbetare,  

37 kontroller; BMCR 

korrelerade ej med 

lufthalter eller DNA-

skada.  

 

Subgrupp:  

18 arbetare, 18 kontroller 

 

60, 

102 

Munslem- 

hinna 

Mikrokärnor 

 

 

 

 

 

 - Olika halter olika 

dagar, 4 tim/d, 10 d 

Grundexpo: 0-0,5; 

ibland toppexpo  

15 min à 0,6 och 1  

(ibland coexpo med 

10-20 ppm 

etylacetat)  

21 försökspersoner;  

före vs. efter exponering 

(direkt 1, 2 och 3 v 

efter); (16-21 personer 

utvärderades vid varje 

tidpunkt);genomsnitts- 

ökning sågs bara direkt 

efter expo.perioden och 

ökad mikrokärnfrekvens 

förelåg hos enstaka 

individer. 

 

117 

Perifert 

blod, 

lymfo- 

cyter 

Mikrokärnor 

 

SCE 

 

Kometsvans- 

test 

 

+ (p=0,003) 

 

+ (p<0,05) 

 

+ (p<0,05) 

8 tim.medelv.: 0,44 

(0,04-1,58)  

se ovan 

 

se ovan 

30 patologi-/anatomi-

lab.arbetare, 

30 kontroller. 

29 
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Tabell 1. Fortsättning. 
 

Målorgan End-point Resultat Exponeringsnivå 

(ppm) 

Kommentar Ref. 

 

Perifert 

blod, 

lymfo- 

cyter 

Mikrokärnor 

 

 

 

 

 

 

 

Kometsvans- 

test 

 

+ (p<0,01) 

 

 

- 

+ (p<0,05) 

+ (p<0,05) 

+ (p<0,05) 

 

+ (p<0,01) 

 

 

+ (p<0,05) 

+ (p<0,05) 

+ (p<0,05) 

+ (p<0,05) 

8 tim.medelv: 0,83 

(0,08-6,30) 

Subgrupper: 

0,11 (0,08-0,15) 

0,28  

0,39  

2,56 (0,81-6,30) 

 

8 tim.medelv: 0,83 

(0,08-6,30) 

Subgrupper: 

0,11 (0,08-0,15) 

0,28  

0,39  

2,56 (0,81-6,30) 

 

151 arbetare vid 

plywoodfabriker, 

subgrupper med 13-60 

personer, 112 kontroller 

(även samband med 

exponeringsduration). 

 

 

151 arbetare vid 

plywoodfabriker, 

subgrupper med 13-60 

personer, 112 kontroller 

(även samband med 

exponeringsduration). 

  

63 

Perifert 

blod,  

myeloida 

stam- 

celler 

 

Kromosom- 

aberrationer: 

monosomi 7 

 

trisomi 8 

 

 

+ (p= 

0,0039) 

+ (p=0,04) 

8 tim.medelv.: 2,14 

(median); 

(1,38**, 4,14***) 

10 högexponerade 

arbetare vid fabriker med 

formaldehyd-melamin- 

harts, 12 kontroller. 

 

151 

Perifert 

blod, 

lymfo- 

cyter 

Genmutationer 

(HPRT) 

DNA-

reparation 

CA, totalt 

Gap 

Aneuploidi 

SCE 

PCD 

-**** 

 

- 

 

+ 

+ 

-**** 

- 

+ 

0,2-1 

8 tim.medelv.: 0,7 

 

 

21 kvinnor vid 4 patolo-

giavdelningar, 

37 kontroller. 

62 

 

+ = signifikant skillnad; - = ingen signifikant skillnad; BMCR = frekvens binukleära mikronukleära 

celler; C1+MN = monocentromera centromer-positiva mikrokärnor; PCD = för tidig centromer-

separation. 

*Mätt som DNA-reparationsförmåga. 

**10 percentil.  

***90 percentil. 

****Signifikant lägre värde än i kontrollgrupp. 

 

 

Ye et al. (146) påvisade signifikant ökad frekvens SCE i lymfocyter hos 18 

formaldehydexponerade fabriksarbetare, jämfört med 23 kontroller (högre genom-

snittsålder för arbetare, jämfört med kontroller). 0,8 ppm (1 mg/m
3
) uppgavs som 

8-timmarsmedelvärde och 1,4 ppm (1,7 mg/m
3
) som takvärde (tabell 1). Andra 

kinesiska författare (149) rapporterade i ett abstrakt signifikant (p<0,05) och 

dosberoende ökning av DNA-skada (komettest) och kromosomskada (mikro-

kärntest) i perifera lymfocyter hos formaldehydexponerade arbetare, jämfört med 

kontroller. Genomsnittslufthalterna angavs till 0,08-6,3 ppm (0,1-7,9 mg/m
3
). 
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Jiang et al. (63) utvärderade förekomst av kromosomskada (CBMN assay)  

och DNA-skada (kometsvanstest; olive tail moment) i perifera lymfocyter, samt 

effekterna av polymorfism i tre glutation-S-transferasgener, hos 151 kinesiska 

formaldehydexponerade arbetare vid två plywoodfabriker och 112 ej formaldehyd-

exponerade kontroller. Formaldehydexponering i andningszonen mättes för 43 

individer. Genomsnittsnivån (8 timmar) för formaldehyd i plywoodfabrikerna 

angavs till 0,83 ppm (range 0,08-6,30 ppm). Utifrån exponeringsmätningar och 

yrkestitel indelades de exponerade i subgrupper med en genomsnittsnivå (8 tim-

mar) på 0,11 ppm (n=60), 0,28 ppm (n=35), 0,39 ppm (n=43) och 2,56 ppm 

(n=13); kontrollgrupp 0,008 ppm (n=112). Såväl högre mikrokärnfrekvens som 

högre värde i kometsvanstest påvisades för den exponerade gruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Båda parametrarna (geometriskt medelvärde/grupp) visade också 

dosberoende ökning (p<0,001) med ökad formaldehydnivå. Signifikant ökning för 

mikrokärnfrekvens sågs i grupper med genomsnittsvärde ≥0,28 ppm, medan signi-

fikant ökad DNA-skada (kometsvanstest) observerades i alla exponerade grupper 

(≥0,11 ppm). Även vid uppdelning i 3 subgrupper efter exponeringsduration (0,6-

1 år, referensgrupp; 1-3 år; 3-25 år) observerades samband med exponeringen för 

båda parametrarna. Resultaten antydde vidare att polymorfism i GST-gener kan 

modulera den genotoxiska effekten av formaldehydexponering, men detta behöver 

bekräftas i större studier.  

I en ny studie (62) undersöktes apoptos och genotoxiska effekter i perifera blod-

lymfocyter hos personal vid 4 patologiavdelningar. 37 formaldehydexponerade 

kvinnor ingick i studien, av dessa fanns 21 i en grupp som ansågs vara huvud-

sakligen exponerade för formaldehyd under arbetet (övriga 16 var även expo-

nerade för lösningsmedel). Även 37 kontroller ingick i studien (något lägre andel 

rökare i kontrollgruppen än i övriga grupper). Exponeringsdata (stationär prov-

tagning) förelåg för 3 avdelningar och exponeringen vid den fjärde avdelningen 

bedömdes vara likartad. Halterna av formaldehyd var mellan 0,23-1,20 mg/m
3 

(0,19-0,97 ppm), 0,63-1,10 mg/m
3 

(0,51-0,89 ppm) och 0,40-1,21 mg/m
3
 (0,32-

0,98 ppm). 8 timmars tidsvägt medelvärde var 0,9 mg/m
3 

(0,73 ppm) och det 

uppgavs att alla klagade på ögonirritation. Medelfrekvensen apoptotiska celler 

(perifera lymfocyter) var signifikant högre i de 2 exponerade grupperna än i 

kontrollgruppen. Mutationsfrekvensen i perifera lymfocyter (HPRT genmuta-

tioner) var signifikant lägre hos enbart formaldehydexponerade än hos kontroller. 

Cytogenetisk undersökning påvisade signifikant ökning av kromosomaberrationer 

(båda exponerade grupperna), främst av kromatidtyp (brott). Signifikant ökning av 

gap och signifikant minskning av aneuploidi sågs också (båda exponerade grup-

perna). Signifikant ökning av perifera lymfocyter med störning i mitosprocessen 

(centromerseparationen) rapporterades vidare (båda exponerade grupperna). Signi-

fikant ökning av SCE noterades för en subgrupp med äldre huvudsakligen form-

aldehydexponerade personer, vid jämförelse med yngre formaldehydexponerade, 

men detta kunde enligt författarna troligen förklaras med andra rökvanor.  

I en annan nypublicerad studie (151) rapporterades ökad frekvens cytogene- 

tiska effekter i blodceller karakteristiska för bl.a. myeloisk leukemi hos kinesiska 
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fabriksarbetare som exponerats för formaldehyd. Två fabriker med produktion 

eller användning av formaldehyd-melaminharts och utan exponering för ämnen 

som är kända/misstänkta för påverkan på blodbild/benmärg (t.ex. bensen) samt  

3 kontrollarbetsplatser studerades. 43 arbetare med formaldehydexponering, som 

hade arbetat minst 3 månader på samma arbetsplats, och 51 matchade kontroller 

ingick i studien, men för undersökning av aneuploidi användes blod från sub-

grupper med de 10 mest högexponerade arbetarna respektive 12 matchade kont-

roller. Numeriska kromosomförändringar som anses specifika för myeloisk leu-

kemi och myelodysplastiska syndrom (monosomi 7, trisomi 8) kvantifierades i 

perifera myeloida stamceller. Signifikant ökning av frekvensen kromosom 7 

monosomi (p=0,0039) och kromosom 8 trisomi (p=0,04) i metafaser påvisades 

därvid i gruppen exponerade jämfört med kontrollgruppen. Medianexponeringen 

(8 timmars tidsvägt medelvärde) i den exponerade subgruppen var 2,14 ppm (10:e 

respektive 90:e percentilen var 1,38 och 4,14 ppm). Vid olika undersökningar av 

blod från hela den formaldehydexponerade gruppen påvisades lägre proliferativ 

potential hos myeloida stamceller samt lägre nivåer av olika myeloida celltyper 

jämfört med kontrollgruppen (se under rubriken toxiska effekter).  

Förekomst av en specifik formaldehyd-DNA-addukt (N
6
-HOMe-dAdo) i leuko-

cyter från människa rapporterades i en nyligen publicerad studie. Addukten påvi-

sades hos betydligt fler rökare än icke rökare och nivåerna var signifikant ökade 

hos rökare (p<0,001). Tobaksrök innehåller formaldehyd, men om detta var källan 

till formaldehyd i addukterna har ej säkerställts. Resultatet i studien skulle enligt 

författarna kunna indikera att formaldehyd är en orsak till tobaksrelaterad cancer 

(136).  

Vid användning av en farmakokinetisk modell beräknades att formaldehyd 

skulle generera färre DNA-protein-tvärbindningar i nässlemhinna hos människa  

än hos apa och, framför allt, hos råtta (58). Dessa antaganden har senare ifråga-

satts av andra forskare (119). 

Carcinogenicitet 

Djurdata 

Ökad celldelning i samband med cytotoxicitet och celldöd har påvisats i djur-

försök vid inhalationsexponering för formaldehyd. Vid lägre exponeringsnivåer är 

dock cellproliferationen övergående, trots fortsatt exponering. 10-20-faldigt ökad 

cellreplikation sågs i respiratoriskt epitel hos råtta efter exponering 6 timmar/dag 

under 3 dagar för 6 eller 15 ppm och hos mus vid 15 ppm, medan ingen ökad cell-

proliferation sågs hos råtta vid 0,5 eller 2 ppm eller hos mus vid 0,5, 2 eller 6 ppm 

(66, 124). En liten, övergående ökning i cellproliferation noterades dock hos råtta 

vid 1 dags exponering för 0,5 och 2 ppm, men dos-respons förelåg ej (7). Zwart et 

al. (153) rapporterade ett nära log-linjärt samband mellan cellproliferation i nos-

epitel (region III) hos råtta och lufthalt efter 3 dagars exponering (6 timmar/dag) 

för 0,3, 1 och 3 ppm (signifikant ≥1 ppm), men efter 13 veckors exponering var 

den genomsnittliga cellproliferationen ej längre ökad i någon grupp (koncentra-
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tionsberoende, ökade skillnader mellan individer förelåg dock). I ett område 

lokaliserat något längre fram i nosen (region II) var cellproliferationen låg vid 0,5 

och 1 ppm, men vid 3 ppm sågs signifikant ökad cellomsättning efter 3 dagar och 

här förelåg ej nämnvärd adaptation efter 13 veckor. IARC uppgav att statistiskt 

signifikant ökning i cellproliferation vid 1 ppm inte kunnat konfirmeras i senare 

studier. IARC sammanfattade att ökad cellproliferation eller ökad DNA-syntes i 

nässlemhinna ej påvisats på försöksdjur vid subkronisk exponering för form-

aldehyd vid lufthalter ≤2 ppm och att något ökad omsättning av celler i specifika 

delar av nässlemhinnan setts hos råtta vid 3 ppm. En del data uppgavs vidare 

indikera att cytotoxicitet möjligen kan ha en J-formad koncentrations-respons-

kurva, med signifikant minskad cellproliferationshastighet i näsepitel vid kon-

centrationer på 0,7-2 ppm (råtta) (58). Vid 6 ppm har ökad cellproliferation i 

nosen hos råtta observerats i flera studier med formaldehydexponering under 

några veckor/månader (95). 

I TNO-översikten av Arts et al. (7) anges att ökad incidens av näscarcinom setts 

i djurförsök vid lufthalter ≥10 ppm, tillika med klar cytotoxisk effekt. Monticello 

et al. (95) visade att formaldehyd inducerar koncentrationsrelaterad icke linjär 

ökning av både cellproliferation och skivepitelcarcinom i näsepitelceller hos råtta. 

Råttorna exponerades för 0,7, 2, 6, 9,9 eller 15 ppm (6 timmar/dag, 5 dagar/vecka) 

under 2 år och tumörerna kunde korreleras med cellproliferationen i näsepitel-

celler (vid beaktande av antalet epitelceller i olika lokalisationer i nosregionen) 

regionalt i nässlemhinnan. Kvarstående och signifikant ökad cellproliferation 

påvisades vid 10 och 15 ppm, men vid beaktande av cellpopulationens storlek gav 

även 6 ppm en liten ökning. Tumörincidensen för skivepitelcarcinom var 1,1, 22 

och 47 % vid 6, 10 och 15 ppm. Icke-effektnivån (NOEC) var 2 ppm. Andra 

neoplastiska förändringar i luftvägarna förelåg i låg incidens och var i stort sett 

begränsade till nosen, där de förekom endast efter exponering för 10 och 15 ppm, 

bl.a. sågs polyplika adenom (benigna proliferativa skador) med en incidens på 

5,6% och 9,5%. Betydelsen av bestående cellproliferation för tumörutveckling  

i nässlemhinna vid exponering för formaldehyd indikerades i en äldre studie på 

råtta (145). I denna studie observerades ökad incidens av skivepitelcarcinom 

(26%) i nos vid exponering för 9,8 ppm, men bara i gruppen med avsiktligt 

(genom elektrokoagulering) skadad nosslemhinna och exponering under 28 

månader. Ökad tumörincidens i nos påvisades ej hos djur med oskadad nosslem-

hinna vid motsvarande exponering (9,8 ppm, 28 månader), hos skadade/oskadade 

djur med 3 månaders exponering för 9,2 ppm och 25 månaders observationstid 

eller i någon grupp med exponering för 0,1 eller 1 ppm (145).  

I studien av Kerns et al. (66) exponerades råtta och mus för 2, 5,6 eller 14,3 

ppm (6 timmar/dag 5 dagar/vecka) under 2 år. Hos råtta sågs skivepitelcarcinom  

i näshåla hos 44% vid 14,3 ppm och 0,9% (ej signifikant) vid 5,6 ppm. Vid alla 

exponeringsnivåer observerades ett litet antal polyplika adenom i näshålan med 

signifikant (p<0,05) trend för hanråtta (0,8% vid 0 ppm; 3,4% vid 2 ppm; 5% vid 

5,6 ppm; 3,4% vid 14,3 ppm). Hos möss förelåg skivepitelcarcinom hos 0,8% vid 

14,3 ppm (ej signifikant). I en betydligt mindre studie med exponering av råttor 
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för 0,3, 2 eller 15 ppm formaldehyd under 28 månader (6 timmar/dag, 5 dagar/ 

vecka) rapporterades skivepitelcarcinom i näshåla hos 41% vid 15 ppm, men  

sågs ej vid lägre exponeringsnivåer (65).  

I en ofullständigt beskriven studie på råtta med administration av formaldehyd  

i dricksvatten (10, 50, 100, 500, 1000 och 1500 mg/l; stabiliserat med 0,3 % meta-

nol), metanol i dricksvatten (15 mg/l) eller enbart dricksvatten under 2 år rapporte-

rades bl.a. signifikanta ökningar för totala antalet maligna tumörer och blodlymf-

retikulära tumörer i formaldehydexponerade grupper (116). Vid nya beräkningar 

av IARC och användning av metanolgrupper (båda könen) som kontroller kvar-

stod signifikans för totalt antal djur med maligna tumörer (p<0,01) i den högsta 

exponeringsgruppen (handjur) och för interstitialcellsadenom i testiklar (p<0,01) i 

den näst högsta exponeringsgruppen. Vidare förelåg signifikans för ökad incidens 

av lymfom och leukemier (p<0,01) för handjur i den högsta exponeringsgruppen 

och signifikant dos-responssamband för ökade incidenser av blodlymfretikulära 

tumörer hos handjur (p<0,01). IARC (58) noterade att resultat för lymfom och 

leukemier slagits ihop, incidensdata för historiska kontroller saknas, inga behand-

lingsrelaterade icke onkologiska patologiska förändringar hade observerats vid 

histopatologisk undersökning och att oklarheter föreligger när det gäller antal djur 

med blodlymfretikulära tumörer. Studien kan därför inte bedömas. I flera andra 

studier har ingen ökning av lymf-/benmärgsrelaterad cancer påvisats hos försöks-

djur och IARC har angivit att bevis saknas för ökad leukemirisk hos gnagare vid 

långtidsexponering för formaldehyd (58).  

IARC har dock bedömt att tillräckliga bevis (sufficient evidence) för carcino-

genicitet av formaldehyd finns för försöksdjur. IARC sammanfattar att formalde-

hyd orsakar tumörer i näshåla hos råtta och att data indikerar att både genotoxicitet 

och cytotoxicitet spelar stor roll för denna cancerutveckling. Cellproliferationen 

ökar avsevärt vid lufthalter omkring 6 ppm och den ökade cellproliferationen 

verkar förstärka den genotoxiska effekten av formaldehyd i mycket hög grad.  

Vid koncentrationer över denna nivå har tydlig ökning av maligna skador i nasal-

regionen observerats hos råtta (58).  

Humandata 

IARC (58) rapporterade att mer än 25 kohortstudier undersökt sambandet 

mellan formaldehyd och cancer. Till detta kommer ett stort antal fall-kontroll-

studier samt några metaanalyser. De viktigaste studierna som refereras i IARC 

samt nyare studier återges nedan. IARC har gjort den sammanfattande bedöm-

ningen att formaldehyd är carcinogent för människa s.k. grupp 1-klassificering  

(8, 58, 59).  

 

Cancer i övre delen av svalget (nasofarynx) 

Ökad mortalitet i cancer i övre delen av svalget (nasofarynxcancer) rapporterades 

vid en uppföljning t.o.m. 1994 av en NCI-ledd studie, vid jämförelse med hela 

befolkningen. Studiepopulationen inkluderade drygt 25 000 anställda vid 10 an-

läggningar i USA med produktion eller användning av formaldehyd. SMR var 
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2,10 baserat på 8 exponerade fall (95% KI 1,05-4,21; exakt 95% KI 0,91-4,14);  

ett av de exponerade fallen var dock felklassificerat (orofarynxcancer). Merparten 

av de exponerade fallen (5 fall; ibland räknat som 6 fall) fanns vid ett enda företag 

(kluster). 2 dödsfall i nasofarynxcancer rapporterades också hos icke formaldehyd-

exponerade personer i kohorten. Medianvärdena för genomsnittlig exponerings-

intensitet respektive kumulativ exponering hos formaldehydexponerade arbetare 

var 0,3 ppm (range 0-4,25) och 0,6 ppm-år (range 0-107,4). Relativ risk (RR) för 

dödsfall i nasofarynxcancer (felklassificerat fall uteslutet i analysen) var 1,83 (ej 

signifikant) i gruppen med högsta toppexponeringen (≥4 ppm) och alla expone-

rade fall (7 fall) fanns i denna kategori. RR (ej signifikanta) var 1,67 för högsta 

genomsnittsexponeringen (≥1 ppm), 4,14 för högsta kumulativa exponeringen 

(≥5,5 ppm-år) och 4,18 för längsta exponeringsdurationen (≥15 år). Statistiskt 

signifikanta trender förelåg för toppexponering (p<0,001) och kumulativ expo-

nering (p<0,025) (46). Vid reanalyser av NCI-kohorten, egna analyser av företaget 

med flest fall av nasofarynxcancer och uppdateringar av data rapporterade andra 

författare att resultaten knappast gav stöd åt uppfattningen om ett orsakssamband 

mellan exponering för formaldehyd och ökad risk för mortalitet från nasofarynx-

cancer. Bl.a. angavs tidigare anställning inom metallindustrin och möjlig expo-

nering för t.ex. svavelsyradimma och värme som tänkbara orsaker till den ökade 

risken för nasofarynxcancer i den mest drabbade fabriken i studien av Hauptmann 

et al., 2004 (9, 15, 34, 86, 88, 89, 90). (Kriteriegruppen noterar att ingen av dessa 

exponeringar är kända för att orsaka nasofarynxcancer.) IARC (58) uppger dock 

att exponeringsestimaten för det aktuella företaget var ca 10 gånger högre i studien 

av Hauptmann et al. (46) och baserade sig bl.a. på yrkeshygienisk bedömning, 

medan de baserades enbart på information som lämnats av företaget i studier av 

Marsh med flera (se referens 58). Medianvärdet för genomsnittlig exponerings-

intensitet i detta företag har uppgivits till 1,023 ppm respektive 0,14 ppm (34).  

I en kohort med 11 000 arbetare vid 3 amerikanska konfektionsföretag som 

studerades av NIOSH och följdes t.o.m. 1998 sågs inget dödsfall av nasofarynx-

cancer (0,96 förväntat). Svårigheter att upptäcka en ökning av sällsynta cancer-

former föreligger dock (låg power), liksom avsaknad av individuella exponerings-

estimat. Genomsnittsnivån vid olika avdelningar var 0,09-0,20 ppm i början av 

1980-talet, men kan ha varit mycket högre tidigare (58, 105). I en brittisk kohort-

studie (uppdatering t.o.m. år 2000) över ca 14 000 arbetare vid 6 fabriker vid vilka 

formaldehyd tillverkades eller användes observerades 1 dödsfall mot 2 förväntade 

av nasofarynxcancer (26). Indelning i olika exponeringsgrupper med tidsvägda 

medelvärden <0,1 ppm (bakgrundsexponering), 0,1-0,5 ppm (låg exponering), 

0,6-2 ppm (medelhög exponering) och >2 ppm (hög exponering) baserades bl.a. 

på mätningar efter 1970 och 28% av arbetarna i kohorten bedömdes ha en genom-

snittsexponering ≥2 ppm (26, 34). I en studie baserad på danska cancerregistret 

undersöktes cancerincidensen 1970-1984 bland 2041 danska män anställda sedan 

1964 (minst 10 år före diagnosen) i 265 företag med identifierad exponering för 

formaldehyd. 4 observerade mot 3,2 förväntade fall av nasofarynxcancer påvisa-
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des (standardproportionalitetsincidenskvot(SPIR)=1,3, 95% KI 0,3-3,2). Inget 

direkt mått på formaldehydexponering förelåg dock i studien (43).  

Proportionell mortalitetskvot (PMR)=2,16 (95% KI 0,59-5,54) för nasofarynx-

cancer, baserat på 4 observerade fall, rapporterades vidare vid analys av data över 

ca 4000 män i begravningsbranschen t.ex. balsamerare. Skillnad i total mortalitet i 

denna selekterade grupp människor kan dock föreligga, jämfört med befolkningen 

i stort. Vidare saknades exponeringsbedömning i studien (48). I en fall-kontroll-

studie inom en kohort avlidna personer som varit verksamma inom begravnings-

industrin (dödsfall 1960-1985) rapporterades 4 fall med nasofarynxcancer, men 

bara 2 av dessa hade arbetat med balsamering (OR=0,1; 95% KI 0,01-1,2) (47). 

Flera andra fall-kontrollstudier har också publicerats och en del av dessa har 

indikerat samband mellan formaldehydexponering och nasofarynxcancer, men 

exponeringsbedömningen i denna typ av studier är retrospektiv med risk för fel-

klassificering (58). Inget samband mellan yrkesmässig formaldehydexponering 

och nasofarynxcancer observerades i en studie från Malaysia med 282 prevalens- 

och incidensfall av nasofarynxcancer (skivepitelcarcinom) samt matchade kon-

troller (53% av de under perioden diagnosticerade fallen), medan däremot trä-

damm och genererad värme var associerat med nasofarynxcancer. Endast 9,9%  

av fallen och 8,2% av kontrollerna angavs dock som formaldehydexponerade  

(6). I en kinesisk fall-kontrollstudie med 375 fall (>90% icke keratiniserande och 

odifferentierade carcinom) och 325 matchade kontroller och klassificering av  

bl.a. yrkesmässig formaldehyd- och trädammsexponering sågs en icke signifikant 

riskökning för nasofarynxcarcinom (RR=1,4, 95% KI, 0,93-2,2) hos individer (74 

fall, 41 kontroller) som ”någonsin varit exponerade för formaldehyd”. Ett starkare 

samband påvisades när analysen begränsades till Epstein-Barr-virus(EBV)-sero-

positiva individer (360 fall, 94 kontroller; RR=2,7, 95% KI 1,2-6,2). Inget klart 

dos-responsmönster för formaldehyd med ökande exponeringsduration eller 

kumulativ exponering noterades dock, även om starkare effekter sågs vid analys 

av individer med hög genomsnittlig exponeringsintensitet eller sannolikhet för 

exponering. T.ex. var RR estimat för ≤10 och >10 års exponering i gruppen med 

hög exponeringsintensitet 2,1 (95% KI 0,94-4,8) och 2,1 (95% KI 1,0-4,2). För-

fattarna drar slutsatsen att yrkesmässig exponering för trädamm sannolikt bidrar 

till utveckling av nasofarynxcancer, medan sambandet med formaldehydexpo-

nering är mindre klart (55). Samma författare rapporterade ökad risk för nasofa-

rynxcarcinom i en fall-kontrollstudie från Filippinerna (104 fall, 205 kontroller) 

hos personer med första formaldehydexponering ≥25 år före diagnos (justerat RR= 

4,0; 95% KI 1,3-12,3;14 fall). Ingen kontroll av EBV-antikroppar gjordes i denna 

studie (140).  

I en amerikansk fall-kontrollstudie (196 fall, 244 kontroller) som fokuserade  

på fall med epitelial nasofarynxcancer associerades yrkesmässig formaldehyd-

exponering (men knappast exponering för trädamm) med en ökad risk, 40,3%  

av fallen och 32,4% av kontrollerna var potentiellt exponerade för formaldehyd. 

Sambandet var dock begränsat till vissa subtyper av nasofarynxcarcinom (diffe-

rentierad skivepitelcelltyp, ospecifik epitelial typ). OR för personer ”någonsin 
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exponerade” vid klassificering av sannolikheten som möjlig/trolig/definitiv, tro-

lig/definitiv respektive definitiv var 1,6 (95% KI 1,0-2,8), 2,1 (95% KI 1,1-4,2) 

och 13,3 (95% KI 2,5-70). Signifikanta risktrender sågs för ökad exponerings-

duration (p=0,014) och kumulativ exponering (p=0,033). OR vid kumulativ 

exponering >1,10 ppm-år vid möjlig/trolig/definitiv exponering för formaldehyd 

var 3,0 (95% KI 1,3-6,6), jämfört med oexponerade, medan motsvarande OR vid 

exponeringsduration >18 år var 2,7 (95% KI 1,2-6,0). Risktrenderna förstärktes 

(p<0,001) om bara arbeten med ”definitiv” exponering ingick (få personer), men 

försvagades om bara arbeten med ”trolig/definitiv” exponering användes i beräk-

ningen (133).  

Bosetti et al. (15) inkluderade kohortstudier som innehöll information om 

formaldehydexponering och cancerrisk, publicerade t.o.m. februari 2007, i en 

metaanalys (fall-kontrollstudier ansågs ge mindre säker exponeringsinformation 

och användes därför inte). Baserat på 3 kohortstudier över formaldehydexpo-

nerade industriarbetare (26, 46, 105) med sammanlagt 9 observerade och 6,8 

förväntade fall var SMR=1,33 (95% KI 0,61-2,53). Om klustret med 6 dödsfall 

uteslöts sjönk sammanlagt RR till 0,49 (3 dödsfall). Om också två studier som 

rapporterade observerade men inte förväntade dödsfall i nasofarynxcancer beak-

tades blev SMR=1,40 (95% KI 0,67-2,57). I en ny metaanalys beräknades RR  

för kohortstudier till 0,72 (95% KI 0,40, 1,29), baserat på 7 studier (fabriken med 

klustret ingick ej). Om resultatet från Hauptmann-studien användes, inkluderande 

alla 10 fabrikerna, blev det sammanlagda riskestimatet 1,17 (95% KI 0,73, 1,86). 

OR för fall-kontrollstudier var 1,22 (95% KI 1,00, 1,50), baserat på 6 studier. Om 

bara de 4 fall-kontrollstudier som var justerade för rökning användes var OR=1,10 

(95% KI 0,80,-1,51) (9).  

IARC har bedömt att epidemiologiska data ger tillräckligt stöd (sufficient 

evidence) för uppfattningen att formaldehyd orsakar cancer i övre delen av svalget 

(nasofarynxcancer). Denna bedömning baserades främst på data från studien av 

Hauptmann et al. (2004), men med stöd av andra epidemiologiska data (58, 59). 

IARCs bedömning av samband mellan yrkesmässig formaldehydexponering och 

nasofarynxcancer, med åtföljande cancerklassificering, har ifrågasatts i en del 

studier (9,34). 

 

Sinonasalcancer 

Ingen signifikant riskökning hos exponerade för mortalitet av cancer i näsa och 

näshåla (SMR=1,19, 95% KI 0,38-3,68; 3 fall) påvisades i den stora kohortstudien 

över arbetare vid 10 anläggningar i USA med produktion eller användning av 

formaldehyd (46). I den brittiska kohortstudien över arbetare vid 6 fabriker med 

tillverkning/användning av formaldehyd fanns 2 dödsfall av sinonasalcancer mot 

2,3 förväntade (26) och inget dödsfall av näscancer (0,16 förväntat) rapporterades 

i kohortstudien över 3 amerikanska konfektionsföretag (105). I studien med ca 

2000 män i danska cancerregistret påvisades däremot en överrisk för sinonasal-

cancer, baserat på 13 observerade fall (standardproportionalitetsincidenskvot 

(SPIR)=2,3, 95% KI 1,3-4,0). Vid stratifiering sågs förhöjd risk, baserat på 9 
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observerade fall (5 av dessa uppgavs som skivepitelcarcinom), hos sådana som var 

”måttligt” exponerade för formaldehyd, men troligen inte för trädamm (SPIR=3,0, 

95% KI 1,4-5,7). Inget direkt mått på exponeringarna förelåg dock i studien (43). 

Inget dödsfall av sinonasalcancer (1,7 förväntade) rapporterades vidare vid analys 

av data för ca 4000 män i begravningsbranschen (t.ex. balsamerare) (48). 

Luce et al. (83) publicerade en poolad analys med data över sinonasalcancer 

(totalt 432 fall av skivepitelcarcinom och 195 fall av adenocarcinom) från 12 fall-

kontrollstudier och använde en jobb-exponeringsmatris med estimat för olika 

exponeringsintensitet och sannolikhet för exponering. Ett samband mellan ökad 

kumulativ formaldehydexponering och ökad risk för adenocarcinom observerades 

hos män (totalt 128 fall). OR var 0,7 (95% KI 0,3-1,9), 2,4 (95% KI 1,3-4,5) och 

3,0 (95% KI 1,5-5,7). Hos kvinnor var OR 6,2 (95% KI 2,0-19,7) vid högsta 

kumulativa exponeringen, baserat på 5 fall. Nästan alla formaldehydexponerade 

fall (män) var dock också exponerade för trädamm. Bara 18 fall (11 män, 7 

kvinnor) kategoriserades som aldrig exponerade för trädamm. Bland män med 

liten/ingen exponering för trädamm och hög kumulativ formaldehydexponering  

(5 fall) var OR för adenocarcinom 2,2 (95% KI 0,8-6,3). OR för skivepitelcarci-

nom bland män respektive kvinnor med ökad kumulativ exponering angavs i 

studien till 1,2 (95% KI 0,8-1,8), 1,1 (95% KI 0,8-1,6) och 1,2 (95% KI 0,8-1,8) 

respektive 0,6 (95% KI 0,2-1,4), 1,3 (95% KI 0,6-3,2) och 1,5 (95% KI 0,6-3,8).  

IARC har bedömt att det finns begränsade bevis (limited evidence) hos män-

niska för ett samband mellan formaldehydexponering och ”sinonasal” cancer  

(58, 59).  

 

Lymf- och benmärgscancer 

Minskad mortalitet i lymf- och benmärgscancer (SMR= 0,80, 95% KI 0,69-0,94) 

eller leukemi (SMR=0,85, 95% KI 0,67-1,09) hos exponerade arbetare, jämfört 

med hela befolkningen, visades i en amerikansk kohort med ca 25 000 anställda 

vid fabriker som tillverkade/använde formaldehyd (NCI-kohorten). Vid interna 

jämförelser sågs dock signifikanta trender med ökad risk relaterat till toppexpo-

nering t.ex. för lymf- och benmärgscancer (p trend<0,002), leukemi (p trend 

<0,004) och myeloisk leukemi (p trend <0,009). I grupper med toppexponering  

2-3,9 ppm respektive ≥4 ppm var RR 2,43 (95% KI 0,81-7,25) respektive 3,46 

(95% KI 1,27-9,43) för myeloisk leukemi, jämfört med referenskategorin (0,1-1,9 

ppm). För genomsnittsexponering 0,5-0,9 ppm och ≥1 ppm, jämfört med referens-

kategorin (0,1-0,4 ppm), var RR för myeloisk leukemi 1,15 (95% KI 0,41-3,23) 

och 2,49 (95% KI 1,03-6,03) (p trend=0,09). Kumulativ exponering eller expo-

neringsduration visade inget statistiskt samband med risk för myeloisk leukemi 

(45). En omfattande reanalys av NCI:s data samt ytterligare analyser gav dock 

mindre stöd för kausalitet mellan formaldehydexponering och mortalitet i leu-

kemi/myeloisk leukemi i studien. Det rapporterades bl.a. att förhöjda RR för all 

leukemi/myeloisk leukemi relaterat till toppexponering förelåg på grund av sig-

nifikant reducerad mortalitet i referenskategorin. SMR för myeloisk leukemi i 

grupperna med de mellersta och högsta toppexponeringarna beräknades vara 0,94 
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(95% KI 0,41-1,85) och 1,42 (95% KI 0,78-2,38), vid jämförelse med hela befolk-

ningen. Vidare angavs t.ex. att SMR för myeloisk leukemi var 1,45 (95% KI 0,66-

2,75) för genomsnittsexponering ≥1 ppm, medan en indelning i tertiler gav SMR= 

1,02 (95% KI 0,47-1,94) för den högsta tertilen (≥0,74 ppm), vid jämförelse med 

hela befolkningen (15, 87).  

I en nyligen publicerad uppföljning t.o.m. 2004 av NCI-kohorten (36) konsta-

terades generellt att 1006 dödsfall från perioden 1980-1994 inte hade inkluderats i 

den tidigare analysen och att några fall var felklassificerade. Nya beräkningar gav 

en något mindre överrisk för myeloisk leukemi. RR vid toppexponering angavs till 

2,79 (95% KI 1,08-7,21; p trend=0,02) i högsta exponeringskategorin (≥4 ppm), 

jämfört med referenskategorin, medan motsvarande RR för genomsnittsexpo-

nering (intensitet) var 2,19 (95% KI 0,92-5,25; p trend=0,11). Ingen överrisk för 

myeloisk leukemi i gruppen med högst toppexponering noterades för perioden 

1995-2004 (RR=0,71) och vid beräkningar baserat på hela studieperioden var RR i 

högsta toppexponeringskategorin 1,78 (95% KI 0,87-3,64). Baserat på hela studie-

perioden rapporterades vidare at RR för Hodgkins sjukdom var 3,30 (95% KI 

1,04-10,50) vid toppexponering 2-3,9 ppm och 3,96 (95% KI 1,31-12,02; p 

trend=0,01) vid toppexponering ≥4 ppm. För Hodgkins sjukdom var RR=3,62 

(95% KI 1,41-9,31) i gruppen med genomsnittsexponering (intensitet) 0,5-0,9 

ppm, jämfört med referenskategorin. I övrigt sågs inga signifikanta samband 

mellan genomsnittsexponering eller kumulativ exponering för formaldehyd och 

lymf- och benmärgscancer. Författarna anger att sambandet avseende Hodgkins 

sjukdom och formaldehyd är mycket svårtolkat (36). 

I en kohort med 11 000 arbetare inom konfektionsindustrin (NIOSH-kohorten) 

var SMR=1,09 (95% KI 0,70-1,63) för leukemi och 1,44 (95% KI 0,80-2,37) för 

myeloisk leukemi, vid jämförelse med hela befolkningen. Dödlighet i myeloisk 

leukemi var signifikant ökad bland arbetare med ≥20 år sen första exponering 

(13/15 fall; SMR=1,91), men trenden var ej signifikant. För arbetare med både 

≥10 års exponering och ≥20 år sen första exponering var SMR 1,92 (95% KI 1,08-

3,17; 15 dödsfall) för leukemi och 2,55 (95% KI 1,10-5,03; 8 dödsfall) för mye-

loisk leukemi vid analys av multipla dödsorsaker. Medelexponeringen under tidigt 

1980-tal var 0,09-0,20 ppm, men kan ha varit avsevärt högre tidigare (58, 105). 

Pinkerton et al. (105) sammanfattar att resultaten i studien inte är konklusiva,  

men stöder ett möjligt samband mellan formaldehydexponering och mortalitet i 

myeloisk leukemi. I en brittisk kohortstudie över 14 000 arbetare vid fabriker med 

användning/tillverkning av formaldehyd rapporterades ingen överrisk för leukemi. 

SMR var 0,91 (95% KI 0,62-1,29) (26). I en studie baserad på det danska cancer-

registret med ca 2 000 danska arbetare vid företag med exponering för formalde-

hyd var SMR för leukemi 0,8 (95% KI 0,6-1,6) (43). Den specifika risken för 

myeloisk leukemi undersöktes inte i dessa studier.  

I en studie med analys av data över ca 4000 män i begravningsbranschen (t.ex. 

balsamerare) uppgavs PMR för myeloisk leukemi vara 1,57 (95% KI 1,01-2,34), 

baserat på 24 observerade dödsfall. Proportionalitetsanalys användes (skillnad  

i total mortalitet i denna selekterade grupp människor kan föreligga, jämfört  
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med befolkningen i stort) och exponeringsbedömning gjordes ej i studien (48). 

Hauptmann et al. (47) rapporterade samband mellan myeloisk leukemi och form-

aldehydexponering i en fall-kontrollstudie inom en kohort avlidna personer som 

arbetat i begravningsbranschen (dödsfall 1960-1985). Studien inkluderade 168 fall 

med lymf- och benmärgscancer (34 var myeloisk leukemi), 48 fall med hjärn-

tumörer och 4 fall med nasofarynxcancer samt 265 matchade kontroller (andra 

dödsorsaker). Arbetet karakteriserades på individnivå genom frågor om antal 

balsameringar etc. och formaldehydexponeringen (kumulativ exponering, genom-

snittsexponering, toppexponering) bedömdes med hjälp av matematiska modeller. 

För personer som arbetat med balsamering (gruppmedelvärden fall och kontroller) 

beräknades 8 timmars tidsvägt medelvärde för formaldehyd i luft till 0,1-0,2 ppm 

och genomsnittskoncentrationen under balsamering till 1,5-1,8 ppm. Toppexpo-

neringar uppgavs till 8,1-10,5 ppm. OR för myeloisk leukemi hos personer som 

någon gång arbetat med balsamering (n=33) vs. aldrig arbetat med balsamering 

(n=1, i referensgruppen) var 11,2 (95% KI 1,3-95,6, p=0,027). Signifikant trend 

(p=0,02) för myeloisk leukemi med ökat antal år med balsameringsarbete rappor-

terades. I kategorierna >0-20, >20-34 och>34 år var OR 5,0 (95% KI 0,5-51,6), 

12,9 (95% KI 1,4-117,1) och 13,6 (95% KI 1,6-119,7). Ingen signifikant trend 

sågs för antal balsameringar (signifikanta OR med vida och överlappande konfi-

densintervall). Inga signifikanta trender (signifikanta OR med vida och överlap-

pande konfidensintervall) påvisades heller för kumulativ exponering eller olika 

mått på genomsnittsexponering. Signifikant trend noterades dock för myeloisk 

leukemi och toppexponeringar (p=0,036). OR var 15,2 (95% KI 1,6-141,6) för  

>0-7,0 ppm, 8,0 (95% KI 0,9-74,0) för >7,0-9,3 ppm och 13,0 (95% KI 1,4-116,9) 

för >9,3 ppm, jämfört med referens (0 ppm; 1 fall). Analyser av data för myeloisk 

leukemi vid användning av utökad referensgrupp (<500 balsameringar; 5 fall) 

resulterade generellt i lägre och färre signifikanta OR, men signifikanta trender 

som ovan. Vid analyser av de olika parametrarna för formaldehydexponering/ 

arbetsupppgifter i studien sågs ej samband med dödsfall för andra typer av lymf- 

och benmärgsrelaterade tumörsjukdomar (t.ex. non-Hodgkin lymfom, multipla 

myelom) och resultaten angående hjärntumörer bedömdes som inkonklusiva. 

Bosetti et al. (15) rapporterade ett estimat med RR=0,90 (95% KI 0,75-1,07)  

för leukemier, baserat på 122 fall, vid sammanslagning av resultaten i 4 olika 

kohortstudier med industriarbetare (inkluderar studierna 26, 45, 105), medan ett 

poolat estimat av 8 kohorter med patologer, balsamerare etc. gav RR=1,39 (95% 

KI 1,15-1,68), baserat på 106 fall (både SMR och PMR användes). För lymf- och 

benmärgscancer angavs på samma sätt RR=0,85 (95% KI 0,74-0,96) baserat på 

234 fall och RR=1,31 (95% KI 1,16-1,48) baserat på 263 fall. Collins & Lineker 

(28) kalkylerade relativa risker för leukemi vid en metaanalys baserad på resultat 

från 18 epidemiologiska studier (kohort, PMR, fall-kontroll) publicerade mellan 

1975 och 2004. Baserat på 287 observerade leukemifall (alla studier) beräknades 

relativa risken till 1,1 (95% KI 1,0-1,2). Ökad relativ risk observerades i studier 

över balsamerare (1,6; 95% KI 1,2-2,0; 78 fall) och patologer/anatomer (1,4; 95% 

KI 1,0-1,9; 45 fall), men inte bland industriarbetare (0,9; 95% KI 0,8-1,0; 164 fall) 
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(28). I en ny metaanalys (150) som fokuserade på de högst exponerade grupperna  

i varje studie rapporterades den relativa risken för leukemi, baserat på 15 studier 

till 1,54 (95% KI 1,18-2,00; p<0,001). Högst relativ risk noterades för myeloisk 

leukemi (RR=1,90; 95% KI 1,31-2,76; p=0,001), baserat på 6 studier, varav 2 

industrikohorter (45, 105) och 4 studier på balsamerare/anatomer. Resultaten  

för leukemi respektive myeloisk leukemi förblir positiva (RR blir endast något 

reducerade), om studien av Freeman et al. (36) läggs in i metaanalysen istället  

för studien av Hauptmann et al. (45) (Zhang, personlig kommunikation med J 

Högberg). Även viss ökad risk för multipla myelom rapporterades i studien av 

Zhang et al. (150) med RR 1,31 (1,02-1,67). Tre mekanismer för hur formaldehyd 

skulle kunna skada hematopoetiska stamceller beskrivs i studien av Zhang et al. 

(150): 1. Formaldehyd skulle tas upp i blodet, transporteras till benmärgen och  

där skada stamcellerna, som sen utvecklas till leukemiceller. 2. Formaldehyd 

skulle skada hematopoetiska stamceller/progenitorceller som cirkulerar i blodet. 

Dessa skadade celler skulle sen inkorporeras i benmärgen och utvecklas till leu-

kemiceller. 3. Formaldehyd skulle inducera promutagena/mutagena skador i pri-

mitiva pluripotenta stamceller i luftvägar/munhåla. Dessa skadade celler skulle  

sen transporteras via blodet till benmärgen och där utvecklas till leukemiceller (150).  

I en senare publicerad metaanalys (9) kritiserades studien av Zhang et al. (150). 

Bl.a. påtalades att riskestimaten för de ingående studierna (leukemi: 15; myeloisk 

leukemi: 6) var mycket varierande med åtföljande svårigheter att beräkna tro-

värdiga sammanlagda riskestimat och att olika definitioner av hög exponering 

användes i de olika studierna. Proportionalitetsstudier inkluderades inte i meta-

analysen av Bachand et al. (9), som rapporterade en sammanlagd relativ risk för 

leukemi på 1,05 (95% KI 0,93, 1,20; 15 kohortstudier) och för myeloisk leukemi 

(3 studier) på 1.09 (95% KI 0,84-1,40). Vid uppdelning på typ av arbete blev 

riskestimatet 0,99 (95% KI 0,86-1,15; 8 studier) för industriarbetare och 1,28 

(95% KI 0,98-1,66) för patologer/balsamerare/laboratorietekniker etc. (Studien  

av Hauptmann et al., 2009 ingår ej i metaanalysen). 

IARC bedömde tidigare att starka, men inte tillräckliga bevis för ett kausal-

samband med yrkesmässig formaldehydexponering förelåg för leukemi och det 

angavs att ingen mekanism för induktion av myeloisk leukemi hos människa 

kunnat identifieras. I senaste utvärderingen av IARC gjordes en annan bedömning 

och IARC anser nu att tillräckliga bevis (sufficient evidence) finns för ett kausal-

samband mellan leukemi och formaldehydexponering. Starkare epidemiologiska 

bevis för leukemi och uppgifter om förändringar i blodbilden indikerande effekter 

på benmärg samt numeriska kromosomaberrationer i myeloida stamceller karak-

teristiska för bl.a. myeloisk leukemi hos exponerade arbetare var avgörande för 

detta ställningstagande (dock angavs även behovet av bekräftande studier) (8, 58, 

59). Nya data som beaktats innefattar studierna av Zhang et al. (151) (se under 

avsnitt toxiska effekter och mutagenicitet/genotoxicitet) och Hauptmann et al. 

(47) (se under avsnitt carcinogenicitet). 

Möjligheten att formaldehydexponering kan ge leukemi och IARCs bedömning 

av humandata för leukemi har ifrågasatts i en del studier (9, 51, 107).  
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Andra typer av cancer 

Samband mellan formaldehydexponering och cancer på andra ställen, inklusive 

munhåla, orofarynx (svalget i höjd med munhålan), hypofarynx (svalget mellan 

munhåla och struphuvud), struphuvud, lunga, bukspottkörtel och hjärna, har 

rapporterats, men IARC har bedömt att epidemiologiska data sammantaget inte 

stödjer kausalitet till formaldehydexponering på dessa lokalisationer (58).  

Reproduktionseffekter  

I en översikt av Collins et al. (27) sammanfattades ett tiotal epidemiologiska 

studier som utvärderat effekter på reproduktionen vid yrkesmässig exponering för 

formaldehyd. Samtidig exponering med ett eller flera reproduktionstoxiska ämnen 

uppgavs föreligga i flertalet studier och studierna var vanligen inte designade för 

att utvärdera formaldehydexponering specifikt (27, 58). Främst undersöktes före-

komst av spontanabort hos formaldehydexponerade kvinnor. Resultaten var mot-

sägelsefulla. En metaanalys gav RR=1,6 (95% KI 0,9-2,7; 7 studier). 3 studier i 

metaanalysen var kohortstudier som hade en relativ risk på 1,7 (95% KI 1,2-2,3).  

I en av studierna (128) rapporterades ökad risk för spontanabort hos kvinnliga 

träarbetare som exponerades för formaldehyd. OR var 3,2 (95% KI 1,2-8,3) hos 

högexponerade, 1,8 (95% KI 0,8-4,0) hos måttligt exponerade och 2,4 (95% KI 

1,2-4,8) hos lågexponerade. Studien var dock designad för att studera fertilitet (se 

nedan) och abortanalysen var begränsad till 52 graviditeter. Dessutom förekom 

exponering för organiska lösningsmedel. 

Beträffande övriga undersökta parametrar (missbildningar, födelsevikter, in-

fertilitet) i studierna var resultaten också motsägelsefulla, dock mestadels utan 

signifikanta riskökningar, men studierna var få och uppgavs ha svagheter t.ex. 

avseende kontroll för confounding (27, 58). I den retrospektiva studien över 

kvinnliga träarbetare (128) undersöktes tiden fram till önskad graviditet (TTP). 

Den analyserade gruppen bestod av 602 kvinnor. Reducerad fertilitet, uttryckt som 

fekundabilitetdensitetskvot (FDR), påvisades i gruppen högexponerade för form-

aldehyd (n=39) med FDR 0,64 (95% KI 0,43-0,92). FDR var lägre (0,51; KI 0,28-

0,92) hos kvinnor i denna grupp (n=17) som ej använde handskar, medan FDR för 

högexponerade kvinnor som använde handskar var 0,79 (KI 0,47-1,23). Svarsfrek-

vensen i studien var dock låg, 64% (699/1094). För gruppen högexponerade för 

formaldehyd angavs ett högsta värde på uppmätt lufthalt, 1 ppm, och ett medel-

värde, 0,33 ppm. Exponering för fenol, damm, trädamm och organiska lösnings-

medel visades ej vara relaterat till TTP. Höga nivåer formaldehyd rapporterades 

vidare vara relaterat till ökad risk för endometrios (OR=4,5; 95% KI 1,0-20,0). 

(Även exponering för organiska lösningsmedel var associerat med endometrios).  

I en ny kinesisk översikt (127) uppges att ökade menstruationsblödningar eller 

onormal menstruationscykel rapporterats i tre studier över kvinnor med yrkes-

mässig exponering för formaldehyd. Exponeringsnivåerna i de två studier som 

rapporterade ökad frekvens av onormala menstruationscykler angavs till ca 0,6- 

4,8 ppm (0,8-6 mg/m
3
) respektive >0,4 ppm, i några fall 3,2 ppm (>0,5 mg/m

3
;  
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4 mg/m
3
). Inga närmare detaljer om studierna föreligger dock och i avsaknad av 

originaldata kan dessa inte bedömas.  

Samband mellan paternell exponering för formaldehyd och spontanabort 

undersöktes i en studie; inget samband observerades (76). I en annan studie 

undersöktes effekter på spermier (bl.a. antal, morfologi) hos 11 exponerade 

patologer/medarbetare och 11 matchade kontroller, men inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna noterades. Exponeringen var intermittent med  

ett tidsvägt medelvärde på 0,6-1,3 ppm. Maximala formaldehydnivåer (speci- 

fika aktiviteter) uppgavs till 5,8 ppm (137).  

IARC uppgav att effekter på dräktighet och fosterutveckling studerats på för-

söksdjur vid inhalationsexponering, men inte klart påvisats vid doser som inte 

orsakar maternell toxicitet (58). Saillenfait et al. (110) rapporterade dock att 

formaldehyd var svagt fostertoxiskt på råtta vid en lufthalt (20 ppm) vid vilken 

inga klara tecken på maternell toxicitet förelåg. I studien (exponering för 0, 5, 10, 

20 eller 40 ppm, 6 timmar/dag, dag 6-20 under dräktighet) noterades signifikant 

reducerad fostervikt vid 20 ppm (p<0,05, endast hanfoster) och 40 ppm. Maternell 

toxicitet, uttryckt som lägre kroppsvikt/viktökning, sågs vid 40 ppm. Inga signi-

fikanta skillnader mellan grupperna (alla) förelåg för övriga undersökta para- 

metrar (dräktighetsincidens, antal implantationer, embryo-/fosterdöd, missbild-

ningar, könskvot). I en annan studie exponerades råttor för 2, 5 eller 10 ppm, 6 

timmar/dag, dag 6-15 under dräktighet. Signifikant och koncentrationsberoende 

ökad incidens av minskad förbening (bäckenringen) hos foster rapporterades vid  

5 och 10 ppm, men detta var associerat med ökad kullstorlek och lägre fostervikt 

och sågs ej som en formaldehydrelaterad effekt. I övrigt observerades ingen signi-

fikant påverkan på undersökta parametrar (bl.a. antal gulekroppar, implantations-

ställen, resorptioner och levande foster, fostervikter, könskvot, missbildningar, 

anomalier) i någon grupp. Signifikant (p<0,05) minskad födokonsumption och 

viktökning noterades hos mödrarna vid 10 ppm (91). I en rysk studie (Kitaeva et 

al., 1990, citerad i 58) exponerades honråttor för 0,4 eller 1,2 ppm (0,5 eller 1,5 

mg/m
3
) 4 timmar/dag under upp till 4 månader och parades sedan med obehan-

dlade hanar. Embryon undersöktes 2-3 dagar efter parningen och det uppgavs att 

ett signifikant ökat antal degenererande embryon fanns i högdosgruppen. Cyto-

genetisk analys visade ingen ökning av embryon med kromosomaberrationer 

jämfört med kontroller.  

Dosberoende, signifikanta effekter i form av minskade serumtestosteronhalter, 

minskad diameter på sädesförande kanaler (i testiklar) och ökad syntes av en 

stressmarkör i förstadier till spermier observerades på råtta vid inhalations-

exponering för 5 och 10 ppm 8 timmar/dag, 5 dagar/vecka under 3 månader. 

Djuren var påverkade på grund av irritation (bl.a. blödningar i nässlemhinnan)  

och hade ett minskat födo- och vattenintag (155). Signifikant minskad testikelvikt, 

histopatologiska och biokemiska förändringar i testiklarna samt effekter på sper-

mier (ökad andel onormala och minskad andel rörliga spermier, minskat antal 

spermier) påvisades i en annan studie på råtta vid exponeringsnivån 8 ppm (10 

mg/m
3
) (152). Vidare uppgavs i en ofullständigt avrapporterad studie (39) att olika 
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typer av förändringar setts vid histopatologisk undersökning av testiklar från unga 

råttor som exponerats för formaldehyd från kadaver i ett rum med genomsnitts-

koncentration 1,5 ppm, jämfört med oexponerade kontroller. Djuren exponerades 

under 18 veckor, 2 eller 4 timmar/dag, 4 dagar/vecka eller 2 timmar/dag, 2 dagar/ 

vecka. I den mest exponerade gruppen sågs hämmad spermatogenes (tabell 3).  

I en studie på råtta med injektioner i bukhålan på handjur av 37%-ig forma-

linlösning med 10% metanol (0,125-0,5 mg/kg kroppsvikt/dag under 5 dagar; 

kontroller injicerades med vatten) och parning med obehandlade honor vecka 1-3 

efter behandlingen, sågs dos-beroende effekter i dominant-letaltest och försämrad 

fertilitet (antal fertila parningar, antal implantationer och levande embryon per 

hona). Effekter observerades främst de 2 första veckorna efter behandlingen. Vid 

avlivning 3 veckor efter sista injektionen konstaterades också att antalet spermier 

minskade med dosen och att signifikant (alla doser), dosberoende ökad frekvens 

onormala spermier förelåg i ”sperm head abnormality test” (101). Effekter (för-

sämring) på spermier (antal, morfologi, viabilitet, rörlighet) har setts i andra stu-

dier på smågnagare vid upprepade injektioner i bukhålan av formaldehyd i doser 

om 4-10 mg/kg kroppsvikt/dag (Yi et al., 2000, citerad i 58; 84). Relevansen av 

studier med injektion i bukhålan för bedömning av effekter på könsceller hos 

människa vid yrkesmässig inhalationsexponering är dock tveksam (27, 58). 

Dos-effekt-/dos-responssamband 

Studier på försökspersoner med kontrollerad exponering för formaldehyd har visat 

att ögonirritation ofta är den effekt som uppträder vid den lägsta exponeringsnivån 

vid korttidsexponering. Svag subjektiv ögonirritation angavs i en studie (1) hos ca 

20% av försökspersonerna vid exponering för 0,24 ppm. I studien av Lang et al. 

(73) rapporterades mycket svag subjektivt skattad ögonirritation vid 0,3 ppm. 

Tecken på ögonirritation vid mätning av objektiva parametrar som blinkfrekvens 

och rodnad av bindhinna sågs vid 0,5 ppm med toppexponeringar på 1 ppm, men 

inte vid 0,5 ppm utan toppexponeringar (73). Nässymptom (nysningar, klåda, 

slemhinnesvullnad) och objektiva tecken på en ospecifik inflammationsprocess i 

nässlemhinnan rapporterades i en studie hos försökspersoner vid exponering för i 

genomsnitt 0,4 ppm (0,2-0,6 ppm) (70). En annan mekanism för luftvägseffekter 

av formaldehyd är ökad känslighet för andra ämnen. I en studie (24) påvisades 

ökad känslighet för kvalsterallergen hos astmatiker med kvalsterallergi efter 

exponering för 0,07 ppm formaldehyd under 30 minuter (tabell 2). 

Många studier över personer med yrkesmässig exponering för formaldehyd  

har publicerats, men exponeringsbedömningen är här mera osäker. IARC (58) 

sammanfattade att bevis finns för att formaldehyd är genotoxiskt för människa 

(och försöksdjur - se nedan). I studien av Ballarin et al. (10) noterades ökad 

mikrokärncellfrekvens i nässlemhinna hos formaldehydexponerade i en plywood-

fabrik. Medelnivåerna av formaldehyd (8 timmar) var 0,07-0,3 ppm (10, 58). 

IARC angav dock att trädammsexponering kan ha bidragit till den ökade inci-

densen mikronukleära celler i den exponerade gruppen. I studierna av Ying et al. 

rapporterades signifikant högre medelvärden för mikrokärncellfrekvens både i 
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celler från näs- och munslemhinna hos anatomistudenter med intermittent expo-

nering för formaldehyd. Däremot påvisades ej signifikant ökning av mikrokärnor 

eller SCE i perifera lymfocyter. Tidsvägt medelvärde under anatomilektioner (3 

timmar) var 0,4 ppm (range 0,06-1,04 ppm) (58, 147, 148). IARC bedömde dock 

att SCE och DPC i perifera lymfocyter visat ett samband med formaldehydexpo-

neringen (patologiavdelningar) i studierna av Shaham et al. (114, 115), men angav 

att det är oklart vilken betydelse dessa endpoints har för mutagenesen och carcino-

genesen av formaldehyd (58). Medelvärdet (exponeringsmätning 15 minuter) för 

lågexponerade (båda studierna) var 0,4 ppm.  

I några nyare studier har ökad förekomst av mikrokärnor i lymfocyter hos 

laboratoriearbetare vid patologi-/anatomilaboratorier påvisats (29, 60, 102). 

Genomsnittliga exponeringsnivåer (8 timmar) angavs till 0,1-0,44 ppm. Betydligt 

högre exponeringsnivåer rapporterades dock förekomma under korta perioder. 

Även i en studie (63) över formaldehydexponerade arbetare vid plywoodfabriker 

sågs ökad förekomst av mikrokärnor i lymfocyter och, dessutom, högre värde i ett 

test som mäter DNA-skada. Ökningen var dosrelaterad, med signifikant ökning  

i grupper med genomsnittlig 8-timmarsexponering ≥0,28 ppm (mikrokärnor) 

respektive ≥0,11 ppm (DNA-skada). Signifikant ökad apoptosaktivitet och signi-

fikant ökning av kromosomaberrationer i perifera lymfocyter rapporterades i en 

studie på personal vid patologiavdelningar (62). Lufthalterna angavs till mellan 

0,19-0,98 ppm med ett tidsvägt medelvärde (8 timmar) på 0,73 ppm (tabell 1). 

Påverkan på blodbilden med lägre totalantal vita blodkroppar och lägre nivåer  

av lymfocyter, granulocyter, trombocyter och röda blodkroppar samt sämre proli-

ferationspotential hos myeloida stamceller observerades hos en grupp kinesiska 

arbetare med relativt hög genomsnittsexponering för formaldehyd (151). Median-

värdet i gruppen (8-timmarsexponering) var 1,28 ppm. I en högexponerad sub-

grupp (8-timmarsexponering, median: 2,14 ppm) rapporterades ökning av nume-

riska kromosomförändringar (monosomi 7, trisomi 8), typiska för myeloisk leu-

kemi och myelodysplastiska syndrom (tabell 1). Det förhållandet att flera studier 

visat genotoxisk effekt på människa i perifera celler medan motsvarande studier 

på djur oftast varit negativa kan tolkas som en effekt av speciesskillnader, där 

människa framstår som mer känslig än försöksdjur, men det kan också förklaras 

av att människor varit exponerade för exponeringstoppar och/eller även expo-

nerats för andra ämnen. Dessutom saknas relevanta experimentella djumodeller 

för myeloid leukemi (58). 

I en stor amerikansk industrikohort (NCI-kohorten) påvisades signifikanta 

trender med ökad risk relaterat till toppexponeringar för formaldehyd, särskilt för 

myeloisk leukemi (45). RR för myeloisk leukemi var 2,43 (95% KI 0,81-7,25) 

respektive 3,46 (95% KI 1,27-9,43) i grupper med toppexponering 2-3,9 ppm 

respektive ≥4 ppm, jämfört med referenskategorin (0,1-1,9 ppm). För genom-

snittsexponering 0,5-0,9 ppm och ≥1 ppm var RR för myeloisk leukemi 1,15 (95% 

KI 0,41-3,23) och 2,49 (95% KI 1,03-6,03) jämfört med referenskategorin (0,1-0,4 

ppm). (Nya beräkningar gav något mindre överrisker för myeloisk leukemi; se 

referens 36). I en annan industrikohort (NIOSH-kohorten) var SMR= 1,44 (95% 
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KI 0,80-2,37) för myeloisk leukemi, vid jämförelse med hela befolkningen. För 

arbetare med både ≥10 års exponering och ≥20 år sen första exponering var SMR 

2,55 (95% KI 1,10-5,03) för myeloisk leukemi vid analys av multipla dödsorsaker. 

Genomsnittlig exponering under tidigt 1980-tal var 0,09-0,20 ppm, men kan ha 

varit avsevärt högre tidigare (58, 105). I en nyligen publicerad fall-kontrollstudie 

inom en kohort avlidna personer i begravningsindustrin (47) var OR för myeloisk 

leukemi hos personer som någon gång arbetat med balsamering 11,2 (95% KI  

1,3-95,6, p=0,027). Signifikant trend (p=0,02) för myeloisk leukemi med ökat 

antal år med balsameringsarbete påvisades. I kategorierna >0-20, >20-34 och >34 

år var OR 5,0 (95% KI 0,5-51,6), 12,9 (1,4-117,1) och 13,6 (1,6-119,7). Signifi-

kant trend noterades också för myeloisk leukemi och toppexponeringar (p= 0,036). 

OR var 15,2 (95% KI 1,6-141,6) för >0-7,0 ppm, 8,0 (0,9-74,0) för >7,0-9,3 ppm 

och 13,0 (1,4-116,9) för >9,3 ppm, jämfört med referens (0 ppm). För personer 

som arbetat med balsamering (fall och kontroller) beräknades en genomsnitts-

exponering (8 timmar) på 0,1-0,2 ppm och genomsnittskoncentrationen under 

balsamering till 1,5-1,8 ppm. Toppexponeringar beräknades till 8,1-10,5 ppm. I en 

metaanalys (150) som fokuserade på de högst exponerade grupperna i olika studier 

rapporterades den relativa risken för leukemi, baserat på 15 studier till 1,54 (95% 

KI 1,18-2,00; p<0,001). Högst relativ risk noterades för myeloisk leukemi (RR= 

1,90; 95% KI 1,31-2,76; p=0,001), baserat på 6 studier, varav 2 industrikohorter 

(45, 105) och 4 studier på balsamerare/anatomer.  

I NCI-kohorten rapporterades ökad mortalitet i cancer i övre delen av svalget 

(nasofarynxcancer) med SMR 2,10 (95% KI 1,05-4,21; exakt 95% KI 0,91-4,14), 

baserat på 8 exponerade fall, vid jämförelse med hela befolkningen (46). Relativ 

risk (RR) för dödsfall i nasofarynxcancer var 1,83 i gruppen med högsta topp-

exponeringen (≥4 ppm) och alla exponerade fall fanns i denna kategori. RR  

var 1,67 för högsta genomsnittsexponeringen (≥1 ppm) och 4,14 för högsta 

kumulativa exponeringen (≥5,5 ppm-år). Statistiskt signifikanta trender förelåg  

för toppexponering (p<0,001) och kumulativ exponering (p<0,025). De flesta 

exponerade fallen (6 fall) förekom vid samma fabrik och det NCI-baserade 

medianvärdet för genomsnittlig exponeringsintensitet där var drygt 1 ppm. Två 

andra stora kohortstudier över industriarbetare visade inte någon ökad risk för 

mortalitet i nasofarynxcancer (26, 105). Många epidemiologiska studier har dock 

varken rapporterat observerade eller förväntade dödsfall i nasofarynxcancer (t.ex. 

studier av anatomer/patologer och balsamerare). I studien av Hauptmann et al. 

(47; se ovan) över avlidna personer som varit verksamma inom begravnings-

industrin rapporterades 4 fall med nasofarynxcancer, men bara 2 av dessa hade 

arbetat med balsamering (OR=0,1; 95% KI 0,01-1,2). 

För cancerutveckling i näsa vid exponering för formaldehyd indikerar experi-

mentella data att både genotoxicitet och cytotoxicitet spelar stor roll. DNA-

protein-tvärbindning i nässlemhinna har påvisats vid korttidsexponering, hos  

råtta vid halter ≥0,3 ppm och hos apa vid halter ≥0,7 ppm. Koncentrations-

responskurvan för bildning av tvärbindningar är bifasisk med ökad lutning vid 

formaldehydhalter omkring 2-3 ppm (20, 21, 58). Cellproliferationen har visats 
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öka avsevärt vid lufthalter omkring 6 ppm och den ökade cellproliferationen 

verkar förstärka den genotoxiska effekten av formaldehyd i mycket hög grad  

(58). Skivepitelcarcinom i näsepitel har observerats på råtta vid formaldehydhalter 

omkring 6 ppm och med kraftigt ökad incidens vid halter ≥ca 10 ppm (65, 66, 95). 

NOEL för skivepitelcarcinom i näsepitelceller var 2 ppm (95). Inflammation i 

nässlemhinna, basalcellshyperplasi och skivepitelmetaplasi i respiratoriskt nos-

epitel samt polyplika adenom i näshålan har dock rapporterats vid långtidsexpo-

nering för 2 ppm (66). RD50 (mått på sensorisk irritation) ligger mellan 3 och 5 

ppm för mus och mellan 10 och 30 ppm för råtta (31, 33). Ökad luftvägsreakti- 

vitet har rapporterats hos marsvin vid 8 timmars exponering för 0,3 ppm (125).  

I beteendetester på mus rapporterades försämring av spatial inlärning/minne  

vid 2,4 ppm. Vid samma lufthalt sågs ökning av MDA och minskning av SOD och 

GSH i hjärna (82). Vid injektion i bukhåla av formaldehyd på mus med påverkan i 

beteendetest som mäter försämring av spatial inlärning/minne var formaldehydnivån  

i hjärna signifikant förhöjd (131). Effekter i beteendeförsök, bedömda av författarna 

som uttryck för neurotoxicitet, uppgavs i en studie på råtta efter upprepad inhala-

tionsexponering för 2,6 ppm (106). Orsaken till de observerade effekterna i beteende-

tester vid inhalationsexponering är dock oklar. Påverkan på ögon och luktorgan på 

grund av irritationseffekter i någon form har framförts som en möjlig orsak (58).  

Effekter på testiklar och spermier har rapporterats i inhalationsstudier på råtta 

vid exponering för 5-8 ppm (152, 155). 

Effekter på försöksdjur vid inhalationsexponering sammanfattas i tabell 3. 

Slutsatser 

De kritiska effekterna vid yrkesmässig exponering för formaldehyd är slemhin-

neirritation och genotoxicitet. Lätt ögonirritation har rapporterats hos försöks-

personer vid korttidsexponering för 0,2-0,3 ppm och vid lufthalter omkring 0,4 

ppm (0,2-0,6 ppm) har man observerat tydliga irritations- och inflammations-

effekter i näsan (nysningar, klåda, slemhinnesvullnad, ökat antal vita blodkroppar 

i nässlemhinna). Vid 0,3 ppm har också ökad luftvägsreaktivitet observerats hos 

försöksdjur. Vid yrkesmässig exponering har genotoxiska effekter observerats vid 

genomsnittshalter omkring 0,1-0,4 ppm med högre exponeringsnivåer under korta 

perioder.  

Formaldehyd är genotoxiskt och carcinogent på människa. I epidemiologiska 

studier har en ökad risk för nasofarynxcancer observerats och formaldehyd orsakar 

tumörer i näshåla hos råtta. Epidemiologiska studier har påvisat en ökad före-

komst av myeloisk leukemi.  

DNA-skada i nässlemhinna har påvisats hos råtta vid lufthalter ≥0,3 ppm. 

Experimentella data anger att irritativ cytotoxicitet och cellproliferation är nöd-

vändiga för canceruppkomst i övre luftvägarna. Exponering som ej ger sådan 

irritationseffekt, dvs. 0,2-0,3 ppm, torde således ej ge cancer i luftvägarna. Det  

är dock inte visat att leukemiuppkomst är beroende av denna irritationseffekt. 

Formaldehyd är allergiframkallande vid hudkontakt och orsakar allergiskt 

kontakteksem. 
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Tabell 2. Effekter på människa i några studier med kammarexponering (subjektiv 

symptomskattning
a
 om ej annat anges). 

 

Luft- 

halt 

(ppm) 

Expon. 

tid 

Försöks- 

personer 

(antal) 

Respons 

(%) 

Effekter Ref. 

 

0,07 30 min 19 

astmatiker 

med 

kvalster-

allergi 

ej relevant Signifikant minskning av genomsnittlig 

induktionsdos av kvalsterallergen för 20% 

sänkning av FEV1 vid bronkialprovokation 

(omedelbar reaktion), sign. ökad maximal 

FEV1 reduktion (15 vs. 11%) inom 6 timmar 

efter bronkialprovokation (kvalsterallergen). 

24 

0,15 4 tim 21 - Inga effekter. 73 

0,24  5 tim 16 19 Mycket svag obehagskänsla (irritation i ögats 

bindhinna, torrhet i näsa och hals) (grad 2-

9/100
b
). 

1 

0,3 4 tim 21 anges ej Mycket svag ögonirritation (maximal grad 

0,6/5
c
), mycket svag respiratorisk irritation 

(maximal grad 0,5/5
c
).  

73 

0,3 +  

4 x 0,6  

4 tim 21 anges ej Mycket svag ögonirritation (maximal grad 

1,1/5
c
) (sign. bara vid jämförelse med EA-

kontroll). 

73 

0,35 6 min 12 42 (ej sign.) Mycket svag ögonirritation (grad 0,7/3
d
). 13 

0,4 5 tim 16 31 Mycket svag obehagskänsla (irritation i ögats 

bindhinna, torrhet i näsa och hals) (grad 2-

5/100
b
). 

1 

0,4 

(0,16-

0,57) 

2 tim 10 friska, 

10 med 

inflamm. i 

nässlemh., 

astma  

anges ej Nässymptom (nysningar, klåda, slemhinne- 

svullnad); ökning av totalleukocyter och 

eosinofila leukocyter och ökad albumin/ 

totalproteinkvot i nässköljvätska. 

70 

0,4 2 tim 11 friska,  

9 hudsens.  

m. HCHO 

anges ej Nässymptom (nysningar, klåda, slemhinne-

svullnad); ökning av eosinofila celler och 

protein (albumin, totalprotein) i näs- 

sköljvätska. 

104 

0,5 3 tim 10 10 Mycket svag näs-/halsirritation (grad 0,1/3
e
). 7, 71 

0,5  

 

4 tim 21 anges ej Mycket svag ögonirritation (maximal grad 

0,6/5
c
).  

73 

0,5 + 

4 x 1 

 

4 tim 21 anges ej Objektiv mätning: signifikant ökad medel- 

blinkfrekvens (p<0,05), ökning av måttligt  

rodnad bindhinna (80% vs. 40%); mycket svag 

ögonirritation (maximal grad 1,5/5
c
), svag 

näsirritation (maximal grad 2/5
c
), mycket svag 

respir. irritation (maximal grad 0,7/5
c
). 

73 

0,5 + 

4 x 1  

+ EA
f
 

 

4 tim 21 anges ej Objektiv mätning: signifikant ökad medel- 

blinkfrekvens (p<0,05); mycket svag 

ögonirritation (maximal grad 1,6/5
c
), svag 

näsirritation (maximal grad 2/5
c
),mycket svag 

respir. irritation (maximal grad 0,8/5
c
). 

73 
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Tabell 2. Fortsättning. 
 

Luft- 

halt 

(ppm) 

Expon. 

tid 

Försöks- 

personer 

(antal) 

Respons 

(%) 

Effekter Ref. 

 

0,56 6 min 26 54 (ej sign.) Mycket svag ögonirritation (grad 0,8/3
d
). 13 

0,7 6 min 7 57 (ej sign.) Mycket svag ögonirritation (grad 0,9/3
d
). 13 

0,8 5 tim 16 94 Mycket svag obehagskänsla (irritation i ögats 

bindhinna, torrhet i näsa och hals) (grad 2-

10/100
b
). 

1 

0,9 6 min 5 60 (ej sign.) Mycket svag ögonirritation (grad 0,8/3
d
). 13 

1 1,5 min 48 anges ej Mycket svag näsirritation (grad 1,5/4
g
). 138 

1 6 min 27 74 Svag ögonirritation (grad 1,6/3
d
). 13 

1 3 tim 19 21 resp. 5  

(mild/måttl.)  

Mycket svag ögonirritation (grad 0,3/3
e
).  7, 71 

   5 (mild) Mycket svag näs-/halsirritation (grad 0,05/3
e
).  

1,2
h
 35 min

h
 33 

 

anges ej Mycket svag ögonirritation (grad 1,5/4
g
), 

mycket svag näsirritation (grad 1,4/4
g
). 

138 

1,6 5 tim 16 94 Mycket svag obehagskänsla (irritation i ögats 

bindhinna, torrhet i näsa och hals) (grad 2-

18/100
b
). 

1 

1,7
h
 35 min

h
 33 anges ej Signifikant ökad medelblinkfrekvens; mycket 

svag ögonirritation (grad 1,7/4
g
), mycket svag 

näsirritation (grad 1,5/4
g
). 

138 

2 1,5 min 48 

 

anges ej Mycket svag ögonirritation (grad 1,4/4
g
), svag 

näsirritation (grad 2,1/4
g
), mycket svag 

halsirritation (grad 1,4/4
g
). 

138 

2 3 tim 19 32 resp. 21 

(mild/måttl.) 

Mycket svag ögonirritation (grad 0,7/3
e
).  7, 71 

   37 (mild) Mycket svag näs-/halsirritation (grad 0,4/3
e
).  

 

a 
Gruppgenomsnitt.  

b 
Gruppgenomsnitt vid olika tidpunkter: högsta individuella notering 30/100 (vid 0,24 ppm), 20/100 (vid  

  0,4 ppm), 40/100 (vid 0,8 ppm), 50/100 (vid 1,6 ppm); 0 = inget obehag, 1-33 = lite (slight) obehag,  

  34-66 = obehag, 67-99 = starkt obehag, 100 = outhärdligt.  
c 
Gruppgenomsnitt vid tidpunkt med maximala värden: 0 = inte alls, 1 = lite (slight), 2=något,  

  3 = måttligt, 4 = starkt, 5 = mycket starkt.  
d 
0 = inte alls, 1 = lite (slight), 2 = måttligt, 3 = starkt.  

e 
0 = inte alls, 1 = milt, 2 = måttligt, 3 = starkt.  

f 
13 ppm etylacetat.  

g 
1 = inte alls, 2 = lite, 3 = måttligt, 4 = starkt.  

h 
0-3,2 ppm, kontinuerligt stigande lufthalt.  
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Tabell 3. Effekter vid inhalationsexponering i några djurexperimentella studier. 
 

      Exponering  Djurslag Effekt Ref. 

ppm tid     
 

0,2 22 tim/dygn,  

26 v 

Råtta, apa, 

hamster 

Inga anmärkningsvärda effekter.  109 

0,3 10 min Mus RD10 31 

0,3 6 tim Råtta Signifikant ökning av DNA-protein-

tvärbindning i nässlemhinna.  

20, 58 

0,3 8 tim Marsvin Ökad luftvägsreaktivitet. 125 

0,4 

 

6 tim/dag,  

dag 0-21 

Råtta  Ökad luftvägsreaktivitet, ökat antal eosinofila 

celler i bronkalveolärsköljvätska hos djur 

sensibiliserade med OVA-allergen. 

108 

0,6 6 tim/d, 5 d/v,  

upp till 3 v 

 

Råtta Inga histopatologiska förändringar i 

nässlemhinna; inga signifikanta förändringar i 

genomanalys. 

4 

0,7 6 tim Apa Ökning av DNA-protein-tvärbindning i 

nässlemhinna.  

21, 58 

0,8 

 

24 tim/dygn,  

5 d/v, 5 v 

Mus Ökad ovalbumin(OVA)-specifik IgE- 

antikroppsbildning (p<0,05) hos djur 

sensibiliserade med OVA-allergen. 

41 

1 22 tim/dygn,  

26 v 

Råtta, apa, 

hamster 

Skivepitelmetaplasi/hyperplasi (näsmusslor) 

hos 1/6 apor. 

109 

1 6 tim/d, 5 d/v 

28 mån eller  

3 mån med 25 

mån obs.period 

Råtta 

(oskadad 

nässlem-

hinna) 

Något sämre (p<0,05) kroppsviktsökning*. 

 

145 

1,2 4 tim/d, 4 mån,  

före parning 

Råtta 

(hondjur) 

Signifikant ökat antal degenererande embryon. Kitaeva et 

al, 1990, 

citerad i 58 

1,8 6 tim/d, 5 d/v,  

upp till 3 v 

Råtta Något ökad incidens epitelial hyperplasi i nos; 

minimala förändringar i genuttryck vid 

genomanalys. 

4 

2 6 tim/d, 5 d/v 

1, 2, 4 eller 9 

dagar 

Råtta Minimala kliniska tecken på ögon- och 

nosirritation, inga histopatologiska epiteliala 

skador i nässlemhinna; hämmad cilieaktivitet  

i del av nässlemhinna hos några djur vid 9 

dagars exponering. 

96 

2 8 tim/d, 5 d/v, 

13 v 

Råtta NOAEL i studien. 142 

2 6 tim/d, 5 d/v,  

2 år 

Råtta NOAEL i studien för skivepitelcarcinom, 

polyplika adenom, cellproliferation och icke 

neoplastiska förändringar i näshåla 

(inflammatoriska förändringar, 

skivepitelmetaplasi, hypertrofi/hyperplasi i 

respiratoriskt epitel). 

95 
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Tabell 3. Fortsättning. 
 

      Exponering  Djurslag Effekt Ref. 

ppm tid     
 

2 6 tim/d, 5 d/v,  

2 år 

Råtta, mus Råtta: LOAEL i studien. Polyplika adenom i 

näshålan med signifikant (p<0,05) trend för 

handjur (3,4% vs. 0,4% hos kontroller); icke 

neoplastiska förändringar längst ut i nosen 

(inflammation i nässlemhinna, epitelial 

dysplasi och skivepitelmetaplasi i 

respiratoriskt epitel), skivepitelmetaplasi hos 

nära 100%.  

Mus: NOAEL i studien (enstaka djur med 

inflammation i nässlemhinnan). 

7, 66 

2 6 tim/d, 5 d/v, 

28 mån 

Råtta 

 

Ökad incidens av skivepitelmetaplasi/ 

epitelialcellshyperplasi i näshålan. 

65 

 

2 6 tim/d, dag 6-

15 av dräktig-

heten 

Råtta NOEL i studien. 32, 58, 91 

2,4 6 tim/d, 7 d Mus Negativ påverkan på spatial inlärning och 

spatialt minne i beteendetester; ökning av 

MDA och minskning av SOD och GSH i 

hjärna; signifikant ökat genuttryck av NMDA 

transmittorreceptorer (NR1 och NR2B 

mRNA) i hjärna. 

82 

2,5 6 tim/dag,  

dag 0-21 

Råtta Ökad luftvägsreaktivitet; IFN-γ ökat och IL-4 

minskat i lunga. 

108 

2,6 10 min/d, 7 d/v, 

90 d 

Råtta Sämre resultat i beteendeförsök: signifikant 

ökad tidsåtgång för att finna föda i labyrint 

från vecka 7, signifikant ökat antal misstag 

vecka 12 (ej dos-respons). 

106 

3 6 tim/d, 5 d/v, 

13 v 

Råtta Ökad cellproliferation och skivepitelmetaplasi 

(med eller utan keratinisering) i respiratoriskt 

epitel i yttre delen av nosen.  

153 

3 22 tim/dygn,  

26 v 

Råtta, apa, 

hamster 

Råtta: ökad förekomst av inflammation i 

nässlemhinnan samt skivepitelmetaplasi/ 

hyperplasi och basalcellshyperplasi i 

näsmusslorna; reducerad kroppsviktsökning, 

minskad absolut och relativ levervikt. 

Apa: ökad incidens av heshet, 

”nosutsöndring”; hos 6/6 djur skivepitel-

metaplasi/hyperplasi i näsmusslorna. 

109 

3,1-

5,3 

5-10 min Mus RD50 31 

3,6 8 tim/d, 3 dygn 

(8 tim. med 

expo. + 4 tim. 

utan expo. osv.) 

Råtta Ökad cellproliferation i respiratoriskt epitel  

i näsa; degeneration, nekros, hyperplasi/ 

skivepitelmetaplasi i respiratoriskt epitel samt 

inflammation i nässlemhinna.  

23 
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Tabell 3. Fortsättning. 
 

      Exponering  Djurslag Effekt Ref. 

ppm tid     
 

4 4 tim/d, 5 d/v, 

13 v, 8 expo. à 

30 min/d (30 

min. utan expo. 

däremellan) 

Råtta Ökad grad och incidens av histopatologiska 

förändringar i respiratoriskt nosepitel (bl.a. 

fokal skivepitelmetaplasi). 

142 

4,9 8 tim/d, 5 d/v, 

4 eller 13 v 

Råtta Signifikant högre nivåer av zink och koppar i 

hjärnbarken, försämrad viktökning.  

154 

5 

 

6 tim/d, 5 d/v, 

upp till 3 v 

Råtta Signifikant ökad cellproliferation i näsepitel 

dag 5 (minskade i grad och omfattning dag 

15); inflammatorisk cellinfiltration, epitelial 

hyperplasi och epitelial skivepitelmetaplasi i 

respiratoriskt epitel och övergångsepitel;  

förändrat genuttryck i många olika gener vid 

genomanalys. 

4 

5 8 tim/d, 5 d/v, 

13 v 

Råtta Minskad serumtestosteronhalt och diameter på 

sädesförande kanaler i testiklarna, ökad syntes 

av en stressmarkör (”heat shock protein 70”) i 

spermier, irritationseffekter i nässlemhinna, 

minskat födo- och vattenintag. 

155 

5 6 tim/d, dag 6-

15 av dräktig-

heten 

Råtta Inga tecken på maternell toxicitet; signifikant 

minskad förbening (bäckenringen) associerat 

med ökad kullstorlek och lägre fostervikt, ej 

ökad incidens kullar/foster med missbildningar 

och anomalier; ingen påverkan på könskvot, 

fostervikter, antal gulekroppar, implantations- 

ställen, resorptioner och levande foster. 

32, 58, 91 

5,1 

 

6 tim/d, 5 d/v,  

2 v 

Råtta DNA-skada (strängbrott) i lungceller, perifera 

lymfocyter och leverceller; cytokin IL-4 

uppreglerat och IFN-γ nedreglerat (plasma). 

61, 120 

5,6 6 tim/d, 5 d/v,  

2 år 

Råtta, mus Råtta: skivepitelcarcinom i näshåla hos 0,9% 

(ej signifikant); polyplika adenom i näshåla 

med signifikant (p<0,05) trend för handjur 

(5% vs. 0,4% hos kontroller); icke neoplas- 

tiska förändringar (inflammation i nässlem- 

hinna, epitelial dysplasi och skivepitelmeta- 

plasi i respiratoriskt epitel); minskad 

viktökning. 

Mus: LOAEL i studien. Fåtal djur med 

dysplasi, metaplasi och inflammatoriska 

förändringar i respiratoriskt epitel, fokal  

atrofi av luktepitel hos några djur. 

7, 66 



82 

Tabell 3. Fortsättning. 
 

      Exponering  Djurslag Effekt Ref. 

ppm tid     
 

6 6 tim/d, 5 d/v,  

2 år 

Råtta LOAEL i studien. Skivepitelcarcinom i 

näshåla hos 1,1 %, inga djur med polyplika 

adenom; liten ökning av kvarstående 

cellproliferation i näsepitelceller (vid 

beaktande av cellpopulationens storlek), 

minimal fokal skivepitelmetaplasi i näshåla.  

95 

8 12 tim/d, 2 v Råtta Minskad testikelvikt, histopatologiska och 

biokemiska (lägre GSH, GSH peroxidas och 

superoxiddismutas, högre malondialdehyd) 

förändringar i testiklarna, ökad andel onormala 

och minskad andel rörliga spermier, minskat 

antal spermier. 

152 

9,4 2 timmar Marsvin Ökad luftvägsreaktivitet. 125 

9,8 

eller 

9,2 

6 tim/d, 5 d/v, 

28 mån eller  

3 mån med 25 

mån observa-

tionsperiod  

 

Råtta 

(oskadad 

nässlem-

hinna) 

Vid 3 och 28 månaders exponering: 

inflammation i nässlemhinna och skivepitel-

metaplasi av respiratoriskt epitel i nosen  

(vid 28 mån även basalcellshyperplasi av 

respiratoriskt epitel och förtunning av 

luktepitel); minskad kroppsviktsökning; ej 

signifikant ökad tumörincidens i nos. 

145 

9,9 6 tim/d, 5 d/v,  

2 år 

Råtta Skivepitelcarcinom i näshåla hos 22%, 

polyplika adenom i nosen hos 5,6%,  

kvarstående, signifikant ökad cellproliferation 

i näsepitelceller; hypertrofi/hyperplasi, 

skivepitelmetaplasi och inflammatoriska 

förändringar i respiratoriskt epitel. 

95 

10,2 

eller 

10,6 

6 tim/dag,  

1 eller 5 dagar 

Råtta DNA-addukter i nässlemhinna (härrör från 

exogen formaldehydexponering), men ej i 

andra undersökta vävnader. 

81 

10 6 tim/d, dag 6-

20 av dräktig-

heten 

Råtta NOEL i studien. 

  

32, 58, 110 

10 8 tim/d, 5 d/v,  

4 v 

Råtta Signifikant minskad GSH-koncentration i 

lever. 

126 

10 8 tim/d, 5 d/v,  

4 eller 13 v  

Råtta Signifikant ökad SOD-aktivitet i hjärtvävnad 

(båda tidpunkterna), minskad katalasaktivitet i 

hjärtvävnad (signifikant bara efter 4 veckor). 

42 

10,1 

 

6 tim/d, 5 d/v,  

2 v 

Råtta DNA-skada (strängbrott) i perifera lymfocyter 

och leverceller; signifikant ökad lipidperoxi- 

dation (mätt som MDA) och proteinoxidation i 

plasma och lever; cytokin IL-4 uppreglerat och 

IFN-γ nedreglerat (plasma). 

61 
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Tabell 3. Fortsättning. 
 

      Exponering  Djurslag Effekt Ref. 

ppm tid     
 

14,3 6 tim/d, 5 d/v,  

2 år 

Råtta, mus Råtta: skivepitelcarcinom i näshåla hos 44%; 

polyplika adenom i näshåla med signifikant 

(p<0,05) trend för handjur (3,4% vs. 0,4% hos 

kontroller); icke neoplastiska förändringar 

(inflammation i nässlemhinna, epitelial 

dysplasi och skivepitelmetaplasi i 

respiratoriskt epitel), avmagring; andnöd. 

Mus: skivepitelcarcinom hos 1,7% (handjur; ej 

signifikant); inflammatoriska förändringar, 

dysplasi och skivepitelmetaplasi i respirato- 

riskt epitel, fokal atrofi av luktepitel. 

66 

15 6 tim/d, 5 d  Råtta Ingen signifikant ökning av kromosom- 

aberrationer eller SCE i lymfocyter. 

68 

15 6 tim/d, 5 d/v,  

4 v 

Råtta Inga signifikanta effekter i genotoxicitetstester 

på blod (mikrokärnor i perifert blod, SCE i 

lymfocyter, DNA-strängbrott och DPC i 

leukocyter) eller alveolarceller (mikrokärnor, 

DNA-strängbrott, DPC). 

97, 118 

15 6 tim/d, 5 d/v,  

1 eller 8 v 

Råtta Signifikant ökning av kromosomaberrationer i 

alveolära makrofager (efter 1 och 8 veckor); 

ingen signifikant ökning av kromosom- 

aberrationer i benmärgsceller.  

30 

15 6 tim/d, 5 d/v,  

2 år 

Råtta Skivepitelcarcinom i näshåla hos 47%, polyp- 

lika adenom i nosen hos 9,5%, kvarstående, 

signifikant ökad cellproliferation i näsepitel- 

celler hypertrofi/hyperplasi, skivepitelmeta- 

plasi och inflammatoriska förändringar i 

respiratoriskt epitel. 

95 

15 6 tim/d, 5 d/v, 

28 mån 

Råtta 

 

Skivepitelcarcinom i näshåla hos 41%, 

skivepitelpapillom i näshåla hos 9%; ökad 

incidens av skivepitelmetaplasi/ epitelialcells- 

hyperplasi och epitelialcellshyperkeratos i 

näshålan; minskad födokonsumption, minskad 

kroppsvikt, minskad levervikt; inga hemato- 

logiska effekter. 

65 

20 6 tim/d, dag 6-

20 av dräktig-

heten 

Råtta Reducerad fostervikt (endast hanfoster), inga 

signifikanta skillnader för övriga undersökta 

parametrar (dräktighetsincidens, antal implan- 

tationer, embryo-/fosterdöd, missbildningar, 

könskvot). 

32, 58, 110 

 

MDA = malondialdehyd, SOD = superoxiddismutas 

*Hos djur med avsiktligt (genom elektrokoagulering) skadad nässlemhinna var dock kroppsvikten 

vid motsvarande exponeringar något högre än hos kontroller. 
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Potentiella intressekonflikter 

Gunnar Johanson (ledamot) har anmält att han medverkat i SCOELs värdering av 

formaldehyd och rekommendation om hälsobaserat indikativt hygieniskt gräns-

värde för EU. 

Per Gustavsson (ledamot) har anmält att han medverkat i IARCs värdering av 

formaldehyd 2009. 
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Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden 

Organiska syraanhydrider 

2010-09-29 

Dokumentet utgör ett underlag för riskbedömning av de organiska syraan-

hydriderna ftalsyraanhydrid (FA), trimellitinsyraanhydrid (TMA), maleinsyra-

anhydrid (MA), hexahydroftalsyraanhydrid (HHFA), metylhexahydroftalsyra-

anhydrid (MHHFA), metyltetrahydroftalsyraanhydrid (MTHFA), tetrahydro-

ftalsyraanhydrid (THFA) och tetraklorftalsyraanhydrid (TKFA). Dokumentet 

baseras på ett kriteriedokument framtaget i samarbete mellan den nordiska 

expertgruppen och den nederländska expertkommittén (8, 27). Detta underlag  

har kompletterats med litteraturundersökning i PubMed t.o.m. januari 2010. 

Underlaget uppdaterar det vetenskapliga underlaget från 2009 (39). Anledningen 

till att Kriteriegruppen med så kort tidsintervall gör en ny bedömning av organiska 

syraanhydrider är att några centrala studier (18, 50) inkluderats. Kriteriegruppen 

har även tidigare avgivit ett vetenskapligt underlag 1991 (36).  

Kemisk-fysikaliska data. Förekomst 

Anhydrid CAS nr Förkortning Summaformel Molvikt 

Ftalsyra- 
anhydrid 

85-44-9 FA C8H4O3 148,12 

Trimellitinsyra- 
anhydrid 

552-30-7 TMA C9H4O5 192,13 

Maleinsyra- 
anhydrid 

108-31-6 MA C4H2O3 98,06 

Hexahydroftalsyra- 
anhydrid 

85-42-7 HHFA C8H10O3 154,17 

Metylhexahydro- 
ftalsyraanhydrid 

25550-51-0 MHHFA C9H12O3 168,19 

Metyltetrahydro- 
ftalsyraanhydrid 

26590-20-5 MTHFA C9H3O3 166,19 

Tetrahydroftalsyra- 
anhydrid 

85-43-8 THFA C8H8O3 152,16 

Tetraklorftalsyra- 
anhydrid 

117-08-8 TKFA C8Cl4O3 285,88 
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Tabell 1. Några kemisk-fysikaliska data för organiska syraanhydrider. För ytterligare 

data hänvisas till kriteriedokumentet (27). 
 

Anhydrid Aggrega-

tionstillstånd 

vid rumstemp. 

Smältpunkt 

(°C) 

Kokpunkt 

(°C) 

Ångtryck 

(Pa) 

Mättnads- 

konc. 

(ppm) 
 

FA Kristallin 130,8 284 (subl) <6,6 vid 20°C <65 

TMA Kristallin 161-163,5 240-245 <10 vid 25°C <99 

MA Kristallin 53 202 (subl)  25 vid 20°C 250 

HHFA Vätska 35-36 158 (2,3 kPa)   

MHHFA Vätska –29 120 (130 Pa)   

MTHFA Vätska  >200  0,1 vid 20°C 1 

THFA Kristallin 101,9 195 (6,7 kPa)  1,3 vid 20°C 13 

TKFA Kristallin 254-255 371 (subl)   
 

subl = sublimerar 
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Fig. 1. Strukturformler för organiska syraanhydrider. 
 

 

Några kemisk-fysikaliska data ges i tabell 1 och strukturformler i fig 1. För FA har 

fördelningskoefficienten för oktanol/vatten uppgivits vara logPOW = -0,62 (dvs. 

mer lösligt i vatten än i oktanol) och lukttröskeln 320 µg/m
3
. För MA har lukt-

tröskeln uppgivits vara 1230 µg/m
3
. För ytterligare data och synonymer hänvisas 

till kriteriedokumentet (27). 

Organiska syraanhydrider förekommer främst vid tillverkning av polyester- och 

alkydplaster (FA, TMA, MA, THFA, TKFA) och som härdare vid framställning 

av epoxiplaster (FA, HHFA, MHHFA, MTHFA). Organiska syraanhydrider före-

kommer inte naturligt. Exponering förekommer vid framställning och hantering  

av föreningarna. I Sverige har de högsta halterna i arbetsplatsluft registrerats vid 

satsning av pulverformiga ämnen (FA, MA) till reaktorer samt vid arbetsmo- 

ment som innebär upphettning av fri organisk syraanhydrid (HHFA, MHHFA, 

MTHFA). Ångtrycken för organiska syraanhydrider är låga, tabell 1. Exponering 

sker därför i huvudsak i form av partiklar. I samband med upphettning bildas vid 

rumstemperatur partiklar efter kondensering/sublimering. 

Nedan anges ett urval av halter uppmätta med personburen mätutrustning i 

svenska (om ej annat anges) företag: 
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FA. Vid satsning av FA-pulver till reaktorer vid tillverkning av alkydbindemedel 

har upp till 17 000 µg/m
3
 uppmätts. Det tidsvägda medelvärdet under ett arbets-

skift uppskattades till ca 400 µg/m
3
 (40). Betydligt lägre medelvärde (38 µg/m

3
) 

har senare uppmätts i en engelsk studie (58). Vid bearbetning av PVC, inne-

hållande ftalater som mjukgörare, bildas även låga halter av FA (57).  

TMA. I Sverige har halter mellan 6 och 180 µg/m
3
 uppmätts vid pulverlackering 

(7). I den tidigare omnämnda engelska studien uppmättes halter vid laddning av 

reaktorer på upp till 20 000 µg/m
3
. Halterna vid andra arbetsmoment låg normalt 

under 40 µg/m
3
 (58). 

MA. Vid laddning av reaktorer med MA uppmättes 600 µg/m
3
 (41). I en finsk 

studie (46) rapporterades mycket höga halter av MA i luft vid laddning av reak-

torer i en fabrik som syntetiserade polyesterplast. Den högsta halt som uppmättes 

under 44 minuter var 23 500 µg MA/m
3
. Fem år senare efter renovering uppmättes 

1200 µg/m
3
. I en annan fabrik där man polymeriserade termoplast mättes lufthalter 

av MA vid flera tillfällen under en tioårsperiod. Vid första undersökningstillfället 

uppmättes en medelhalt på 219 µg MA/m
3
 (variationsvidd 5,8-470 µg/m

3
, medel-

provtagningstid 6,9 timmar, n=7). Halterna sjönk därefter successivt efter icke 

preciserade åtgärder och tio år senare uppmättes 5,8 µg/m
3
 (variationsvidd <0,4-

24 µg/m
3
, medelprovtagningstid 6,6 timmar, n=6). 

THFA. Några exponeringsdata för denna förening har inte återfunnits i littera-

turen. 

HHFA och MHHFA. Dessa föreningar hanteras oftast samtidigt i blandning.  

I två företag som isolerar elektroniska komponenter uppmättes upp till 470 µg 

HHFA/m
3
 vid gjutning. De personburna dagsmedelvärdena varierade mellan 23 

och 140 µg/m
3
. Motsvarande halter för MHHFA var 9-48 µg/m

3
 med ett topp-

värde på 403 (60). I ett japanskt företag hanterande huvudsakligen HHFA, men 

också MHHFA, låg medelhalterna av HHFA under 40 µg/m
3
 (68). 

MHHFA uppmättes i två elektronikföretag i Finland (47). Vid tillverkning av 

kondensatorer varierade operatörernas medelexponering mellan 68 och 118 µg/m
3
. 

Vid ugnsarbete mättes upp till 1900 µg/m
3
. Den högsta halten på företaget var 

2200 µg/m
3
, mätt som 8-timmars medelexponering. Även i intilliggande kontors-

lokaler var halterna avsevärda (17-43 µg/m
3
). 

MTHFA. I ett företag som tillverkade stommar till granatgevär uppmättes upp till 

380 µg MTHFA/m
3
 luft med ett medelvärde på 100 µg/m

3
 i den mest exponerade 

gruppen (59). I två japanska företag påvisades halter på 5 respektive 26-64 µg/m
3
 

(66). 

I en prospektiv studie utförd under åren 1988 till 1997 med 163 deltagare upp-

mättes sammanlagda exponeringen för HHFA och MHHFA, eller för MTHFA. 

Exponeringsnivåerna beräknades med hjälp av mätdata och registrerade arbets-

uppgifter. Den tidsvägda medelexponeringen beräknades till 15,4 µg/m
3
 med ett 

variationsområde från under detektionsgränsen (1 µg/m
3
) till 189 µg/m

3 
(62). 
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TKFA. I en studie på ett kanadensiskt företag redovisas exponeringsnivåer på 

140-590 µg/m
3
. Efter åtgärder sjönk halterna till en nivå under 110 µg/m

3
 (35). 

Upptag, biotransformation, utsöndring 

Efter exponering av frivilliga försökspersoner för gasformig HHFA (80 µg/m
3
) i  

8 timmar, återfanns 1-4% i utandningsluften (25). Ett annat försök visade att mer 

än 85% av upptagen HHFA återfinns som hexahydroftalsyra (HHF-syra) i urinen 

(23). Då 1400 µg HHFA upplöst i vaselin (2% HHFA) placerades på huden (total 

yta 2 cm
2
) under ocklusion, hos tre försökspersoner i 48 timmar, skattades upp-

taget till 1,4-4,5, 0,2-1,3 respektive 0-0,4%, för de tre personerna (24). Upptaget 

bestämdes genom uppsamling, i 4-timmarsintervaller, av urinen under totalt 72 

timmar och analys av HHF-syra. Författarna drar slutsatsen att hudupptaget av 

organiska syraanhydrider är lågt på frisk hud.  

Lindh et al. (34) studerade distributionen av radioaktivt märkt HHFA i marsvin 

och råtta med autoradiografi efter 3-8 timmars inhalationsexponering. Mellanhöga 

till höga nivåer av radioaktivitet detekterades i slemhinnan i näsan och luftstrupen, 

medan halten i lungvävnad var obetydlig. Vävnadsbunden radioaktivitet fanns 

också i mag-tarmkanalen och konjunktivan och låga halter återfanns i njurkortex 

(endast hos råttor). Radioaktiviteten fanns kvar i minst 7 dagar efter avslutad 

exponering. Med undantag för lungorna var radioaktiviteten endast delvis extra-

herbar med organiska lösningsmedel och vatten, vilket indikerar att den var 

kovalent bunden. Radioaktiviteten i dialyserad plasma hittades i huvudsak i 

albuminfraktionen vid gelfiltrering. 

Anhydridgruppen reagerar relativt snabbt med aminosyror och konjugeras  

med plasmaproteiner (27). Addukter i plasmaproteiner, inkluderande humant 

serumalbumin (HSA), har uppmätts i sera från HHFA- och MHHFA-exponerade 

arbetare. Halveringstiden för addukterna var ca 20 dagar (48). När humana 

erytrocyter exponerades för HHFA och MHHFA erhölls en konjugering med 

hemoglobin (33). Organiska syraanhydrider reagerar med vatten till motsvarande 

karboxylsyror och utsöndras i denna form i urin. Hos personer som yrkesmässigt 

exponerades för 1630 µg FA/m
3
 sågs en ökning av pre-skift koncentrationen av 

ftalsyra i urinen under arbetsveckan. Halveringstiden för FA i urin är 14 timmar. 

Halveringstiden för HHFA i urin är 2-3 timmar medan den i plasma är 1,7-1,8 

timmar. Hos arbetare exponerade för kommersiell MTHFA varierar utsöndrings-

tiden i urin mellan 3,3 och 6 timmar för de fyra isomererna (27).  

Biologisk exponeringsmätning  

HHF-syra i plasma och urin hos experimentellt exponerade försökspersoner  

har visat en god överensstämmelse med lufthalter. Hos arbetare exponerade för 

MHHFA varierade halveringstiden i urin mellan 4 och 10 timmar. Det fanns en 

stark linjär och proportionell korrelation mellan lufthalter och motsvarande halter i 

urin. Exponering för 20 µg/m
3
 (8 timmars medelexponering) motsvarar en urinhalt 

på 140 nmol MHHF-syra/mmol kreatinin och ca 40 nmol/l i hydrolyserad plasma 
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(32). Motsvarande studier av MTHFA-exponerade personer i Japan visade  

att utsöndringen av MTHF-syra i urin ökade under exponering för att därefter 

avklinga med en halveringstid av ca 3 timmar. En exponering på 50 µg/m
3
  

(8 timmars medelexponering) motsvarades av en utsöndring i urin på 900 

nmol/mmol kreatinin (70). De totala plasmaproteinaddukterna av HHFA och 

MHHFA korrelerade starkt till exponering mätt i form av urinhalter av HHF-syra 

och MHHF-syra. Halveringstiden för proteinaddukterna i plasma var 22 respektive 

24 dagar. Vid samma exponeringsnivå ger MHHFA ungefär tre gånger mer 

proteinaddukter i plasma jämfört med HHFA (49). Exponering för HHFA, mätt 

som HHF-syra i urin, korrelerade väl med HHFA-hemoglobinaddukter i blod (27).  

Tillgängliga data talar för att det skulle vara möjligt att för några av ämnena 

(främst MHHFA och HHFA) uttrycka samband mellan exponering och effekt i 

form av utsöndrad halt av syra i urinen eller som proteinaddukter i plasma. Ett 

sådant förfarande skulle vara attraktivt då det ger ett integrerat dosmått över en 

längre tid och tar hänsyn till såväl exponering via inhalation som via hudupptag 

och visar effekter av skyddsutrustning. 

Toxiska effekter 

Humandata 

Organiska syraanhydrider framkallar irritation på huden, ögats slemhinnor och  

i andningsorganen och framkallar symptom såsom klåda, tårflöde, nysningar, 

rinnande näsa, hosta och andnöd (27). 

Rhinokonjunktivit och/eller astma har påvisats hos exponerade arbetare för alla 

här redovisade organiska syraanhydrider förutom THFA. Såväl omedelbara som 

sena reaktioner eller en kombination av båda har påvisats i provokationsförsök 

med FA, MA, HHFA, MTHFA och TKFA. I kriteriedokumentet beskrivs ett 

flertal tvärsnittsstudier som visar på samband mellan industriell hantering av 

organiska syraanhydrider och astma (27). 

Arbetsrelaterade luftvägsbesvär eller astma förekommer såväl hos exponerade 

arbetare med specifika IgE-antikroppar (sensibiliserade) som hos arbetare utan 

specifika IgE-antikroppar riktade mot organiska syraanhydrider. Det har därför 

antagits att det finns olika mekanismer bakom luftvägssjukdom inducerad av 

organiska syraanhydrider. En mekanism med en IgE-associerad allergisk reaktion 

(3, 26, 27) och en annan IgE-oberoende specifik överkänslighetsreaktion av oklar 

natur. Den senare kan bero på en cellmedierad allergi (20, 22). Även icke-im-

munologiska mekanismer till följd av irritativa/toxiska effekter kan ge luftvägs-

besvär (1, 37, 42). Då samband mellan IgE och luftvägssjukdom närmast uteslut-

ande har studerats i tvärsnittsstudier kan dock eventuella samband maskeras eller 

underskattas. 

Det finns omfattande data som påvisar astma eller rinit med samtidig före- 

komst av specifika IgE-antikroppar för samtliga, här redovisade, organiska syra-

anhydrider utom för THFA. Sensibilisering har påvisats med hudpricktest och  

IgE-antikroppar i serum mot HSA-konjugat av organiska syraanhydrider. Den 
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biologiska halveringstiden för IgE-antikropparna efter upphörd exponering är ca  

1 år (27). I en prospektiv studie fann Nielsen et al. (45) ett signifikant samband 

mellan specifika IgE-antikroppar och symptom. Alla med IgE-antikroppar hade 

dock inte utvecklat symptom. Genom att undersökningen avbröts vid positiv test 

för specifika antikroppar mot organiska syraanhydrider går det heller inte att ange 

hur många som skulle ha utvecklat symptom vid fortsatt exponering. 

Sambandet mellan atopi respektive rökning och sensibilisering och symptom-

utveckling vid exponering för syraanhydrider har undersökts i ett flertal studier (3, 

5, 6, 17, 35, 42, 44, 45, 55, 59, 60, 62, 63, 65, 69). Några studier visar att rökning 

och fr.a. atopi ökar risken för sensibilisering och symptomutveckling, men 

resultaten är inte konsistenta. 

Medan allergiskt kontakteksem (Typ IV allergi) sällan har beskrivits är IgE-

associerad kontakturtikaria mer vanligt förekommande. Således har FA, MA, 

MHHFA, MTHFA och HHFA rapporterats kunna orsaka kontakturtikaria hos 

exponerade arbetare med specifika IgE-antikroppar och positivt hudpricktest (27). 

Yokota et al. rapporterar ett fall av urtikaria gentemot MHHFA, men inte HHFA, 

efter enbart luftburen exponering för båda anhydriderna (67). Vid en genomgång 

av 87 patienter som haft positiva pricktest för syraanhydrider under åren 1990-

2006 vid utredning på finska Arbetshälsoinstitutet, befanns 21 ha fått diagnosen 

kontakturtikaria orsakad av syraanhydrider. Av dessa hade 3 enbart urtikaria 

medan övriga även hade allergisk rinit (16 personer) och/eller astma (5 personer). 

Hos 8 av personerna utlöstes kontakturtikarian av luftburen syraanhydrid. Av de 

21 personer som fått diagnosen kontakturtikaria, lapptestades 11 för kontaktallergi 

av syraanhydrider. Ingen visade en positiv reaktion (21). Författarna drar slut-

satsen att symptom på kontakturtikaria troligen är vanligare än man tidigare  

trott vid syraanhydridexponering. 

FA och MA. Exponering för dessa båda föreningar förekommer ofta samtidigt. I 

en studie på 60 arbetare med toppnivåer på upp till 17 400 µg/m
3
 fann Nielsen et 

al. (40) att av de 35 som hade högst exponering (medelvärde ca 400 µg/m
3
) hade  

5 arbetsrelaterad astma och 24 arbetsrelaterade besvär i form av rinit (40%) 

och/eller konjunktivit (46%). Exponeringstiden var i genomsnitt 13 år. Bland de 

25 med lättare exponering (under 100 µg/m
3
) hade fem personer arbetsrelaterad 

rinit respektive konjunktivit. Ingen hade astma. Deras exponeringstid var 12 år. 

Lufthalterna av FA mättes med personburen mätutrustning och totalt gjordes  

29 mätningar med en total provtagningstid på 20 timmar. I den högexponerade 

gruppen hade en och i den lågexponerade gruppen tre personer specifika IgE-

antikroppar mot FA. Resultaten tyder på en huvudsakligen icke-IgE-medierad 

effekt av FA. Personerna var också exponerade för andra anhydrider, inklusive 

MA, men i betydligt mindre utsträckning. 

I en engelsk retrospektiv studie av arbetare i tre fabriker hanterande FA och MA 

och i viss mån TMA fanns fyra fall av sensibiliserade personer bland sammanlagt 

285 nuvarande och tidigare anställda (3). Exponeringsmätningar gjordes med 

personburen mätutrustning under ett helt skift och under vissa arbetsmoment då 

höga halter kunde förväntas. Mätningarna gjordes under en tidsperiod av 2 till 4 
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veckor och antalet prover var 84, 39 och 84, för FA, MA respektive TMA. Medel-

exponeringen för FA i de tre fabrikerna var 8,9, 61,9 respektive 11,9 µg/m
3
. Mot-

svarande värden i två av fabrikerna för MA var 2,8 och 1,8 µg/m
3
. Halterna av 

TMA var 0,9, 0,7 respektive 0,5 µg/m
3
. 

Det finns endast ett fåtal fall av MA-associerad astma rapporterad utan att 

samtidig exponering för FA förekommit. I ett fall utfördes en provokationstest av 

två MA-exponerade arbetare varvid både tidig och sen reaktion mot MA erhölls 

(16). I en annan studie reagerade en arbetare, som efter en månads exponering  

för MA och FA insjuknat i astma, positivt mot MA vid provokationstest. Vid 

provokation för FA erhölls däremot ingen reaktion (30). 

TMA. Både omedelbar och sen typ av luftvägsreaktion har rapporterats. Sympto-

men vid sen astmatisk reaktion var hosta, pipande andning och andnöd 4-8 timmar 

efter exponeringen. En särskild lungsjukdom som kan leda till svåra besvär, 

”pulmonary disease-anaemia syndrome”, med blödningar har påtalats. Hos 9 

arbetare exponerade för höga halter TMA (1700, 3600 µg/m
3
, två tidsvägda 

åttatimmarsmedelvärden) från pulverfärg hade fyra irritationsmedierade effekter 

medan tre hade symptom som motsvarar en astmatisk reaktion (31). I ett företag 

som tillverkade TMA gjordes åren 1976-1987 en utvärdering av 196 arbetare. IgE-

associerad astma eller rinit fanns hos 21 arbetare och sen astmatisk reaktion hos 

10. En arbetare hade det särskilda syndromet med lungsjukdom och anemi. Endast 

46 personer var helt symptomfria (72). I en tvärsnittsstudie i samma fabrik under 

1988-1989 undersöktes ytterligare 310 arbetare och bland dessa hade 2 av 8 i den 

högst exponerade gruppen, 0,54-6500 µg TMA/m
3
 (geometriskt medelvärde 170 

µg/m
3
; baserat på 29 personburna mätningar), TMA-specifika IgE-antikroppar 

(73). Vid en undersökning av 25 arbetare med TMA-inducerad astma fann 

Grammer et al. (19) att 88% hade rinit medan 68% rapporterade symptom på 

konjunktivit. Hos de patienter som hade såväl rinit som astma, hade rinit föregått 

astma i 77% av fallen. Motsvarande siffra för konjunktivit var 82%. Således före-

går symptom på rinit och konjunktivit ofta utvecklingen av astma. 

I en fabrik där enda använda syraanhydriden var TMA, undersöktes förekom-

sten av specifika IgE-antikroppar hos 107 personer med pricktest. Exponerings-

mätningar gjordes med personburen mätutrustning under ett helt skift och under 

vissa arbetsmoment då höga halter kunde förväntas. Mätningarna gjordes under  

en tidsperiod av 2 till 4 veckor och totalt 49 luftprover analyserades. Personerna 

delades in i tre exponeringsgrupper, <10, 10-40 och >40 µg/m
3
 och resultatet var 

att 1 av 63, 5 av 36 respektive 2 av 8 var pricktestpositiva. Dessutom matchades 

12 fall med arbetsrelaterade respiratoriska symptom med vardera 4 kontroller i en 

fall-kontrollstudie. Slutsatsen var att bland arbetare exponerade över 10 µg/m
3
 var 

det signifikant vanligare med positiv specifik hudpricktest och arbetsrelaterade 

symptom från luftvägarna än bland de som exponerades för lägre halter än 10 

µg/m
3
 (3). 

I en studie undersöktes 286 TMA-exponerade personer som jobbade i en fabrik 

som tillverkade TMA (18). Arbetarna följdes årligen under en treårsperiod och 

undersöktes avseende sensibilisering och uppkomst av TMA-inducerad immuno-
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logisk sjukdom (ej närmare preciserat). En yrkeshygieniker indelade personerna i 

5 exponeringskategorier baserat på arbetsuppgifter och lufthalter mättes för några 

personer inom varje grupp med personburen mätutrustning (inga ytterligare upp-

gifter angivna). I grupp 1 (n=28) var medellufthalten 130 (variationsvidd 2,9-

1700) µg TMA/m
3
, grupp 2 (n=57) 36 (2,3-1900) µg TMA/m

3
, grupp 3 (n=79) 2 

(0,1-120) µg TMA/m
3
, grupp 4 (n=98) 0,51 (0,23-2,4) µg TMA/m

3
 och grupp 5 

(n=24) <0,53 (<0,45-<0,6) µg TMA/m
3
, se tabell 2. I de tre högsta exponerings-

grupperna fann man 7 (25%), 6 (11%) respektive 5 (6%) personer med TMA 

specifika IgE-antikroppar och 9% utvecklade TMA-inducerad sjukdom. Ingen i de 

två lägsta exponeringsgrupperna hade IgE-specifika antikroppar eller utvecklade 

sjukdom. Författarna konkluderar att personer exponerade för mindre än 2 µg 

TMA/m
3
 löper en liten risk att utveckla TMA-inducerad sjukdom (18). 

HHFA och MHHFA. I två svenska företag som isolerade elektrotekniska kompo-

nenter med HHFA- och MHHFA- baserade epoxiplaster erhölls de högsta halterna 

av HHFA vid gjutning (130 respektive 470 µg/m
3
). Halten av MHHFA var som 

högst 400 µg/m
3
. Medelexponeringen var som högst 140 µg/m

3
. Totalt togs 167 

luftprover i gjutavdelningen med personburen eller stationär mätutrustning under 

en tidsperiod av två år. Tjugotre (24%) av de exponerade var positiva avseende 

specifika antikroppar mot HHFA (60).  

I en fabrik som producerade kondensatorer mättes halterna av HHFA och 

MHHFA i luften med personburen (122 prover, total provtagningstid 427 timmar) 

och stationär (97 prover) mätutrustning vid 10 tillfällen under ett år. Arbets-

relaterade symptom var signifikant förhöjda hos exponerade arbetare (n=154) 

jämfört med en referensgrupp från en mekanisk industri, ögonbesvär 23% mot 

14%, näsbesvär 28% mot 16%, näsblödning 8% mot 0% och besvär från nedre 

luftvägar 10% mot 4%. Trettiofyra (22%) hade specifika IgE-antikroppar mot  

den ena eller båda anhydriderna. Besvären var relaterade till exponeringen och till 

specifika IgE-antikroppar. Arbetarna delades in i tre exponeringskategorier utifrån 

aktuell exponering (HHFA + MHHFA) <10, 10-50 respektive >50 µg /m
3
. Det 

fanns en signifikant korrelation mellan exponering och symptom från ögon, näsa 

och nedre luftvägar. Även i den lägst exponerade gruppen fanns en påtaglig 

ökning av andelen med specifika IgE-antikroppar (13% HHFA, 15% MHHFA) 

medan prevalensen av symptom inte var statistiskt signifikant förhöjd (44). En 

amerikansk studie hade redan tidigare påvisat astma och rinit/konjunktivit hos 

arbetare exponerade för HHFA (38).  

I en tvärsnittsstudie av Rosqvist et al. (50) i samma fabrik och med samma 

studiepopulation som i Nielsen et al. (44), mättes proteinaddukter (TPPA, total 

plasma protein adducts) av HHFA och MHHFA i blodplasma som biologisk expo-

neringsmarkör. På några avdelningar användes endast HHFA, på några endast 

MHHFA och på andra användes båda syraanhydriderna i olika proportioner. 

Lufthalterna av HHFA hade minskat till hälften de sista fem åren innan studien 

startade och lufthalterna av MHHFA hade ökat fem gånger de senaste tre åren. 

Personerna (n=139) hade varit anställda i 4 år (median, variationsvidd 0-29 år) och 

varit exponerade i minst 4 månader innan studien startade. Totalt hade 27 (19%) 
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specifika IgE-antikroppar mot syraanhydriderna (analysen skiljer inte på anti-

kroppar riktade mot HHFA eller MHHFA) och arbetsrelaterade symptom 

rapporterades (frågeformulär kompletterat med intervjuer) från näsan (27%), 

ögonen (21%) och nedre luftvägarna (11%), samt näsblödningar (8%). Baserat på 

data i Rosqvist et al. (49) omräknades TPPA-halterna till lufthalter och arbetarna 

delades in i fyra exponeringskategorier; HHFA: <1, 1-3, 3-9 och >9 HHFA µg/m
3
 

respektive MHHFA: <1, 1-3, 3-15 och >15 µg MHHFA/m
3
. Fördelningen av 

individer med specifika IgE-antikroppar var i de olika exponeringsgrupperna 6, 

19, 25 respektive 29% för HHFA-exponerade och 24, 9, 20 respektive 24% för 

MHHFA-exponerade, se tabell 2. En förklaring till den höga andelen IgE-sen-

sibiliserade i den lägst exponerade MHHFA-gruppen kan vara att de flesta i 

gruppen även var HHFA-exponerade, varav hälften tillhörde den högst expo-

nerade gruppen. Motsvarande uppgifter redovisas inte för de andra grupperna. Ett 

signifikant positivt dos-responssamband visades mellan HHFA-exponering och 

utveckling av IgE- och IgG-antikroppar liksom med ögonsymptom och symptom 

från näsan (signifikant efter justering för kön). Inga sådana samband sågs med 

MHHFA-exponering förutom en trend vad gäller induktion av IgG-antikroppar. 

Författarnas slutsats var att HHFA är sensibiliserande (induktion av IgE-anti-

kroppar) ner till en proteinaddukthalt av 40 fmol/ml plasma vilket ungefär 

motsvarar en lufthalt på 1 µg/m
3
. Vidare diskuteras huruvida HHFA är mer potent 

vad avser sensibilisering än MHHFA men att några sådana slutsatser inte kan dras 

baserat på resultaten i studien (50). Det är problematiskt att ifrån studien fastställa 

en lägsta effektnivå då det är frågan om en blandexponering och analysen inte 

skiljer på antikroppar riktade mot HHFA eller MHHFA och dos-responssam-

banden endast är redovisade för de enskilda anhydriderna. Medelexponeringen  

för MHHFA i de lägst (< 1 µg/m
3
) och näst lägst (1-3 µg/m

3
) exponerade HHFA-

grupperna var 14 µg MHHFA/m
3
 (variationsvidd 0,05-84,5) respektive 10,8 

µg/m
3
 (variationsvidd 0-118) (beräknat från originaldata tillhandahållna av Bo 

Jönsson, februari 2010). 

I ett japanskt företag som använde HHFA och MHHFA som härdare i ett epoxi-

system utfördes en tvärsnittsstudie sedan halterna av organiska syraanhydrider i 

flera år legat under 40 µg/m
3
. Av 32 arbetare hade 8 (25%) förhöjda halter av 

specifika IgE. Av dessa 8 hade 5 arbetsrelaterade besvär från ögon och näsa. 

Symptomen uppträdde framför allt vid vissa arbetsmoment då kortvariga höga 

exponeringstoppar kan antas. De övriga 24 personerna angav inga arbetsrelaterade 

besvär. Fyra av de 8 IgE-positiva bedömdes ha blivit sensibiliserade av tidigare 

högre exponeringar (68). 

MTHFA. I en svensk studie av en grupp på 144 arbetare med pågående expo-

nering och av 26 arbetare med tidigare exponering för MTHFA hade 31% arbets-

relaterade symptom från ögonen, 53% från näsa, 26% från svalget, och 11% led  

av astma. Motsvarande resultat från en kontrollgrupp om 33 personer från en 

närliggande mekanisk verkstad, med låg exponering för irriterande ämnen, var  

0, 9, 6 respektive 0 %. Det fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan expo-

nering och symptom från ögon och övre luftvägar samt med torrhosta. 25 personer 
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hade positiv hudpricktest mot ett konjugat av MTHFA och HSA medan 28 hade 

specifika IgE-antikroppar. Ingen i kontrollgruppen hade positivt hudpricktest  

eller specifika antikroppar. Totalt togs 56 luftprover (provtagningstid 50-300 

minuter/prov) med fr.a. personburen mätutrustning, men även stationär mät-

utrustning användes. Total provtagningstid var 222 timmar. Koncentrationen av 

MTHFA var under 150 µg/m
3
. Hos arbetare exponerade för 5-20 µg/m

3
 (n=70) 

hade 56% symptom från ögon och övre luftvägar, 9% hade astma och 16% hade 

specifika antikroppar. Motsvarande tal för en grupp (n=55) med högre exponering 

(20-150 µg/m
3
) var 65, 11 och 22%. Fem sensibiliserade arbetare som lämnat 

företaget blev symptomfria och mindre reaktiva mot metakolin. 41 arbetare som 

stannade kvar på företaget fick ingen förbättring trots en tiofaldig reduktion av 

exponeringen (42, 59).  

Vid två japanska företag studerades 28 arbetare som var exponerade för 

MTHFA-halter mellan 1,09 och 22,4 µg/m
3
. MTHFA-halten i luft mättes två 

gånger per år med stationär mätutrustning. Specifika IgE-antikroppar återfanns 

hos 32% av arbetarna. Åtta av dem hade besvär från övre luftvägar (64). I en 

senare studie av 148 arbetare från samma företag hade 66% specifika IgE-anti-

kroppar (65). I en studie (troligen samma studiebas som i Yokota et al. 1997 (65), 

men med annat urval) av två japanska kondensatortillverkande industrier (A och 

B) uppmättes i monterings- och inspektionsområdena 26 till 64 µg MTHFA/m
3
 

(geometriska medelvärden) med en variationsbredd på 7,5-421 µg/m
3
 (fabrik A) 

respektive 4,9 till 5,5 µg/m
3
, variationsbredd 0,7-22,4 (fabrik B). MTHFA-halten  

i luft mättes med stationär mätutrustning under 60 till 120 minuter på eftermid-

dagen när lufthalten nått en platåfas. Mätningarna gjordes två gånger per år, under 

tre år, i de olika exponeringsområdena. I fabrik A hade 24 av 37 (65%) anställda 

specifika IgE-antikroppar mot MTHFA, och i fabrik B, 38 av 58 (66%), men 

sensibilisering kan vara en följd av tidigare högre exponering. Arbetsrelaterade 

symptom från ögon och näsa var signifikant vanligare hos sensibiliserade personer 

än hos icke sensibiliserade i båda fabrikerna, och bland sensibiliserade personer i 

fabrik A jämfört med fabrik B. Inget fall av astma rapporterades. Enligt författarna 

var nedre gränsen för när arbetsrelaterade symptom uppträdde 15-22 µg/m
3
 (66), 

men det är oklart hur författarna kommit fram till detta. I en senare publikation 

redovisas att i samma studiepopulation men med utökad studiebas var 96 (65%) 

av 147 personer sensibiliserade för MTHFA (specifika IgE-antikroppar). Medel-

exponeringen (geometrisk) varierade mellan 5,49 och 68,4 µg/m
3
 (variationsvidd 

0,68-421). Författarna påpekar att den höga sensibiliseringsfrekvensen kan ha 

orsakats av tidigare högre exponeringsnivåer (69). 

I en tysk studie 1991 undersöktes 110 arbetare exponerade för HHFA och 

MTHFA. Tjugo var sensibiliserade (förekomst av specifika IgE-antikroppar 

och/eller positivt pricktest med syraanhydrid) och de som hade arbetsrelaterade 

symptom testades vidare med inhalationsprovokation. Enligt författarna bekräf-

tades den kliniska relevansen av sensibilisering hos sex av dessa. Efter studien 

förbättrades luftkvaliteten och processen övergick till att använda enbart MTHFA. 

Då undersökningen av arbetarna upprepades 1995 mättes lufthalterna av MTHFA 
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(3 personburna och 5 stationära mätningar) och befanns vara <0,5-36 µg/m
3
. 

Mellan de två undersökningstillfällena hade 27 av de som undersöktes 1991 

lämnat företaget. Relativa risken för att lämna företaget var 2,6 (KI 95% 1,4-4,9) 

för sensibiliserade jämfört med icke sensibiliserade. 1995 fanns fortfarande 10  

av de sensibiliserade från 1991 kvar på företaget. Av de sex som bedömts ha en 

kliniskt relevant sensibilisering 1991 fanns 5 kvar på företaget och alla rappor-

terade färre och 4 av 5 lindrigare symptom än 1991 (13, 14). Tyvärr framgår det 

inte av studien vilken exponering de sensibiliserade arbetarna hade 1991 och inte 

heller graden av deras besvär. I en utökad studie (15) undersöktes ytterligare två 

fabriker och 7 av 20 (35%) respektive 29 av 113 (26%) undersökta personer 

befanns vara sensibiliserade (specifika IgE-antikroppar mot syraanhydrid och/eller 

positivt pricktest). Exponeringsnivåerna var 28,5 respektive 6,6 µg MTHFA/m
3
 

(median, personburen mätutrustning) men eftersom det i dessa fabriker även 

användes flera andra syraanhydrider förutom MTHFA, kan inga dos-respons-

samband fastställas. 

I en studie av Nielsen et al. (43) undersöktes immunologiska markörer för 

MTHFA-exponering i en grupp om 43 arbetare. Tio arbetare med arbetsrelaterade 

besvär och positiva avseende specifika IgE mot MTHFA hade signifikant högre 

halter av tryptas i nasal sköljvätska jämfört med 19 icke-sensibiliserade arbetare 

med arbetsrelaterade näsbesvär. Det fanns också en signifikant högre halt av ECP 

(eosinophil cationic protein) i serum jämfört med en oexponerad kontrollgrupp.  

HHFA, MHHFA och MTHFA. I en prospektiv studie i tre fabriker (62) under-

söktes sambandet mellan exponering och inducering av IgE-antikroppar hos 163 

tidigare oexponerade personer (66 kvinnor, 97 män). Observationstiden (expo-

neringstiden) var 1-105 (medelvärde 32) månader. Lufthalterna av organiska 

syraanhydrider (MTHFA, HHFA och MHHFA) mättes årligen, med personburen 

eller stationär mätutrustning under en 9-, 4- respektive 9-årsperiod i de tre fabri-

kerna. Totalantalet prover var 748 med en total provtagningstid på ca 2000 tim-

mar. Medelvärdet av exponeringen för HHFA och MHHFA, eller för MTHFA, 

hos deltagarna var 15,4 (<1-189) µg/m
3
. Specifika IgE-antikroppar påvisades hos 

21 personer (13%) med en medelinduktionstid på 8,8 (1-35) månader. Incidensen 

av sensibilisering var 4,92 fall per 100 person-års exponering. Andelen sensi-

biliserade ökade med ökad exponering. I gruppen exponerad för 0-5 µg/m
3
 var 6% 

sensibiliserade, i gruppen >5-10 µg/m
3
 10%, i gruppen >10-15 µg/m

3
 15% och i 

gruppen >15 µg/m
3
 25% (avläst ur figur 1, ref. 62) vilket uttryck i antal personer 

motsvarar 2 av 34, 8 av 77, 3 av 20 respektive 8 av 32 (Hans Welinder, personligt 

meddelande, maj 2008). Det fanns inget samband mellan sensibilisering och 

toppnivåer av exponeringen (62). Även om omfattande exponeringsmätningar 

gjorts i denna studie kan höga exponeringstoppar inte uteslutas. 

I samma prospektiva studie följdes symptomutveckling hos 146 nyanställda 

personer (62 kvinnor, 84 män) i upp till 8,5 år (45). Lufthalterna av organiska 

syraanhydrider mättes årligen, se ovan (62). Medelexponeringarna varierade 

mellan 6 och 39 µg/m
3
. Incidensen av arbetsrelaterade symptom från ögon, näsa, 

svalg och nedre luftvägar var 9,1, 6,4, 4,6 respektive 3,1 per 100 person-års 
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exponering. Slutsatserna i arbetet är att exponering för organiska syraanhydrider  

är förenat med frekventa dosrelaterade symptom från ögon och luftvägar (45). För-

fattarna anger att symtom uppkom även vid medelexponeringar under 10 µg/m
3
, 

men någon statistisk analys redovisas inte. 

TKFA. Yrkesbetingad astma mot TKFA har verifierats genom provokationstest 

med inhalation. Arbetare från olika företag har i olika studier visat såväl tidig som 

sen reaktion. Positiva reaktioner har erhållits vid hudpricktest och RAST mot kon-

jugat av TKFA-HSA. I en 12-årig uppföljningsstudie efter upphörd exponering 

sedan fabriken stängts kvarstod regelbundna symptom och bronkiell hyperreak-

tivitet under de 12 åren (4).  

I en kanadensisk tvärsnittsstudie av 52 arbetare i en fabrik där exponering 

endast förekommit under två år hade 35% av arbetarna arbetsrelaterad astma 

medan 31% (15 av 49) hade specifika IgE-antikroppar. Luftprover togs med 

personburen och stationär mätutrustning (totalt 15 prover) och medelexponeringen 

låg mellan 210 och 390 µg TKFA/m
3
. Man såg inget samband mellan förekomst 

av specifika IgE-antikroppar och rapporterade arbetsrelaterade respiratoriska 

symptom eller FEV1-minskning under skift. Efter det att exponeringen reducerats 

till <110 µg/m
3
 minskade besvären och inga nya fall av astma eller sensibilisering 

tillkom, men författarna påpekar att uppföljningstiden (4 månader) var kort och 

det var få personer (35). 

THFA. Inga uppgifter om THFA-inducerade arbetsrelaterade hälsoeffekter har 

hittats i litteraturen. 

Djurdata 

MA och TMA har påvisats vara extremt irriterande för kaninögon (27). I en sex 

månaders inhalationsstudie utsattes grupper av råttor, hamstrar och apor för 0, 

1000, 3000 respektive 10 000 µg MA/m
3
, 6 timmar/dag, under 5 dagar/vecka. 

Tecken på dosrelaterade irritativa reaktioner i ögon och näsa erhölls vid alla 

exponeringsnivåer. Histopatologiska undersökningar påvisade reversibla inflam-

matoriska förändringar i näsan hos alla arter (54). Lungfunktionsundersökning av 

aporna visade ingen påverkan av lungfunktionen. Vid inhalationsprovokation med 

TMA av brunråttor som ej sensibiliserats erhölls en påverkan på andningsmönstret 

typiskt för irritation och som påtagligt skiljer från det mönster som ses hos TMA-

sensibiliserade djur (1, 2). Förändringarna tolkades som effekter snarare på nedre 

än övre luftvägar. Den minsta koncentration som gav effekt var 14 000 µg/m
3
. 

Motsvarande reaktioner på marsvin har rapporterats av Larsen och Regal (28). 

 

Respiratorisk sensibilisering 

Djur har sensibiliserats för FA genom såväl inhalation av FA som genom sub-

kutan injektion av FA. Avseende TMA har djur sensibiliserats genom inhalation 

av TMA, intradermal injektion av TMA i olja och hudexponering av TMA i 

pulverform (27). Brunråttor exponerades för torrt TMA-pulver på huden vid fyra 

tillfällen under 21 dagar. Behandlingen inducerade specifika IgE-antikroppar mot 
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TMA. 35 dagar efter första behandlingen provocerades de genom inhalation av 

TMA-aerosol i halter mellan 200 och 40 000 µg/m
3
. 1000 µg/m

3
 gav en tidig 

allergisk reaktion i form av ökat luftvägsmotstånd. Halter på 5000 respektive 

40 000 µg/m
3
 gav såväl tidig som sen allergisk reaktion (76). Förändringar i 

luftvägarna studerades på brunråttor efter inhalation av TMA även av Zhang et al. 

(77). Råttorna utsattes för en aerosol av 40, 400, 4000 respektive 40 000 µg/m
3
 

under 10 min en gång i veckan under 10 veckor. De provocerades med 40 000 

µg/m
3
. Djuren reagerade med att utveckla specifika IgE-antikroppar och såväl 

tidig som sen allergisk reaktion vid de två högsta halterna. Reaktionerna var 

starkast vid 40 000 µg/m
3
. Vid inhalationsexponering av råttor gav koncen-

trationer mellan 30 och 300 µg TMA/m
3
 lungblödningar och antikroppsutveck- 

ling medan halter på 10 µg/m
3
 inte hade påtaglig effekt (29, 71). 

Provokation av marsvin sensibiliserade genom intradermal injektion av fri 

HHFA respektive fri MTHFA resulterade i såväl luftvägsobstruktivitet som 

plasmaextravasation och reaktionerna korrelerade till nivåerna av specifika  

IgG1-antikroppar i serum (74).  

Efter intradermal sensibilisering av marsvin för ekvimolära mängder (0,3 M i 

0,1 ml) av olika organiska syraanhydrider uppmättes IgG1 titrar (61). Resultatet 

gav följande rangordning (högst titer först): MTHFA > FA = MA > TMA = 

HHFA = MHHFA > THFA. Motsvarande studie (75) gjordes av bildningen av 

IgE-antikroppar i brunråttor (0,2 M i 0,1 ml), vilket gav följande rangordning 

(högst titer först): FA > TMA = HHFA = MHHFA > MA = THFA = MTHFA. 

Titern av IgG1- och IgE-antikroppar har av författarna föreslagits vara ett mått  

på den sensibiliserande potentialen.  

Syraanhydrider, fr.a. TMA, har även använts som modellsubstanser för respira-

toriska sensibiliserare vid utvecklingen av prediktiva djurmodeller för testning av 

kemikaliers allergenicitet. Förutom induktion av specifika IgE-antikroppar har ett 

flertal immunologiska markörer visats påverkas vid exponering för syraanhyd-

rider, bl.a. ytstrukturer på T celler (t.ex. CD44 uttryck) och cytokinutsöndring 

(t.ex. IL-4, IL-5, IL-10 och IL-13) (9, 10, 11, 12, 51, 56). 

Sammanfattningsvis vad avser djurförsök kan efter sensibilisering antikroppar 

påvisas såväl mot anhydriden som mot nya antigena determinanter i anhydrid-

modifierat albumin. Vanligen påvisas IgG-antikroppar men hos brunråttor har 

även IgE-antikroppar påvisats. Vid provokation med antingen fri anhydrid eller 

motsvarande albuminkonjugat har tidiga reaktioner i luftvägarna registrerats med 

pletysmografi. Dos-responssamband har iakttagits genom att ökad exponering 

leder till ökad antikroppsbildning och ökade toxiska reaktioner i form av ökad 

bronkiell reaktivitet, ökat vaskulärt läckage i luftvägarna och infiltration av 

eosinofila granulocyter i lungorna. Efter exponering för TMA har ”haemorrhagic 

lung foci” påvisats. En god korrelation mellan exponering, antikroppsnivåer och 

lungskada föreligger även här. Man skall emellertid vara försiktig med att över-

sätta resultat av djurförsök till människa. Tester på olika djurslag kan ge olika 

resultat. Sålunda reagerar olika råttstammar högst varierande avseende IgE riktade 

mot allergen. Därtill kan en del av dessa undersökningar vara svåra att reproducera 
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på grund av skilda förhållanden i olika djurstallar och laboratorier som kan på-

verka resultaten. 

De redovisade djurstudierna bekräftar de erfarenheter som erhållits från 

människa men har ej utförts vid halter som ger vägledning avseende lägsta 

effektnivåer. 

Mutagenicitet Carcinogenicitet Reproduktionseffekter 

Ames test med FA och TKFA påvisade ingen mutagen aktivitet. Dessa substanser 

visade heller ingen effekt på kromosomaberrationer eller systerkromatidutbyte i 

vare sig ovarieceller från hamster eller leverceller från råtta. Vid en studie med  

10 mM FA erhölls emellertid en ökning av kromosomaberrationer (27). 

IARC (International Agency for Research on Cancer) har inte bedömt någon av 

de i underlaget redovisade organiska syraanhydriderna avseende carcinogenicitet. 

Fosterskadande effekter har studerats för FA på möss. Effekter har ej kunnat 

påvisas vid icke-toxiska doser för moderdjuren. Baserat på djurstudier har inte 

heller MA påvisats utgöra någon risk för reproduktiva eller teratogena effekter 

(53). 

Dos-effekt-/dos-responssamband 

Kriteriegruppens bedömning är att bildning av specifika IgE-antikroppar mot 

organiska syraanhydrider kan betraktas som en kritisk effekt. Detta är motiverat av 

den stora risk som sensibiliserade personer löper att drabbas av besvär/sjukdom 

vid fortsatt exponering. En liknande ståndpunkt har tagits av en holländsk 

expertgrupp (20). 

Dos-effekt/dos-responssamband hos människor och djur sammanfattas i tabell  

2 respektive tabell 3. Studierna på människa är genomförda i kemiska industrier 

där även flera andra kemiska ämnen samtidigt förekommer varför det kan vara 

svårt att särskilja t.ex. irritativa effekter av organiska syraanhydrider från irritativa 

effekter av andra ämnen. Den sensibiliserande effekten är däremot specifik. Data 

talar för att organiska syraanhydrider är starkt sensibiliserande. 

Akuta effekter vid försök på djur eller människa är irritation av slemhinnor  

och hud. Detta är särskilt markant vid exponering för organiska syraanhydrider  

i pulverform. En halt av 1000 µg MA/m
3
 har gett ögonirritation hos djur (54). 

Data avseende människor är ytterst begränsade.  

Djur immuniseras (bildning av specifika antikroppar) dosrelaterat vid hud-

exponering eller genom en intradermal injektion av fri eller proteinbunden 

organisk syraanhydrid. Vid provokation av sensibiliserade djur reagerar också 

djuren dosberoende (52, 74). För flertalet av organiska syraanhydrider har det i 

djurstudier visats att de är sensibiliserande med utveckling av IgE-antikroppar. 

Detta gäller också människa för alla här beskrivna anhydrider utom för THFA. 

Hos råttor har lungblödningar och antikroppsutveckling påvisats efter 2 veckors 

exponering för 30 µg TMA/m
3
 (29, 71) (tabell 3).  
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Tillgängliga humandata har uppenbara brister och det rör sig nästan uteslutande 

om tvärsnittsstudier. En uppenbar svårighet när det gäller att precisera effekten av 

specifika organiska syraanhydrider är också förekomsten av blandexponeringar. 

Vidare saknas data avseende MA och THFA. En faktor av betydelse för dos-

effekt-/dos-responssambanden kan vara exponeringens varierande fysikaliska 

karaktär, dvs. gas- eller partikelform. 

I tabell 2 redovisas dos-effekt-/dos-responssamband hos människa vid inhala-

tionsexponering för organiska syraanhydrider. Sambanden diskuteras nedan 

grupperat efter ämnen och förekomst. 

FA och MA. I en tvärsnittsstudie av arbetare exponerade för FA hade de med en 

medelexponering av 400 µg/m
3
 drabbats av arbetsrelaterad konjunktivit (46%), 

rinit (40%) och astma (14%). I gruppen exponerade för halter under 100 µg/m
3
 

hade ingen astma medan 20% hade konjunktivit och rinit (40). I en annan studie 

av 285 arbetare exponerade för FA och MA var totalt fyra sensibiliserade vid 

medelexponeringsnivåer mellan 9 till 62 respektive 2 till 3 µg/m
3
 (3). Dessutom 

förekom en låg halt av TMA. Det framkommer ej mot vilka anhydrider arbetarna 

sensibiliserats. 

TMA. I en kohort av TMA-exponerade arbetare ökade prevalensen av sensi-

bilisering och arbetsrelaterade symptom med ökad exponering. Bland arbetare 

exponerade över 10 µg/m
3
 var det signifikant vanligare med en positiv specifik 

hudpricktest och arbetsrelaterade symptom från luftvägarna än bland dem expo-

nerade för mindre än 10 µg/m
3
 (3). Vid högre halter (1700-3600 µg/m

3
) utveck-

lade exponerade arbetare (3 av 9) astma (31). I en tvärsnittsstudie av Zeiss et al. 

(73) hade 2 av 8 personer i den högst exponerade gruppen, 0,54-6500 µg TMA/m
3
 

(geometriskt medelvärde 170 µg/m
3
), TMA-specifika IgE-antikroppar. En studie 

av Grammer et al. (18) visade utveckling av TMA specifika IgE-antikroppar vid 

en medelexponeringshalt på 2 µg TMA/m
3
 (variationsvidd 0,1-120 µg/m

3
). Vid en 

medelexponeringshalt på 0,51 µg TMA/ m
3
 (variationsvidd 0,23-2,4) sågs ingen 

utveckling av TMA specifika IgE-antikroppar. Exponeringsmätningarna i studien 

var troligtvis få och är knapphändigt redovisade. 

HHFA och MHHFA. HHFA och MHHFA är sensibiliserande ämnen redan vid 

låga exponeringsnivåer. I en grupp (n=95) exponerade för medelhalter upp till 140 

µg/m
3
 utvecklade 24% specifika IgE-antikroppar (60). I ett företag som arbetade 

med epoxiplaster med HHFA och MHHFA som härdare undersöktes 154 arbetare 

(44). Halterna av organiska syraanhydrider i luft var relativt låga, HHFA <1-94 

µg/m
3
 och MHHFA <3-77 µg/m

3
. Andelen IgE-sensibiliserade mot någon eller 

båda anhydriderna var 22%. Arbetsrelaterade besvär var mer ofta förekommande 

bland de exponerade än hos 57 matchade kontroller (ögon 23% mot 14%, näsa 

28% mot 16%, blödningar från näsa 8% mot 0%, lägre luftvägar 10% mot 4%). 

Arbetarna delades in i tre exponeringskategorier utifrån aktuell exponering 

(HHFA + MHHFA) <10, 10-50 respektive >50 µg /m
3
. Det fanns en signifikant 

korrelation mellan exponering och symptom från ögon, näsa och nedre luftvägar. 

Även i den lägst exponerade gruppen fanns en signifikant ökning av andelen med 
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specifika IgE-antikroppar (13% HHFA, 15% MHHFA) medan prevalensen av 

symptom inte var statistiskt signifikant förhöjda. I en studie på samma studie-

population delades arbetarna (n=139) in i fyra exponeringsgrupper baserat på 

proteinaddukter av HHFA respektive MHHFA i plasma; HHFA: <1, 1-3, 3-9  

och >9 HHFA µg/m
3
, och MHHFA: <1, 1-3, 3-15 och >15 µg MHHFA/m

3
. Ett 

signifikant positivt dos-responssamband visades mellan HHFA-exponering och 

utveckling av IgE-antikroppar ner till en nivå omkring 1 µg HHFA/m
3
 (50). 

Eftersom det var frågan om en blandexponering och att personerna i den lägst 

exponerade HHFA-gruppen (<1 µg HHFA/m
3
) även var exponerade för en 

betydande halt av MHHFA (14 µg MHHFA/m
3
) i kombination med att analysen 

inte skiljer på IgE-antikroppar riktade mot HHFA och MHHFA, går inte någon 

lägsta effektnivå att fastställa i studien. 

MTHFA. I en japansk studie i en kondensatortillverkande industri där medel-

exponeringen var 5 µg/m
3
 (variationsbredd 1-22 µg/m

3
) förekom sensibilisering, 

men sensibilisering kan vara en följd av tidigare högre exponering. Prevalensen 

arbetsrelaterade symptom från ögon och näsa, både bland sensibiliserade och 

osensibiliserade, var högre i en annan fabrik med högre medelexponering och 

bland sensibiliserade jämfört med osensibiliserade i båda fabrikerna (66). I en  

tysk studie var exponeringsnivåerna <0,5-36 µg/m
3
. Av 5 personer med kliniskt 

relevant sensibilisering visade alla färre och 4 av 5 lindrigare symptom efter det  

att halterna reducerats till dessa exponeringsnivåer från högre nivåer (13, 14). 

Iakttagelsen står delvis i kontrast mot observationer redovisade av Nielsen et al. 

(42). Hos arbetare exponerade för 5-20 µg/m
3
 hade 56% symptom från ögon och 

övre luftvägar, 9% hade astma och 16% hade specifika antikroppar. Motsvarande 

tal för en grupp med högre exponering (20-150 µg/m
3
) var 65, 11 och 22% (42, 

59).  

HHFA, MHHFA och MTHFA. I en prospektiv studie undersöktes sambandet 

mellan exponering och inducering av IgE-antikroppar hos 163 tidigare oexpo-

nerade arbetare (62). Observationstiden (exponeringstiden) var 1-105 (medelvärde 

32) månader. Medelvärdet av exponeringen för organiska syraanhydrider hos 

deltagarna var 15,4 (<1-189) µg/m
3
. Incidensen av sensibilisering var 4,92 fall per 

100 person-års exponering. Andelen sensibiliserade ökade med ökad exponering.  

I gruppen exponerad för 0-5 µg/m
3
 var 6% sensibiliserade, i gruppen >5-10 µg/m

3
 

10%, i gruppen >10-15 µg/m
3
 15% och i gruppen >15 µg/m

3
 25% (62). I samma 

prospektiva studie följdes symptomutveckling hos 146 nyanställda personer (62 

kvinnor, 84 män) i upp till 8,5 år (45). De sammanvägda lufthalterna av organiska 

syraanhydrider (MTHFA, HHFA och MHHFA) mättes årligen. Medelexponering-

arna varierade mellan 6 och 39 µg/m
3
. Incidensen av arbetsrelaterade symptom 

från ögon, näsa, farynx, och nedre luftvägar var 9,1, 6,4, 4,6 respektive 3,1 per  

100 person-års exponering. Författarna anger att symptom uppkom även vid 

medelexponeringar under 10 µg/m
3
, men någon statistisk analys redovisas inte. 
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TKFA. I en kanadensisk tvärsnittsstudie av 52 arbetare i en fabrik där exponering 

för TKFA endast förekommit under två år hade 35% av arbetarna arbetsrelaterad 

astma och 31% (15 av 49) hade specifika IgE-antikroppar. Medelexponeringen låg 

mellan 210 och 390 µg/m
3
. Efter det att exponeringen reducerats till <110 µg/m

3
 

minskade besvären och inga nya fall av astma eller sensibilisering tillkom (35). 

Observationstiden var dock kort och antalet personer få.  

Slutsatser 

Den kritiska effekten vid yrkesmässig exponering för organiska syraanhydrider  

är sensibilisering (utveckling av syraanhydridspecifika IgE-antikroppar). Detta  

har observerats vid medelexponeringsnivå omkring 5 μg/m
3
 för en blandning av 

HHFA, MHHFA och MTHFA. I en annan studie med knapphändigt redovisade 

exponeringsuppskattningar har man observerat sensibilisering för TMA vid en 

medelexponering i luft på 2 µg TMA/m
3
 (variationsvidd 0,1-120 µg/m

3
). Det är 

dock oklart hur väl medelexponering korrelerar till risken att sensibiliseras, dvs. 

exponeringstoppar kan ha orsakat sensibiliseringen. Sensibilisering kan leda till 

allergiska besvär såsom astma och rinit. Med nuvarande kunskap går det inte att 

särskilja de olika organiska syraanhydridernas potens eller lägsta effektnivå för 

sensibilisering. 

Hudexponering för syraanhydrider, såväl luftburen som i vätskeform, kan ge 

kontakturtikaria. 

Djurstudier visar på sensibilisering av luftvägarna genom hudexponering. 

Storleken på hudupptaget kan dock inte bedömas. 
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Tabell 2. Dos-effekt-/dos-responssamband hos människa vid inhalationsexponering för 

organiska syraanhydrider. Angivna exponeringsnivåer är medelväden (variationsvidder) 

om ej annat ange; GM = geometriskt medelvärde, Exp.int. = exponeringsintervall, TWA 

= åtta timmars tidsvägt medelvärde. 
 

Exponering 

(µg/m
3
) 

Antal 

expo- 

nerade 

Medelexpone-

ringslängd, år 

(variationsvidd) 

Effekt Ref. 

 

MA/FA/TMA
1
     

<3 (MA) 

9-62 (FA) 

0,5-0,9 (TMA) 

285  Totalt fyra fall (1,4%) med  

specifika IgE  

3 

     

FA     

<100 25 11,9 

(0,3-40) 

12% specifika IgE  

20% konjunktivit 

20% rinit 

0% astma 

40 

400 35 13,3 

(0-43) 

3% specifika IgE 

46% konjunktivit 

40% rinit 

14% astma 

 

     

TMA     

<0,53 (<0,45-<0,6) 

0,51 (0,23-2,4)  

2 (0,1-120) 

36 (2,3-1900)  

130 (2,9-1700) 

24 

98 

79 

57 

28 

 0% hade TMA specifika IgE 

0% hade TMA specifika IgE 

6% hade TMA specifika IgE 

11% hade TMA specifika IgE 

25% hade TMA specifika IgE 

18 

< 10 

10-40 

>40 

(Exp.int.) 

63 

36 

8 

 1 pricktestpositiv 

5 pricktestpositiva 

2 pricktestpositiva 

Bland arbetare exponerade över 10 

µg/m
3
 var det signifikant vanligare 

med en positiv specifik hudpricktest 

och arbetsrelaterade symptom från 

luftvägarna än bland dem exponerade 

för mindre än 10 µg/m
3
 

3 

170 (0,54-6500) 

(GM) 

8  2 hade TMA-specifika IgE-

antikroppar 

73 

1700, 3600 

(TWA) 

9  11% specifika IgE 

44% irritativa besvär 

33% astma 

31 

     

HHFA/MHHFA
1
      

30 (2-62) 32 9 

(0,2-21) 

8 (25%) hade specifika IgE. Av dessa 

hade 5 arbetsrelaterade symptom från 

ögon och näsa 

68 

ca 35 (2-470) 95 7,0 

(0,1-25) 

 

23 (24%) personer med specifika IgE 60 
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Tabell 2. Fortsättning. 
 

Exponering 

(µg/m
3
) 

Antal 

expo-

nerade 

Medelexpone-

ringslängd, år 

(variationsvidd) 

Effekt Ref. 

 

0 (kontrollgrupp) 57 5,0 0% specifika IgE 

14% ögonbesvär 

16% näsbesvär 

4% nedre luftvägssymptom 

44 

<10 53 6,0 15% (MHHFA), 13% (HHFA) 

specifika IgE 

15% ögonbesvär 

30% näsbesvär 

8% nedre luftvägssymptom 

 

10-50 72 3,5 26% (MHHFA), 26% (HHFA) 

specifika IgE 

25% ögonbesvär 

26% näsbesvär 

14% nedre luftvägssymptom 

 

>50 

(Exp.int.) 

29 5,5 17% (MHHFA), 21% (HHFA) 

specifika IgE 

34% ögonbesvär 

28% näsbesvär 

17% nedre luftvägssymptom 

 

     

HHFA
2
    50 

<1 

1-3 

3-9 

>9 

(Exp.int.) 

35 

37 

32 

35 

4 2 (6%) hade HHFA/MHHFA spec. IgE 

7 (19%) hade HHFA/MHHFA spec. IgE 

8 (25%) hade HHFA/MHHFA spec. IgE 

10 (29%) hade HHFA/MHHFA spec. IgE 

 

MHHFA
3
     

<1 

1-3 

3-15 

>15 

(Exp.int.) 

33 

33 

35 

38 

4 8 (24%) hade HHFA/MHHFA spec. IgE 

3 (9%) hade HHFA/MHHFA spec. IgE 

7 (20%) hade HHFA/MHHFA spec. IgE 

9 (24%) hade HHFA/MHHFA spec. IgE 

 

     

MTHFA     

<0,5 – 36 

(Exp.int.) 

84  Av 5 personer med kliniskt relevant 

sensibilisering visade alla färre och 4 

av 5 lindrigare symptom efter det att 

halterna reducerats från högre nivåer 

13, 14 

5 (1-22) 

(GM) 

58 12,4 

(1,3-20) 

66% specifika IgE
4
 

26% ögonbesvär 

34% näsbesvär 

0% astma 

66 

26-64 (7-421) 

(GM) 

37 5,6 

(0,2-13) 

65% specifika IgE
4
 

57% ögonbesvär 

70% näsbesvär 

0% astma 
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Tabell 2. Fortsättning. 
 

Exponering 

(µg/m
3
) 

Antal 

expo-

nerade 

Medelexpone-

ringslängd, år 

(variationsvidd) 

Effekt  Ref. 

 

0 (kontrollgrupp) 33  0% specifika IgE 

9% besvär från ögon och övre luftvägar 

0% astma 

42 

5 – 20 70  16% specifika IgE 

56% besvär från ögon och övre luftvägar 

9% astma 

 

20-150 

(Exp.int.) 

55 2,0 

(0,1-6,0) 

22% specifika IgE 

65% besvär från ögon och övre luftvägar  

11% astma 

 

     

HHFA/MHHFA/ 

MTHFA
5
 

    

≤5 

>5-10 

>10-15 

>15 

(Exp.int.) 

163 

totalt 

0,7 

(0,1-2,9) 

6% specifika IgE 

10% specifika IgE 

15% specifika IgE 

25% specifika IgE 

62 

6-39 146 <9,0 Incidens av arbetsrelaterade symptom  

per 100 person-års exponering var 9,1 

ögon, 6,4 näsa, 4,6 svalg, 3,1 nedre 

luftvägar 

45 

     

TKFA     

<110 5 <0,33 0% astma  

0% specifika IgE-antikroppar  

35 

210-390 52 2,5 

(0,1-8,1) 

35% astma 

31% specifika IgE-antikroppar (15 av 49) 

 

 

1
 Avser blandexponering. 

2
 Lufthalter beräknade från proteinaddukter (TTPA) i plasma: <40, 40-100, >100-300 

  respektive >300 fmol TPPA från HHFA/ml. Blandexponering med MHHFA.  
3
 Lufthalter beräknade från proteinaddukter i plasma: <100, 100-300, >300- 

 1500 respektive >1500 fmol TPPA från MHHFA/ml. Blandexponering med HHFA. 
4
 Enligt författarna är det möjligt att den höga sensibiliseringsfrekvensen avspeglar tidigare högre 

 exponeringsnivåer (66). 
5
 Exponering för HHFA och MHHFA, eller för MTHFA. 
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Tabell 3. Dos-effekt-/dos-responssamband hos djur efter inhalationsexponering för  

organiska syraanhydrider. 
 

Exponering 

(µg/m
3
) 

Antal 

djur 

Exponeringstid Effekt    Ref. 

 

MA     

1000   Irritativa effekter i ögon och övre luftvägar 54 

TMA     

10 60 6 timmar/dag,  

5 dagar/vecka,  

2 veckor 

Begränsad effekt på råttor vid inhalation 29, 71 

30 

 

60 6 timmar/dag,  

5 dagar/vecka,  

2 veckor 

Antikroppsutveckling och lungblödningar  

100 

 

60 6 timmar/dag,  

5 dagar/vecka,  

2 veckor 

Maximal antikroppsutveckling  

40 4 10 veckor 

10 min/vecka 

0% positiv IgE 77 

400 4 10 veckor 

10 min/vecka 

25% positiv IgE  

4000 8 10 veckor 

10 min/vecka 

100% positiv IgE 

100% tidig och sen astmatisk reaktion vid 

provokation 

 

40 000 8 10 veckor 

10 min/vecka 

100% pos IgE 

 

 

 

 

Potentiella intressekonflikter 

Inga uppgivna. 
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Sammanfattning 

 

Montelius J (ed). Vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden. 31. Arbete 

och Hälsa 2011;45(3),1-127. Göteborgs Universitet. 

 

Sammanställningar baserade på kritisk genomgång och värdering av de veten-

skapliga fakta, vilka är relevanta som underlag för fastställande av hygieniskt 

gränsvärde. Volymen omfattar de underlag som avgivits från Kriteriegruppen  

för hygieniska gränsvärden vid Arbetsmiljöverket under perioden juli 2009 till  

och med september 2010. 

 

Nyckelord: Asfaltrök, Bitumenrök, Formaldehyd, Hygieniskt gränsvärde, 

Organiska syraanhydrider, Riskvärdering, Toxikologi, Vetenskapligt 

underlag. 

 

 

 

Summary 
 

Montelius J (ed). Scientific Basis for Swedish Occupational Standards. 31. 

Arbete och Hälsa 2011;45(3),1-127. University of Gothenburg, Sweden. 

 

Critical review and evaluation of those scientific data which are relevant as a 

background for discussion of Swedish occupational exposure limits. This volume 

consists of the consensus reports given by the Swedish Criteria Group for 

Occupational Standards at the Swedish Work Environment Authority from  

July, 2009 through September, 2010. 

 

Key Words: Asphalt fumes, Bitumen fumes, Consensus report, Formaldehyde, 

Occupational exposure limit (OEL), Organic acid anhydrides, Risk 

assessment, Scientific basis, Toxicology. 

 

 

 

An English version "Scientific Basis for Swedish Occupational Standards. XXXI" 

will be published in Arbete och Hälsa 2011. 
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