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Sammanfattning	  

	  
Bakgrund: När vi äter exponeras vi för många potentiellt hälsofarliga substanser som finns i 

livsmedlen. En del av dessa förekommer i så låga nivåer att de en och en inte uppskattas 

medföra någon signifikant hälsorisk, men då har man ofta inte tagit hänsyn till de 

kombinationseffekter som kan uppstå mellan kemikalier. I en blandning är det i vissa fall 

möjligt att de ingående kemikaliernas toxicitet är så pass lika att halterna kan summeras så att 

de når upp till toxiska nivåer. Kemikalierna kan också interagera med varandra så att de 

förstärker eller försvagar varandras effekt. Dessa kombinationseffekter kallas för 

cocktaileffekter.  

Syfte: Detta examensarbete syftar till att beskriva mekanismen bakom de 

kombinationseffekter som kan uppstå i en blandning av kemikalier. Syftet är också att 

redogöra för metoder för att riskvärdera blandningars hälsoeffekter, samt att tillämpa dessa 

metoder för att bedöma hälsorisken av bekämpningsmedelsrester och perfluorerade alkylsyror 

(PFAA), två ämnesgrupper vi exponeras för via maten.  

Metod: Både bekämpningsmedelsrester och PFAA bedömdes med avseende på levertoxicitet 

och ett worst case-scenario som inkluderade den känsligaste effekten för varje substans, som 

rapporterats i den vetenskapliga litteraturen. PFAA bedömdes dessutom med avseende på 

reproduktionstoxicitet. För att summera de kombinerade riskerna beräknades hazard index 

(HI). Till detta användes toxikologiska data som erhållits genom litteratursökning, samt 

exponeringsdata från Livsmedelsverkets undersökningar Matkorgen 2010 och Riksmaten 

2010-2011.  

Resultat: HI för bekämpningsmedelsresterna liksom för PFAAs lever- och 

reproduktionstoxicitet resulterade i värden under 1, vilket innebär att ingen negativ 

hälsoeffekt förväntas. Worst case-scenariot för PFAA resulterade i ett HI över 1. 

Slutsats: Den genomsnittlige svenskens kombinerade exponering för 

bekämpningsmedelsrester via matkonsumtion verkar inte innebära någon hälsorisk. Detta 

gäller också för PFAA ifråga om lever- och reproduktionstoxicitet, men är tveksamt för andra 

mer känsliga effekter.   
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Inledning	  
Vi exponeras dagligen för en mängd kemikalier som har potential att påverka vår hälsa på ett 

eller annat sätt. Genom maten vi äter kan vi bland många ämnen exponeras för 

bekämpningsmedel, tillsatsämnen och miljöföroreningar. Många av dessa ämnen förekommer 

i så pass låga nivåer att de en och en inte uppskattas medföra någon betydande hälsorisk, men 

om man tar hänsyn till de effekter som kan uppstå när kemikalierna existerar tillsammans är 

det möjligt att bedömningen kan bli en annan. I en blandning kan exempelvis de ingående 

kemikaliernas halter i vissa fall summeras upp till toxiska nivåer. Kemikalier kan dessutom 

interagera med varandra på ett sådant sätt att de förstärker eller försvagar varandras effekt. 

Dessa samverkanseffekter mellan två eller fler kemikalier kallas med ett gemensamt namn för 

cocktaileffekter eller kombinationseffekter (Silins et al., 2011).  

Traditionellt sett har man inom riskbedömning och lagstiftning fokuserat på exponering för 

enskilda kemikalier via en enda exponeringskälla, till exempel livsmedel. Verkliga 

exponeringssituationer är dock mer komplexa än så, och på senare år har betydelsen av 

cocktaileffekter liksom behovet av riskbedömning av kemikaliekombinationer allt mer börjat 

uppmärksammas inom olika ämnesfält och av olika myndigheter, däribland svenska 

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket (Kemikalieinspektionen, 2012a; 

Naturvårdsverket, 2012). Också på EU-nivå har saken uppmärksammats, och inom 

livsmedelsområdet arbetar den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, med 

att utveckla metodiken för utvärdering av den kombinerade risken av kemikalier i mat (EFSA, 

2009).  

Syfte	  

Detta examensarbete syftar till att beskriva mekanismerna bakom de kombinationseffekter 

som kan uppstå i en blandning av flera kemikalier och redogöra för de metoder som 

utvecklats för ändamålet att utvärdera blandningars hälsoeffekter. Dessa strategier kommer 

sedan att tillämpas för att bedöma den kumulativa hälsorisken av bekämpningsmedelsrester 

och perfluorerade alkylsyror, två ämnesgrupper vi exponeras för via maten. Till detta kommer 

exponeringsdata från de av Livsmedelsverket genomförda undersökningarna Matkorgen 2010 

och Riksmaten 2010-2011 att användas för att få ett mått på den kombinerade hälsorisken för 

den svenska befolkningen. 
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Bakgrund	  
Toxicitetstestning	  och	  riskbedömning	  av	  livsmedelsrelaterade	  ämnen	  

Traditionellt sett vid toxicitetstestning av kemikalier testar man en substans i taget, via en och 

samma exponeringsväg (Groten et al., 2001). Man utgår främst från in vivo-studier där en 

grupp försöksdjur behandlats med den aktuella substansen i olika doser. Eventuella toxiska 

effekter vid de olika dosnivåerna mäts och en dosrespons-kurva kan konstrueras där dos 

avsätts mot effekt. Dosresponskurvor för en och samma substans kan se olika ut beroende på 

vilken effekt som studeras (Figur 1). En tröskeldos är den dos som krävs för att en effekt ska 

uppstå, och denna dos kan variera 

beroende på vilket målorgan och vilken 

effekt man tittar på (Eaton & Gilbert, 

2007). Genotoxiska ämnen anses ofta 

sakna tröskeldoser. Dessa ämnen 

inducerar DNA-skador i form av 

exempelvis mutationer och 

kromosombrott, och är nästan alltid 

carcinogena. Att de saknar tröskeldoser 

innebär att det inte finns någon säker 

exponeringsnivå för dessa ämnen. En 

enda molekyl kan teoretiskt inducera en 

mutation som, beroende på var den uppstår, kan leda till ökad cellproliferation och slutligen 

tumörbildning. Enligt vissa kan dock lågdosexponeringar av genotoxiska ämnen tolereras 

genom försvarsmekanismer som DNA-reparation (Jenkins et al., 2010). Polycykliska 

aromatiska kolväten (PAHer) är exempel på genotoxiska ämnen, med bens(a)pyren som den 

mest studerade substansen. Dessa ämnen bildas bland annat då mat upphettas. I kroppen 

undergår PAHer metabolisk aktivering till diol-epoxider som binder kovalent till DNA. Detta 

orsakar fel i DNA-replikationen vilket leder till mutationer som kan initiera cancerutveckling 

(Phillips, 1983; Phillips, 1999).  

I en dosresponskurva motsvarar NOAEL (No observed adverse effect level) den högsta 

exponeringsnivå vid vilken man inte ser någon biologisk signifikant ökning i frekvens eller 

allvarlighetsgrad av negativa effekter mellan den exponerade djurgruppen och dess 

kontrollgrupp, medan LOAEL (Lowest observed adverse effect level) motsvarar den lägsta 
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Figur 1. Teoretiska dosresponskurvor för tre olika effekter. 
Tröskeldoser är de doser som måste till för att en effekt ska 
uppstå. Genotoxiska ämnen, som kan orsaka DNA-skador 
och cancer, anses ofta sakna tröskeldoser. 
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exponeringsnivå vid vilken man observerar signifikanta ökningar i frekvens eller 

allvarlighetsgrad av negativa effekter. En benchmark-dos (BMD) är en dos som ger en 

förbestämd ändring i responsfrekvens av en negativ effekt (oftast en ökning från bakgrund 

med 5-10 %) (Lambert et al., 2007). 

En viktig del i riskbedömning av kemikalier är att undersöka hur stor den undersökta 

populationens exponering för dessa kemikalier är. Den allmänna populationen inkluderar 

olika subgrupper, som barn, äldre och yrkesmässigt exponerade, som kan vara mer eller 

mindre känsliga och mer eller mindre exponerade. Under exponeringsbedömningen bedömer 

man storlek, frekvens och varaktighet av en exponering, tillsammans med egenskaper hos den 

exponerade populationen, för att komma fram till kvantitativa exponeringsuppskattningar i 

olika subgrupper av populationen (Silins et al., 2011).  

 

Acceptabla	  och	  tolerabla	  dagliga	  intag	  (ADI	  och	  TDI)	  	  

När det gäller kemikalier som finns i livsmedel pratar man ofta om acceptabla och tolerabla 

dagliga intag (ADI och TDI). Ett acceptabelt dagligt intag (ADI) representerar den mängd av 

en specifik kemikalie i mat eller dricksvatten som kan intas dagligen under en hel livstid utan 

att medföra någon signifikant hälsorisk. ADI relaterar till kemiska substanser som avsiktligt 

tillsätts till livsmedel eller som kan finnas i livsmedel till följd av att de besprutats med 

bekämpningsmedel eller att djur behandlats med veterinärläkemedel innan de slaktats. När 

man talar om ett tolerabelt dagligt intag (TDI) syftar man istället på den mängd av en 

kontaminant (exempelvis miljöföroreningar som perfluorerade alkylsyror) som oavsiktligt 

finns i maten och som kan intas dagligen under en livstid utan att medföra någon signifikant 

hälsorisk (EFSA, 2012). 

Säkerhetsfaktorer	  kompenserar	  för	  artskillnader	  och	  mänsklig	  variabilitet	  

När man bestämmer ett ADI eller ett TDI för en kemikalie utgår man vanligen från NOAEL-

värdet för den känsligaste toxiska effekten som denna kemikalie gett upphov till i djurstudier, 

och dividerar detta värde med en säkerhetsfaktor. Referensdoser, såsom ADI och TDI, kan 

också härledas från LOAEL eller benchmark-doser (Lambert et al., 2007). 

Säkerhetsfaktorerna som används ska kompensera för eventuella skillnader mellan 

försöksdjur och människor och för skillnader mellan mänskliga individer (Figur 2) 

(Kortenkamp et al., 2012). 	  
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Anledningen till att man behöver använda en faktor för att täcka upp för variabilitet mellan	  

mänskliga individer är att det bland friska människor antas finns större interindividuella 

skillnader i känslighet för toxiska substanser jämfört med bland försöksdjur som brukar vara 

framavlade för att vara genetiskt homogena. Den mänskliga populationen inkluderar 

dessutom grupper som kan vara extra känsliga, såsom äldre, barn eller individer med nedsatt 

hälsa (Kortenkamp et al., 2012).  

I hälsomässig riskbedömning av människors exponering för kemikalier från livsmedel 

används säkerhetsfaktorer som varierar från 10 till 1000 (Kortenkamp et al., 2007). Ofta 

använder man en standardsäkerhetsfaktor på 100, denna säkerhetsfaktor kan i sin tur delas in i 

en faktor på 10 som används för att kompensera för artskillnader när man extrapolerar från 

djur till människor, och en faktor på 10 som ska kompensera för mänsklig variabilitet mellan 

individer (Teuschler et al., 2007).	  Om en säkerhetsfaktor på 100 använts blir det resulterande 

ADI eller TDI en dos som är 100 gånger lägre än NOAEL (Figur 3).  

Förutom säkerhetsfaktorer som används för att kompensera för artskillnader och 

interindividuell variabilitet kan man applicera extra säkerhetsfaktorer om man extrapolerat 

från akut eller subkronisk exponering till kronisk exponering i djurförsök, eller om man utgår 

från LOAEL istället för från NOAEL i fastställandet av ett ADI eller TDI (Lambert et al., 

2007).  

Något man kan ha i åtanke är att det värde NOAEL eller LOAEL uppskattats till påverkas av 

vilka doser man testat, liksom avståndet dem emellan, i de underliggande toxicitetsstudierna. 

Detta påverkar i sin tur värdet på ADI alternativt TDI (Lambert et al., 2007). Även om ADI 

eller TDI för enstaka kemikalier representerar exponeringsnivåer som anses kunna tolereras 

under en livstid utan skadliga effekter så är frågan om detta gäller när en exponering 

	  

Figur 7.  

Figur 2. Säkerhetsfaktorer som används vid fastställande av ett ADI eller TDI kan kompensera för bland 
annat artskillnader mellan försöksdjur och människor, samt för interindividuell variabilitet i den mänskliga 
populationen. Jämfört med hos försöksdjuren, som använts i toxicitetsstudierna, antas det finnas en större 
interindividuell variabilitet i känslighet i den mänskliga populationen, dels för att denna inkluderar extra 
känsliga subpopulationer, och dels för att människor inte är inte lika genetiskt homogena som försöksdjur 
vanligtvis är.  

Artskillnader 
Mänsklig 
variabilitet 
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involverar ett stort antal kemikalier, alla i nivåer runt deras individuella ADI eller TDI 

(Kortenkamp et al., 2007).  

	  

ADI	  används	  som	  utgångspunkt	  när	  gränsvärden	  för	  substanser	  i	  livsmedel	  bestäms	  

ADI kan användas som utgångspunkt när gränsvärden för substanser i livsmedel bestäms. 

Detta gäller för bekämpningsmedelsrester (se mer på sida 28) och veterinärläkemedel. Djur 

behandlas med läkemedel av samma orsak som vi människor, det vill säga för att förebygga 

och behandla sjukdom, men också för att öka djurens produktionskapacitet och för att 

motverka att infektioner sprids mellan djur och människor. Livsmedelsproducerande djur kan 

behandlas med bland annat antibiotika, antiparasitära läkemedel, vacciner, 

antiinflammatoriska medel och bedövningsmedel. Om läkemedelsrester finns i livsmedel till 

följd av att det livsmedelsproducerande djuret behandlats med läkemedel riskerar man att 

läkemedelssubstansen ger effekter också hos livsmedelskonsumenten. För att förhindra detta 

sätts gränsvärden för hur höga halter läkemedelsrester som får finnas i animaliska livsmedel. 

Gränsvärdena representerar livsmedelstoxikologiskt acceptabla nivåer och fastställs utifrån 

ADI. För varje läkemedel fastställs hur lång tid som krävs för att läkemedelshalten ska hinna 

sjunka till gränsvärdesnivån, efter det att djuret behandlats med läkemedlet. Denna tid kallas 

Figur 3. Vid framtagande av ett ADI eller TDI utgår man ofta från NOAEL (från djurstudier), som divideras 
med en standardsäkerhetsfaktor på 100. Denna säkerhetsfaktor kan delas upp i en faktor på 10 som ska 
kompensera för artskillnader och en faktor på 10 som ska kompensera för variabilitet i känslighet mellan olika 
individer i den mänskliga populationen. Om en standardsäkerhetsfaktor på 100 används blir det resulterande 
ADI eller TDI därmed 100 gånger lägre än NOAEL. 

NOAEL/10 
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för karenstid, och inte förrän denna tidsperiod har passerat får man slakta djuren eller ta deras 

mjölk och ägg (Livsmedelsverket, 2012a).  

 

Kombinationseffekter;	  additiva,	  synergistiska	  och	  antagonistiska	  

En kombinerad exponering innebär exponering för två eller flera kemikalier via en eller flera 

exponeringsvägar (Silins et al., 2011). När flera kemikalier förekommer tillsammans kan 

olika kombinationseffekter (också kallat cocktaileffekter) uppstå, och dessa effekter kan vara 

additiva, synergistiska eller antagonistiska (Feron och Groten, 2002). Ett av de största 

bekymren kring cocktaileffekter är om lågdosexponeringar av kemikalier som var för sig 

finns i en nivå under den vid vilken de ger effekt kan orsaka hälsoeffekter när de kombineras 

(Carpy et al., 2000).  

Dos-‐	  och	  responsadditivitet	  

Med additivitet menas att effekten av en kombination är densamma som summan av de 

individuella kemikaliernas effekt (Figur 4). Det kan också innebära att halter av kemikalier, 

som enskilt inte orsakar negativa effekter, kan 

summeras upp till en nivå där hälsoeffekter uppstår 

när kemikalierna kombineras. Dosadditivitet råder 

när alla kemikalier i blandningen verkar på samma 

sätt, genom samma verkningsmekanism utan att 

påverka varandras toxicitet. Kemikalierna skiljer 

sig då bara med avseende på potens och kan ses 

som utspädningar eller koncentrat av varandra (US EPA, 2000). Detta gör att den additiva 

effekten kan beskrivas matematiskt genom summering av de individuella kemikaliernas doser 

efter justering för skillnader i potens (Cassee et al., 1998). Kemikalier som har samma toxiska 

verkningsmekanism kan definieras som två eller fler kemikalier som orsakar en gemensam 

toxisk effekt genom samma eller i stort sett samma sekvens av biokemiska händelser (US 

EPA, 2002). I många fall är denna sekvens okänd (Kortenkamp et al., 2007).  

Responsadditivitet innebär att kemikalier har olika verkningsmekanismer, och ibland olika 

målceller eller målvävnader, men att de slutliga effekterna ändå är additiva (US EPA, 2000). 

Genom att aktivera olika effektorkedjor kan varje komponent i en blandning av olikverkande 
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Figur 4. Additiv kombinationseffekt mellan 
kemikalie A och B. 
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kemikalier bidra till en gemensam effekt oberoende av de andra kemikalierna i blandningen. 

För kemikalier med olika verkningsmekanismer antar man ofta att en kombinerad exponering 

inte medför någon toxisk effekt om kemikalierna förekommer i nivåer under sin effektnivå 

och inte interagerar med varandra. Det vill säga, om ingen av de enskilda kemikalierna ger 

upphov till en toxisk effekt bör inte heller kombinationen göra det. Detta skiljer sig från 

dosadditivitet, där man teoretiskt kan få en mätbar kombinationseffekt trots att de individuella 

ämnena finns i nivåer under den där de ensamt ger toxicitet (Boobis et al., 2008).  

 

Interaktionseffekter:	  synergism	  och	  antagonism	  

Interaktioner mellan kemikalier kan leda till effekter som avviker från additivitet (Feron och 

Groten, 2002). Vid synergism är effekten av en kombination större än vad som förväntas 

utifrån de enskilda komponenternas toxiska effekter, medan antagonism resulterar i en lägre 

effekt än den förväntade (Figur 5) (US EPA, 2000).  

Interaktioner kan förekomma både i den toxikokinetiska och i den toxikodynamiska fasen av 

en exponering och kan exempelvis resultera i induktion eller hämning av enzymer som är 

involverade i bioaktivering eller detoxifiering av kemikalier. Interaktioner kan också påverka 

upptag, distribution och utsöndring av kemikalier eller bestå av konkurrens om receptorer och 

andra målstrukturer (Groten et al., 2001). 

 

 

Interaktioner anses vara mer troliga då kemikalierna finns i högre koncentrationer, eftersom 

mättnad av enzymer och receptorer då är mer sannolikt (Wilkinson et al., 2000; Teuschler et 

al., 2007).  

Analys av interaktioner är svårt på grund av de många olika kombinationer och dosnivåer som 

kan finnas i en blandning, och ofta har man inte data bortom binära blandningar. För det 
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Figur 5. Vänster diagram: antagonistisk kombinationseffekt mellan kemikalie A och C. Höger diagram: 
synergistisk kombinationseffekt mellan kemikalie A och D. 
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mesta används ett additivitetskoncept som standardprocedur för att uppskatta risken av 

exponeringar för kemikalieblandningar, med antagande om att exponeringen sker i så låga 

doser att inga interaktioner förekommer mellan kemikalierna (Teuschler et al., 2007). 

 

Exempel	  på	  interaktioner:	  livsmedel	  och	  läkemedel	  

Några av de mest välstuderade interaktionerna är förmodligen de som förekommer mellan 

läkemedel. En kombination av läkemedel kan ses som en enkel blandning som jämfört med 

många andra blandningar vi exponeras för är relativt väldefinierad både kvantitativt och 

kvalitativt (Groten et al., 2001). Generellt kan interaktioner mellan läkemedel tänkas vara 

allvarligast för läkemedel som har ett smalt terapeutiskt index, det vill säga när kvoten mellan 

den dos som krävs för att ge en toxisk effekt och den dos som behövs för att få en önskad 

terapeutisk effekt, är liten (Eaton & Gilbert, 2007). Läkemedelsinteraktioner kan leda till att 

en läkemedelsdos behöver höjas eller sänkas, att olika läkemedel bör tas vid olika tillfällen 

eller att en läkemedelskombination avråds helt. Samma följder kan ses i vissa fall då 

läkemedel interagerar med komponenter i maten vi äter, vilket illustreras med tre exempel 

nedan.  

Vitamin	  K	  antagoniserar	  Warans	  blodförtunnande	  effekt	  

Det blodförtunnande läkemedlet Waran kan interagera med många olika substanser, dessutom 

har det ett smalt terapeutiskt fönster med risk för allvarliga komplikationer i form av 

blodproppar och blödningar vid för låga respektive för höga doser. Warandosen måste ställas 

in noga och blodets koagulationsförmåga monitoreras regelbundet under behandlingens gång 

för att se till att den antikoagulerande effekten hålls på en lagom nivå (Rang et al., 2007). 

Den aktiva substansen i Waran är warfarin, en vitamin K-antagonist som hämmar 

aktiveringen av vissa koagulationsfaktorer. Vitamin K erhålls via födan och reduceras i 

kroppen till vitamin K-hydroquinon, som är co-faktor i den enzymatiska reaktion där 

koagulationsfaktorerna II, VII, IX och X aktiveras via karboxylering. Samtidigt som denna 

karboxylering av koagulationsfaktorerna äger rum oxideras vitamin K-hydroquinon till 

vitamin K 2,3-epoxid. Vitamin K-cirkeln sluts sedan genom att vitamin K 2,3-epoxid 

reduceras tillbaka till vitamin K. Warfarin stör hela denna process genom att kompetitivt 

hämma den enzymatiska reduktionen av vitamin K-epoxid till vitamin K och dess aktiva 
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hydroquinonform (Figur 6). Detta leder till en minskad tillgång på vitamin K-hydroquinon, 

vilket i sin tur resulterar i färre aktiva koagulationsfaktorer (Rang et al., 2007).  

 

	  

Ett högt intag av livsmedel som innehåller mycket K-vitamin, såsom broccoli och spenat, kan 

minska warfarins antikoagulatoriska effekt genom direkt antagonism (Fass, 2012). Även blad 

som används till grönt te kan innehålla stora mängder vitamin K, och trots att dessa mängder 

minskar när man tillagar teet finns det en risk att grönt te antagoniserar warfarins effekt om 

det intas i stora mängder (Taylor och Wilt, 1999). En stor variation från dag till dag i intag av 

Vitamin K- 
epoxid 

Vitamin K-
hydroquinon 

	   Vitamin K 

Koagulationsfaktorer II, VII, IX, X 
Aktiverade (karboxylerade) 
koagulationsfaktorer II, VII, IX, X 

Vitamin K-beroende 
karboxylas 

Vitamin K-reduktas Vitamin K-epoxidreduktas 

WARFARIN 

Figur 6. Warfarins antikoagulerande effekt kommer av att det hämmar den enzymatiska reduktionen av 
vitamin K-epoxid till vitamin K och vitamin K-hydroquinon. Därmed hämmas också den vitamin K-beroende 
aktiveringen av koagulationsfaktor II, VII, IX och X, en karboxyleringsreaktion som kräver Vitamin K-
hydroquinon som co-faktor. 
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livsmedel med högt innehåll av vitamin K kan ge problem med att ställa in en lämplig dos av 

läkemedlet, men en normal daglig variation ska inte påverka warfarins effekt. Eftersom K-

vitamin är viktigt för många olika processer i kroppen avråds därför inte behandlade patienter 

från att äta K-vitamininnehållande livsmedel (Fass, 2012; Vikström Jonsson 2012). 

 

Grapefruktjuice	  hämmar	  det	  läkemedelsmetaboliserande	  enzymet	  CYP3A	  

Ytterligare ett exempel på livsmedel som interagerar med läkemedel är grapefruktjuice. 

Grapefruktjuice kan öka plasmakoncentrationerna av många läkemedel från olika 

läkemedelsklasser, exempelvis bensodiazepiner, statiner och kalciumantagonister (Hanley et 

al., 2011). Orsaken till de ökade plasmakoncentrationerna är att furanokumariner i juicen 

irreversibelt hämmar det läkemedelsmetaboliserande enzymet CYP3A (Paine et al., 2006). 

CYP3A finns i både tunntarmen och i levern och är involverat i metabolismen av många av de 

vanligast förskrivna läkemedlen (Hanley et al., 2011).  

 

Läkemedel som metaboliseras av CYP3A och som intas oralt utsätts för första-

passagemetabolism av dessa enzymer både i tarmen och i levern innan det når den systemiska 

cirkulationen. På grund av detta kan mängden läkemedel som slutligen når 

systemcirkulationen vara mycket lägre än den mängd som från början administrerats, vilket 

man tagit hänsyn till när den rekommenderade doseringen bestämts. Om CYP3A-enzymer i 

	   	  	  	  

	   	  

	   	  

CYP3A 

	  

Tarmlumen 

Till levern och det systemiska blodomloppet 

CYP3A 

Figur 7. CYP3A-enzymer i tunntarmen hämmas av furanokumariner i grapefruktjuice, vilket kan leda till 
högre plasmakoncentrationer av oralt intagna läkemedel som normalt metaboliseras av dessa enzymer på sin 
väg till levern och därefter det systemiska blodomloppet. 
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tarm eller lever utsätts för hämning ökar dock den orala biotillgängligheten av läkemedel som 

normalt undergår omfattande första-passagemetabolism av dessa enzymer, och man riskerar 

då att få en för hög läkemedelskoncentration i blodet (Figur 7). Återhämtning av den 

enzymatiska aktiviteten kräver syntes av nya enzymer, vilket tar cirka tre dagar (Greenblatt et 

al., 2003). 

Flytande	  mejeriprodukter	  hindrar	  absorption	  av	  tetracykliner	  

Tetracykliner är en typ av antibiotika som håller tillbaka tillväxten av bakterier genom att 

hämma bakteriernas proteinsyntes. Om tetracykliner intas samtidigt med mjölkprodukter 

riskerar man en utebliven eller minskad effekt av läkemedlet. Detta beror på att kalciumjoner i 

dessa livsmedel bildar svårlösliga komplex med tetracykliner, och dessa komplex absorberas 

sämre genom magtarmslemhinnan vilket får som följd att plasmakoncentrationen av 

läkemedlet blir lägre. Flytande mejeriprodukter rekommenderas på grund av detta att inte 

intas inom två timmar före eller efter intag av tetracykliner (Janusinfo, 2012). 

 

Vad	  avgör	  om	  en	  kombinerad	  exponering	  ger	  upphov	  till	  toxicitet	  

En blandnings toxicitet beror till stor del av de ingående kemikaliernas exponeringsnivåer, 

verkningsmekanismer och målstrukturer (Cassee et al., 1998). För att en kemikalie ska kunna 

utöva en effekt krävs att det, vid sin målstruktur, finns i en koncentration som överskrider den 

tröskelnivå (om en sådan finns) som krävs för att utlösa en effekt (Eaton & Gilbert, 2007).  

 

Faktorer som är avgörande för om kumulativa effekter ska uppstå från exponering för flera 

kemikalier är tidssambanden mellan de externa exponeringarna, hur länge kemikalierna 

stannar i kroppen liksom hur länge effekten håller i sig. Effektens varaktighet beror bland 

annat på hur kemikalierna interagerar med målstrukturen, exempelvis om det sker reversibelt 

eller irreversibelt, och hur snabbt återhämtningen sker. Successiva exponeringar för olika 

kemikalier med en gemensam verkningsmekanism leder inte till kumulativ toxicitet om 

återhämtningen är fullständig mellan exponeringarna. Å andra sidan kan en kortvarig akut 

exponering adderas till den långvariga kroppsbördan orsakad av en persistent kemikalie, och 

på så vis påverka storleken på en kronisk effekt (Wilkinson et al., 2000).  
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Egenskaper för substanser som återfinns i livsmedel kan skilja mycket beroende på vilken 

ämnesgrupp de tillhör. Detta kan ha betydelse för den toxiska effekten. Exempelvis har 

bekämpningsmedel som tillverkats i syfte att tillsättas till livsmedel utvecklats för att ha en 

relativt snabb metabolism i människokroppen. Dessa skiljer sig därmed från organiska 

miljöföroreningar som är persistenta och ackumuleras i kroppen, och som därför har potential 

att verka toxiskt under en längre tid (Kortenkamp et al., 2012).  

 

Kumulativ	  riskbedömning	  av	  kemikalier	  med	  samma	  
verkningsmekanism	  

En kumulativ risk definieras som de kombinerade riskerna som uppstår vid exponering för 

flera substanser, och en kumulativ riskbedömning definieras som analys, karaktärisering och 

kvantifiering av de kombinerade hälso- eller miljöriskerna från denna exponering (US EPA, 

2007).  

Nästintill alla metoder för kumulativ riskbedömning som används idag är baserade på 

dosadditionskonceptet. När man bedömer en blandnings toxicitet förutsätter man att de 

individuella komponenterna i blandningen är oberoende av varandra och inte påverkar 

varandra på ett antagonistiskt eller synergistiskt sätt (Wilkinson et al., 2000). Detta dels för att 

det är svårt att kvantitativt prediktera synergi och antagonism baserat på toxicitet hos 

blandningskomponenterna, men också för att sannolikheten för dessa interaktioner anses vara 

relativt liten, åtminstone i låga koncentrationsnivåer (Boobis et al., 2008; Kortenkamp et al., 

2012). På grund av den låga sannolikheten för interaktioner kan en kumulativ riskbedömning 

med additivitetskonceptet anses vara tillräckligt skyddande och används som en acceptabel 

”worst case”-bedömning (Kortenkamp et al., 2012). För ämnen med samma målorgan och 

verkningsmekanism antas därför dosaddition, och eventuella synergistiska effekter tas bara 

hänsyn till i de fall då det finns en biologiskt rimlig hypotes om att detta ska förekomma, 

exempelvis om man vet att ett ämne hämmar metabolismen av ett annat ämne (Boobis et al., 

2008). 

En kumulativ riskbedömning baseras på minst tre komponenter: selektion av ett definierat 

antal kemikalier som ska ingå i den kumulativa riskbedömningen, exponeringsdata för de 

utvalda kemikalierna liksom data om deras toxiska potens. Utifrån dessa tre komponenter 

görs sedan en summering av de kombinerade riskerna (Kortenkamp et al., 2012). 
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Selektion	  av	  ett	  definierat	  antal	  kemikalier	  till	  en	  kumulativ	  
riskbedömningsgrupp	  	  

I början av en kumulativ riskbedömning identifieras substanserna relevanta för det aktuella 

exponeringsscenariot. Bland dessa ämnen kan sedan en gruppering till en kumulativ 

bedömningsgrupp (cumulative assessment group, CAG) göras, med syftet att identifiera en 

grupp av substanser som man vet eller antar orsakar en gemensam toxisk effekt genom 

samma verkningsmekanism, och som därför tros ge en dosadditiv effekt (Boobis et al., 2008; 

EFSA, 2009). 

Beroende på hur mycket information man har 

om de aktuella substanserna, kan grupperingen 

i en kumulativ bedömningsgrupp baseras på 

mer eller mindre generella kriterier (Figur 8). I 

vissa fall kan grupperingen baseras på kemisk 

struktur, kanske har substanserna gemensamma 

funktionella grupper eller metaboliska 

prekursorer. För pesticider kan 

pesticidmekanismer ligga till grund för 

indelning i en kumulativ bedömningsgrupp, 

ofta är den mekanismen liknande den som 

orsakar toxicitet i däggdjur. Specifika toxiska 

effekter kan vara ett annat kriterium, dessa kan 

orsakas av strukturellt orelaterade ämnen som 

delar samma verkningsmekanism (EFSA, 

2009). Ibland kan det anses vara tillräckligt att 

gruppera ämnen efter mindre detaljerade kriterier, såsom målorgantoxicitet (Kortenkamp et 

al., 2012). 

Den ideala situationen är om man kan dela in kemikalier i en grupp bestående av ämnen som 

man vet verkar på samma molekylära målstruktur. Exempel på sådana ämnen är 

organofosfater (en typ av bekämpningsmedel) som utövar sin effekt på enzymet 

acetylkolinesteras, och dioxiner (organiska miljöföroreningar) som ger toxicitet genom att 

interagera med Ah-receptorn (Boobis et al., 2008). EFSA har framhållit att det egentligen 

bara är de kemikalier som verkar på samma eller relaterade målstrukturer som bör inkluderas i 

Figur 8. Indelning av kemikalier i en kumulativ 
bedömningsgrupp kan baseras på mer eller mindre 
detaljerade kriterier. Målet är att identifiera 
substanser som man vet eller tror orsakar en 
gemensam toxisk effekt genom samma verknings-
mekanism. I idealfallet kan man basera 
grupperingen på en känd gemensam toxisk 
verkningsmekanism, men ofta saknas information 
om denna och man får nöja sig med mer generella 
kriterier, såsom strukturella likheter eller 
gemensamt målorgan för toxicitet.  

Verkningsmekanism för 
toxisk effekt 

Toxisk	  effekt 

Målorgan för toxicitet 

Struktur 

Ökande detaljnivå på 
grupperingskriterier 
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en kumulativ bedömningsgrupp, men att om man inte har bevis på motsatsen så ska ämnen 

behållas i den kumulativa bedömningsgruppen. Det vill säga, ämnen som inkluderats i en 

kumulativ bedömningsgrupp på grund av mer generella kriterier än en gemensam toxisk 

verkningsmekanism exkluderas bara om man kan visa att de inte har samma 

verkningsmekanism (EFSA, 2009).  

Om man använder för smala kriterier för inkludering i en kumulativ bedömningsgrupp 

riskerar man att underskatta den kombinerade risken genom att exkludera substanser som kan 

bidra till kumulativa effekter genom olika toxiska verkningsmekanismer. För vissa kritiska 

effekter kan dosaddition ske trots att kemikalierna i blandningen inte delar samma molekylära 

målstruktur, detta har framför allt setts med endokrinstörande ämnen. För dessa ämnen bör 

därför kriteriet för att ingå i en kumulativ bedömningsgrupp baseras på induktion av den 

gemensamma endokrinrelaterade effekten snarare än mekanismen som ligger bakom denna 

(Kortenkamp et al., 2007). 

Ämnen i mat kan delas upp efter avsiktlig användning (tillsatsämnen, bekämpningsmedel, 

aromämnen, veterinärmedicinska preparat, förpackningsmaterial etc.) eller oavsiktlig 

förekomst (miljöföroreningar, akrylamid etc.) och ofta utförs kumulativa riskbedömningar av 

praktiska skäl i liknande uppdelningar, det vill säga bekämpningsmedel för sig och 

miljöföroreningar för sig.  Om möjligt bör man dock i en kumulativ riskbedömning inkludera 

alla relevanta kemikalier, oavsett deras regulatoriska uppdelningar, eftersom en uppdelning 

enligt användning inte behöver spegla en uppdelning i toxikologisk risk (Kortenkamp et al., 

2012). För att gå steget längre kan man säga att idealt borde alla ämnen som verkar genom 

samma mekanism inkluderas i en kumulativ riskbedömning, oavsett deras användning eller 

kemiska struktur. Detta skulle innebära att man förutom de substanser vi exponeras för via 

maten också inkluderade läkemedelssubstanser, kemikalier i konsumtionsprodukter, 

industrikemikalier, luftföroreningar, med mera (EFSA, 2009). 

 

Exponeringsdata	  	  

För att göra en kumulativ riskbedömning behövs någon typ av exponeringsdata för 

kemikalierna i bedömningsgruppen. När det gäller livsmedelsrelaterade exponeringar kan 

man genom att kombinera haltdata för kemikalier i livsmedel med konsumtionen av dessa 

livsmedel, antingen på befolkningsnivå eller på individnivå, få ett mått på hur stor den 
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födorelaterade exponeringen är. Livsmedelsverket utför med jämna mellanrum 

matkorgsundersökningar och matvaneundersökningar med syftet att kartlägga den svenska 

befolkningens intag av livsmedel. Resultaten från dessa undersökningar utgör ett bra underlag 

för exponeringsdelen i en kumulativ riskbedömning. Nedan följer en beskrivning av 

tillvägagångssättet för Matkorgen 2010 och Riksmaten 2010-2011, de två senast genomförda 

undersökningarna av dessa slag (Amcoff et al., 2012; Livsmedelsverket, 2012b). 

Matkorgen	  2010	  

Matkorgen 2010 är en undersökning där den svenska befolkningens genomsnittliga 

exponering för olika ämnen via livsmedelskonsumtion studerats. En översiktlig bild över 

tillvägagångssättet för denna undersökning visas i Figur 9. Med hjälp av Jordbruksverkets 

statistik över per capita-konsumtionen i Sverige (beräknat som totala leveranser av livsmedel 

till svenska hushåll dividerat med Sveriges invånarantal) inhandlades matkorgar med 

livsmedelsvaror som speglar medelsvenskens konsumtion av livsmedel (Livsmedelsverket, 

2012b).  

 

Samtliga varor som inhandlades hade en medelkonsumtion på minst 0,5 kg per person och år. 

Nio olika matkorgar inhandlades från fem olika livsmedelskedjor i Uppsala under våren 2010, 

under hösten samma år gjordes dessutom fem ytterligare inköp av grönsaker, frukt och potatis 

(Livsmedelsverket, 2012b). 

 

   

  

Haltdata × genomsnittskonsumtion  à  genomsnittsexponering 

Statistik om per 
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1) Spannmålsprodukter 
2) Bakverk 
3) Kött 
4) Fisk 
5) Mejeriprodukter 
6) Ägg 

7) Fetter 
8) Grönsaker 
9) Frukt 
10) Potatis 
11) Socker och sötsaker 
12) Drycker 

Homogenatpreparation inom varje 
livsmedelsgrupp. Av varje matvara tas 
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per capita- intaget  

Inhandling av matvaror 
Indelning av matvarorna i 12 livsmedelsgrupper 

Kemiska analyser utförs 
på alla homogenat 

Figur 9. Schematisk bild över genomförandet av Matkorgen 2010, en undersökning gjord av Livsmedelsverket. 
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Livsmedlen i de inköpta matkorgarna indelades i 12 olika livsmedelsgrupper: 

spannmålsprodukter, bakverk, kött, fisk, mejeriprodukter, ägg, fetter, grönsaker, frukt, potatis, 

socker/sötsaker och drycker. Inom varje livsmedelsgrupp gjordes homogenat där varje 

matvara som ingick i livsmedelsgruppen vägdes upp i en mängd motsvarande 1 % av den 

årliga per capita-konsumtionen för denna vara. Oätliga delar som skal och ben togs bort innan 

uppvägning, men inga kompensationer gjordes för eventuellt matsvinn, och inga livsmedel 

tillagades (Livsmedelsverket, 2012b).  

Kemiska analyser utfördes på samtliga homogenat. Genom att analysera innehållet av utvalda 

ämnen i homogenaten och relatera dessa halter till den beräknade genomsnittskonsumtionen 

kan sedan ett mått på svenskarnas exponering för näringsämnen samt potentiellt hälsofarliga 

ämnen som metaller, bekämpningsmedel, miljöföroreningar och polycykliska aromatiska 

kolväten erhållas (Livsmedelsverket, 2012b). 

Riksmaten	  2010-‐2011	  	  

Riksmaten 2010-2011 är en matvaneundersökning genomförd på individnivå, där de 

medverkande deltagarna själva fått rapportera in sina livsmedelsintag. I denna undersökning 

bestod datainsamlingen av en kostregistrering som pågick i fyra dagar under vilka deltagarna 

via en webbsida fick registrera allt de åt, och i vilka mängder. Som ett komplement användes 

en enkät med frågor gällande konsumtion av vissa specifika livsmedelsgrupper, till exempel 

fisk och skaldjur. Också denna besvarades främst via internet (Amcoff et al., 2012). 

Till skillnad från Matkorgsundersökningen där man får ett medelvärde på konsumtion, får 

man med Riksmaten en bild av spridningen av livsmedelskonsumtion i befolkningen, 

eftersom man använder sig av data på individnivå. Den aktuella undersökningspopulationen 

valdes ut så att den så långt som möjligt skulle vara ett representativt urval för Sveriges vuxna 

befolkning. Totalt inkluderades cirka 2000 individer mellan 18 och 84 års ålder, med fler 

deltagande kvinnor än män (Amcoff et al., 2012).  

Bland män, lågutbildade och utlandsfödda individer hade man ett stort bortfall, vilket 

påverkar resultatet och gör att man inte speglar den faktiska konsumtionen för hela 

populationen. Dessutom tenderade män i åldern 18-30 att underraportera alternativt 

överrapportera sina kostintag, det vill säga att de rapporterade att de ätit mindre eller mer än 

vad de faktiskt gjort. Detta riskerar att ge en felaktig bild av den verkliga konsumtionen för 

denna grupp, eftersom felrapporteringen var ojämnt fördelad över olika livsmedelsgrupper. 
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Överrapportering gällde främst nyttiga livsmedel, medan underrapportering oftare skedde för 

onyttiga livsmedel (Amcoff et al., 2012).  

 

Toxisk	  potens	  

För de utvalda kemikalierna i en kumulativ bedömningsgrupp behövs förutom 

exponeringsdata också kemikaliespecifik data om toxisk potens, och idealt ska dessa data 

baseras på in vivo-studier på djur, med samma studerade toxikologiska effekt 

Riskbedömningar av enstaka kemikalier liksom fastställande av ADI eller TDI är vanligtvis 

baserade på en kemikalies mest kritiska effekt (se sida 7), det vill säga den negativa effekt 

som uppstår vid lägst exponeringsnivå. Den gemensamma effekt som man baserar en 

kumulativ riskbedömning på är dock inte alltid den mest känsliga effekten för alla 

individuella kemikalier i gruppen (Wilkinson et al., 2000). Därför kan man behöva ta fram 

NOAEL-värden gällande den gemensamma effekten, eller räkna ut nya ADI eller TDI 

specifika för den gemensamma effekten (EFSA, 2009). Ibland har man över huvud taget inte 

tillgång till potensuppskattningar för samma utfall för samtliga kemikalier i blandningen, och 

för att tillåta bedömningar av kumulativ risk kan man då behöva frångå kravet på att använda 

potensuppskattningar för samma effekt (Kortenkamp et al., 2012).  

Ett annat idealt förhållande som inte alltid kan uppfyllas är att de toxikologiska data som 

används för de olika kemikalierna bör komma från studier där samma djurart och 

experimentella förhållanden använts (Wilkinson et al., 2000). Eftersom kumulativ 

riskbedömning förlitar sig på data som erhållits under testning av enskilda kemikalier under 

varierande experimentella förhållanden kan detta krav vara svårt att realisera i praktiken 

(Kortenkamp et al., 2012).  

 

Summeringsmetoder	  

När en grupp av ämnen valts ut med antagande eller vetskap om dosadditiva effekter, och 

man har tillgång till exponeringsdata och toxikologiska data för de aktuella substanserna kan 

man börja summera de kombinerade riskerna. Tre tillvägagångssätt för att göra detta beskrivs 

nedan. Om det för alla kemikalier i bedömningsgruppen används toxikologiska data för 

samma kritiska effekt och med samma effektmått (till exempel NOAEL eller LOAEL) i 
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samma art, och alla är associerade med samma säkerhetsfaktorer, blir resultatet detsamma 

oavsett vilken av dessa tre metoder som används (Wilkinson et al., 2000).  

	  

1.	  Hazard	  index	  (HI)	  

Beräkning av Hazard index, HI, börjar med att en hazardkvot, HQ, bestäms för varje 

komponent (Ekvation 1) (Groten et al., 2001). Hazardkvoten beräknas som kvoten mellan en 

kemikalies exponeringsnivå i den studerade populationen, och dess hälsomässigt acceptabla 

nivå. Den acceptabla exponeringsnivån kan till exempel utgöras av ett ADI eller TDI 

(Kortenkamp et al., 2012). HQ för samtliga kemikalier summeras slutligen till ett hazard 

index (HI) (Ekvation 2) (Groten et al., 2001).  

 

 

 

 

 

Om HI är större än 1 överskrider den kombinerade exponeringen den nivå vid vilken man inte 

förväntar sig en negativ effekt, medan en kvot på mindre än 1 innebär att ingen negativ 

hälsoeffekt förväntas uppstå (EFSA, 2009). 

I de fall där referensvärden som ADI och TDI finns tillgängliga vilket är HI-metoden 

förhållandevis snabb och enkel och därför är lämplig att använda som en första 

screeningmetod (EFSA, 2009). Att exponeringen för varje kemikalie uttrycks i relation till 

dess ADI eller TDI kan dock också ses som en nackdel. Detta eftersom ADI och TDI erhålls 

genom applicering av säkerhetsfaktorer (som i sin tur är baserade på subjektiva bedömningar) 

och inte representerar verkliga mått på relativ toxisk potens (Wilkinson et al., 2000).  

2.	  Reference	  point	  index	  (RfpI)	  

Ett alternativ till hazard index (HI) är reference point index (RfpI), eller point of departure 

index (PODI) som det också kan benämnas. Här summeras exponeringen för varje kemikalie 

TDIellerADIexvnivåAcceptabel
nivåsExponeringHQ

,
=

∑
=

=
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i
iHQHI

1

Ekvation 2. 

Ekvation 1. 
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som en fraktion av dess potens, där potensen exempelvis kan uttryckas i form av NOAEL 

eller en dos korresponderande med en given effektnivå (Ekvation 3) (Wilkinson et al., 2000). 

 

 

 

En gemensam säkerhetsfaktor appliceras sedan för hela gruppen i sista steget i processen. Den 

gemensamma säkerhetsfaktorn kan (liksom den som används för enstaka kemikalier vid 

framtagande av ADI eller TDI) exempelvis vara 100 och bestå av en faktor på 10 för 

artskillnader och en faktor på 10 för mänsklig interindividuell variabilitet (Wilkinson et al., 

2000). 

Jämfört med HI har RfpI fördelen att den summerar exponeringarna för de olika kemikalierna 

i form av deras relativa potens (Wilkinson et al., 2000). Metoden är också mer transparent 

eftersom säkerhetsfaktorer inte används innan man beräknar RfpI. RfpI tillåter dock inte 

applicering av kemikaliespecifika säkerhetsfaktorer för att justera för exempelvis 

artskillnader. Därför bör studiedesignen på toxicitetsstudierna vara jämförbar för alla 

ingående kemikalier (EFSA, 2009). 

3.	  Relativa	  potensfaktorer	  (RPF)	  

Den tredje summeringsmetoden som beskrivs här är relativa potensfaktorer (RPF). När man 

använder sig av dessa uttrycker man potensen för varje kemikalie i relation till potensen hos 

en utvald indexkemikalie (IC) (EFSA, 2009). Selektion av indexkemikalie är inte 

nödvändigtvis relaterat till toxisk potens, utan kan baseras på hur väl indexkemikalien 

representerar de övriga kemikalierna (Lambert et al., 2007). För varje kemikalie beräknas en 

relativ potensfaktor (RPF) som kvoten mellan kemikaliens potens och indexkemikaliens 

potens. Varje kemikalies RPF multipliceras sedan med exponeringen av kemikalien i fråga för 

att få fram potensnormaliserade exponeringar, uttryckta som IC-ekvivalenter. När alla IC-

ekvivalenter summerats jämförs den totala exponeringen för IC-ekvivalenter med 

referensvärdet för indexkemikalien, till exempel ADI eller TDI. Om summan av IC-

ekvivalenterna är lägre än referensvärdet för indexkemikalien anses den kombinerade risken 

från exponeringen för blandningen vara acceptabel (EFSA, 2009). 

∑
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=
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Relativa potensfaktorer används för strukturellt närbesläktade kemikalier som verkar via 

samma toxiska verkningsmekanism (Groten et al., 2001; Kortenkamp et al., 2012). Eftersom 

den totala blandningsdosen utvärderas med hjälp av indexkemikaliens dosresponskurva måste 

komponenternas dosresponskurvor dessutom ha en liknande form på dessa som 

indexkemikalien (Teuschler et al., 2007). Ett exempel på en grupp av ämnen som uppfyller 

dessa krav är dioxiner och dioxinlika ämnen, för vilka en typ av RPF kallade toxiska 

ekvivalensfaktorer utvecklats (Van den Berg et al., 1998). 

Toxiska	  ekvivalensfaktorer	  för	  dioxiner	  och	  dioxinlika	  ämnen	  

Toxiska ekvivalensfaktorer (TEF) är en typ av relativa potensfaktorer som används för de 

organiska miljöföroreningarna dioxiner och dioxinlika ämnen (Van den Berg et al., 1998). 

Till gruppen dioxinlika ämnen hör polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDDer), 

polyklorerade dibenzofuraner (PCDFer) och polyklorerade bifenyler (PCBer). Dessa ämnen 

ger toxiska effekter på fosterutveckling av nervsystem, immunsystem och 

reproduktionssystem genom att aktivera Ah-receptorn (Silins et al., 2011). TEF-värden har 

genom en vetenskaplig konsensusprocedur utarbetats för 17 PCDD/Fer och 12 PCBer (Tabell 

1) (Van den Berg et al., 2006). 

 

Kongen TEF Kongen TEF 

Klorerade dibenso-p-dioxiner  Klorerade dibensofuraner  
2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 
1,2,3,7,8-PeCDD 1 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 
OCDD 0,0003 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 
Mono-ortho-substituerade PCBer  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 
PCB 105 0,00003 OCDF 0,0003 
PCB 114 0,00003   
PCB 118 0,00003 Non-ortho-substituerade PCBer  
PCB 123 0,00003 PCB 77 0,0001 
PCB 156 0,00003 PCB 81 0,0003 
PCB 157 0,00003 PCB 126 0,1 
PCB 167 0,00003 PCB 169 0,03 
PCB 189 0,00003   
 

En kemikalies TEF baseras på dess relativa potens i förhållande till indexkemikalien 2,3,7,8-

tetraklorodibenzo-p-dioxin (TCDD), den mest potenta dioxinen med ett TEF-värde på 1 

(Groten et al., 2001; Van den Berg et al., 2006). Den totala toxiciteten hos en blandning 

Tabell 1.  Toxiska ekvivalensfaktorer som genom en vetenskaplig konsensusprocedur utarbetats för dioxiner och 
dioxinlika ämnen (värden från Van den Berg et al., 2006). 
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bestående av dioxiner och dioxinlika ämnen bedöms i termer av toxiciteten av en ekvivalent 

koncentration av TCDD. Den toxiska ekvivalenta koncentrationen, TEQ, beräknas som 

summan av koncentrationen av varje komponent multiplicerat med dess TEF-värde (Ekvation 

4) (Van den Berg et al., 1998; Groten et al., 2001).  

 

 

När den toxiska ekvivalenta koncentrationen, TEQ, har beräknats för en blandning av 

dioxinlika ämnen jämförs detta värde med ett fastställt TDI för indexkemikalien TCDD (Van 

den Berg et al., 2006).  

För att ett ämne ska tilldelas en TEF krävs att det har affinitet för Ah-receptorn, utövar 

dioxinlika effekter, har strukturell likhet med TCDD samt att det är persistent och 

ackumuleras i näringskedjan. För de ämnen som inkluderats i TEF-konceptet har relativa 

toxiska potenser i förhållande till TCDDs potens tagits fram genom jämförelser av 

dosresponskurvor och effektnivåer från experimentella in vivo- och in vitro-studier (Van den 

Berg et al., 1998). 

Fysiologiskt	  baserade	  toxikokinetiska	  modeller	  

Utöver de tre nyss beskrivna relativt enkla tillvägagångssätten för att summera kombinerade 

risker finns toxikokinetiska in silico-modeller som ger större möjligheter att ta hänsyn till 

bland annat interaktioner. Sannolikheten för att en toxisk effekt ska uppstå vid exponering för 

en kemikalie är relaterad till koncentrationen av kemikalien vid dess målstruktur. En ändrad 

toxikokinetik till följd av en kombinerad exponering kan påverka dosrespons- och 

doseffektförhållanden och därmed också toxicitet. Sådana ändringar kan man undersöka 

genom att använda de toxikokinetiska modellerna (Silins et al., 2011). 

De toxikokinetiska modellerna beskriver en organism, vävnad eller cell som ett system 

bestående av olika avdelningar, och kemikaliernas rörelse mellan de olika avdelningarna 

beskrivs med hjälp av matematiska massbalansekvationer (Verhaar et al., 1997; Cassee et al., 

1998). Utifrån fysiologiska, anatomiska och biokemiska data, exempelvis blodflöden, 

vävnadsfördelning och metabolism, kan man prediktera dispositionen av en eller flera 

kemikalier i kroppen (Silins et al., 2011). Genom att inkorporera kemikaliespecifika 

verkningsmekanismer, farmakodynamiska aspekter och möjliga interaktioner i modellerna 
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kan den toxiska effekten för olika doser och komponentproportioner av kemiska blandningar 

predikteras (Verhaar et al., 1997; Mumtaz et al., 2012).  

 

Den	  kumulativa	  riskbedömningsproceduren	  i	  ett	  beslutsträd	  

För att utföra en kumulativ riskbedömning på ett så effektivt sätt som möjligt, både tids- och 

resursmässigt, kan man utgå från en arbetsgång eller ett beslutsträd i form av en hierarkisk 

struktur med flera nivåer. Den lämpliga startnivån är beroende av vilken kvalitet och 

detaljnivå som finns på data och vilka krav som ställs på resultatets noggrannhet. Om 

resultatet av en kumulativ riskbedömningsprocedur i en lägre nivå i beslutsträdet indikerar en 

oacceptabel risk, exempelvis om HI överskrider värdet 1, förfinas analysen gradvis och görs 

om för att se om samma resultat fås också i en högre nivå. Om resultatet istället tyder på att 

ingen signifikant risk föreligger, exempelvis om HI är lägre än 1, nöjer man sig med det 

resultatet eftersom data som används i de lägre nivåerna i beslutsträdet anses ge ett tillräckligt 

hälsomässigt konsumentskydd. En förutsättning för att bedömningen ska kunna förfinas är att 

data finns tillgängligt för detta, vilket inte alltid är fallet (Kortenkamp et al., 2012). 

Vid lägre nivåer i beslutsträdet kan det anses godtagbart att bedöma alla kemikalier relevanta 

för exponeringsscenariot oavsett deras toxiska effekter eller verkningsmekanismer. I högre 

nivåer övergår man till att exkludera de kemikalier som man vet inte orsakar en utvald 

gemensam toxisk effekt eller som inte verkar via samma mekanism. Också 

exponeringsbedömningen kan förfinas gradvis, från relativt grova exponeringsuppskattningar 

till exponeringsdata för individuella medlemmar i den relevanta populationen (EFSA, 2008; 

Kortenkamp et al., 2012). När det gäller summeringsmetoderna kan dessa rangordnas i 

ordning av ökad noggrannhet och komplexitet. Den enklaste metoden är hazard index (HI), 

följt av reference point index (RfpI) och relativa potensfaktorer (RPF). Mest komplext är 

användandet av fysiologiskt baserade toxikokinetiska (PBTK)-modeller i kombination med 

exponeringsbedömning baserad på individnivå (Figur 10) (EFSA, 2009). 

 När HI används i de lägre nivåerna i beslutsträdet, kan ADI eller TDI ha härletts från olika 

kritiska effekter och inkludera olika säkerhetsfaktorer som applicerats på ett inkonsekvent sätt 

för de olika kemikalierna. Även om man inte använder potensvärden baserade på samma 

kritiska effekt så anses proceduren vara tillräckligt skyddande, eftersom inmatningsvärdena är 

baserade på de effekter som observerats vid den lägsta dosen för varje kemikalie. I senare 
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stadier av riskbedömningen övergår man till att använda ADI alternativt TDI som härletts från 

gemensamma kritiska effekter (EFSA, 2008).  

 

 

 

Riskbedömning	  av	  kemikalier	  som	  inte	  har	  samma	  
verkningsmekanism	  

För kemikalier som ger en gemensam effekt utan att verka via samma toxiska 

verkningsmekanism (responsaddition) finns inga direkta motsvarigheter till exempelvis HI 

och TEF när man ska bedöma hälsorisken av en kombinerad exponering. Förenklade 

tillvägagångsätt är att utgå från att blandningseffekten är lika stor som effekten av den mest 

potenta komponenten eller att blandningseffekten är lika stor som summan av 

komponenternas effekter (Kortenkamp et al., 2012).  

Ofta säger man att kombinationseffekter inte är att vänta för dessa kemikalier så länge varje 

komponent finns i nivåer i eller under dess individuella nolleffektnivå (Kortenkamp et al., 

2012). EFSA fann dock vid genomgång av litteratur som behandlar lågdosblandningar bra 

stöd för signifikanta blandningseffekter väl under kemikaliernas individuella NOAEL. Den 

vanliga uppfattningen att blandningar av olikverkande kemikalier är säkra så länge de 

individuella kemikalierna finns i nivåer under NOAEL stöds därför inte alltid av empiriska 

bevis, och stöder sig på den felaktiga uppfattningen att NOAEL är en sann nolleffektnivå 

(Kortenkamp et al., 2007).  Ibland kan effekter vara närvarande trots att de inte kan mätas, till 

exempel om de är under den statistiska detektionsgränsen för den aktuella testmetoden. Ett 

litet antal djur per dosgrupp resulterar i en begränsad statistisk styrka. Om några ämnen 

producerar små, men inte statistisk signifikanta effekter, kan den gemensamma effekten 

kumulera till signifikanta nivåer, speciellt när en blandning består av ett stort antal kemikalier 

som påverkar samma effekt (Kortenkamp et al., 2012).  

Hazard index 
(HI) 

Reference point 
index (RfpI) 

Relativa 
potensfaktorer (RPF) 

PBTK-
modellering 

	  
Ökad noggrannhet och komplexitet 

Figur 10.  De summeringsmetoder som används inom kumulativ riskbedömning kan rangordnas med 
avseende på noggrannhet och komplexitet. Det enklaste sättet att utföra en kumulativ riskbedömning på är 
genom hazard index (HI). Metodernas noggrannhet och komplexitet ökar sedan i pilens riktning från 
vänster till höger. 
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Experimentella resultat tyder på att dosadditionskonceptet kan ge pålitliga uppskattningar av 

kombinationseffekter även för blandningar bestående av kemikalier med olika 

verkningsmekanismer (Crofton et al., 2005, Rider et al., 2010). Detta ger en möjlighet att 

använda riskbedömningsmetoder baserade på dosadditionskonceptet också för bedömning av 

kombinationer av olikverkande kemikalier. En fördel med detta förfarande är att man då 

undviker de tidskrävande och ofta resultatlösa försöken att identifiera kemikaliernas 

verkningsmekanismer (Kortenkamp et al., 2007).  

 

Substanser	  i	  livsmedel	  

Bekämpningsmedelsrester	  

Bekämpningsmedel definieras som en kemisk eller biologisk produkt avsedd att förebygga 

eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller skada på egendom (SFS 1998:808).  Växtskyddsmedel är en typ av 

bekämpningsmedel som kan återfinnas i livsmedel. Dessa medel används inom jordbruk, 

skogsbruk och trädgårdsodling för att skydda växter från ogräs eller angrepp från svampar 

och andra skadedjur (Kemikalieinspektionen, 2012b).	  Växtskyddsmedel kan i sin tur delas in i 

bland annat fungicider (svampmedel), insekticider (insektsmedel) och herbicider 

(ogräsmedel) (Livsmedelsverket, 2012c).	  	  

Rester av bekämpningsmedel kan påträffas i eller på livsmedel till följd av att grödor 

behandlats med bekämpningsmedel under odling, lagring eller transport. Resthalter av 

fungicider förekommer oftare än resthalter från övriga typer av växtskyddsmedel (Jonsson et 

al., 2007). 

Gränsvärden	  för	  halter	  av	  bekämpningsmedelsrester	  i	  livsmedel	  

Inom EU finns ett harmoniserat regelverk rörande bekämpningsmedelsrester i livsmedel 

(Jansson et al., 2011). Maximum residue levels (MRL) är gränsvärden för hur hög 

koncentration av en bekämpningsmedelsrest som får finnas i eller på livsmedel, och 

representerar den minsta nödvändiga mängd av den aktuella pesticiden som behövs för att få 

till stånd ett effektivt växtskydd. MRL är satta i nivåer där en konsumenthälsorisk inte 

förväntas, ofta långt under de toxikologiskt acceptabla restnivåerna (Livsmedelsverket, 

2012b). Ett och samma bekämpningsmedel kan ha olika gränsvärden när det gäller olika 
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livsmedelsprodukter, exempelvis ett som gäller för apelsiner och ett annat som gäller för 

äpplen. I Sverige ansvarar Livsmedelsverket för att kontrollera att halter av 

bekämpningsmedelsrester inte är högre än de satta gränsvärdena och att inga otillåtna 

bekämpningsmedel används (Jansson et al., 2011). Denna kontroll sker genom att analysera 

stickprov från individuella livsmedelsprodukter och sedan jämföra de uppmätta resthalterna i 

dessa prover med MRL för den specifika pesticiden och livsmedelsprodukten 

(Livsmedelsverket, 2012b).  

 

Förekomst	  och	  exponering	  

Bekämpningsmedelsrester	  i	  svenskodlade	  respektive	  importerade	  grödor	  

Grödor som importerats från utlandet brukar innehålla fler olika bekämpningsmedelsrester än 

grödor som odlats i Sverige. Detta kan förklaras med att det finns en större marknad för 

importerade grödor, med ett större antal odlare och fler olika grödor (Jonsson et al., 2007). I 

varmare länder är dessutom grödor mer utsatta för angrepp. Importerade grödor kan också 

tänkas behöva behandlas med bekämpningsmedel för att klara lagring och långväga 

transporter (enligt samtal med medarbetare på Livsmedelsverket). Bland grödor som 

importeras från utlandet innehåller frukt och bär flest bekämpningsmedelsrester, och då 

särskilt citrusfrukter, äpplen och päron.  Bland grödor som har odlats i Sverige är det i regel 

svårare att peka ut någon särskild grupp som brukar innehålla mer bekämpningsmedelsrester 

än någon annan (Jonsson et al., 2007).  

Bekämpningsmedelsrester	  i	  Matkorgen	  2010	  

I Matkorgsundersökningen 2010 (se sida 18) gjordes kemiska analyser av pesticider i 

livsmedelshomogenat inom livsmedelsgrupperna grönsaker, potatis, frukt, 

spannmålsprodukter och kött. Totalt 400 olika pesticider ingick i analysen men av dessa 

kunde bara tio detekteras, samtliga i homogenat av frukt och/eller grönsaker. Nio olika 

pesticider detekterades i frukt, och av dessa var imazalil och tiabendazol de mest frekvent 

förekommande, följt av boskalid. I grönsaker detekterades endast de två fungiciderna 

propamokarb och pyrimetanil. Samtliga pesticider detekterades i låga halter. En av 

bekämpningsmedelsresterna som detekterades var difenylamin, en tillväxtregulator som är 

otillåten inom EU. Inom Matkorgsundersökningen jämförde man också om innehållet av 

bekämpningsmedelsrester var olika i frukt och grönsaker inköpta under vår eller höst. Tanken 
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var att det möjligtvis kunde finnas färre bekämpningsmedelsrester på hösten, på grund av en 

större andel svenskodlade grödor i handeln under denna årstid. Man såg dock ingen sådan 

skillnad (Livsmedelsverket, 2012b). 

Vilka	  livsmedel	  hade	  detekterbara	  bekämpningsmedelsrester	  i	  Matkorgen	  2010?	  	  

Eftersom de kemiska analyserna i Matkorgen gjordes på homogenat med flera olika sorters 

ingående frukter och grönsaker går det inte att säga i eller på vilka specifika frukter eller 

grönsaker de olika detekterade bekämpningsmedelsresterna fanns. För att ändå få en bild av 

vilka frukter och grönsaker som kan tänkas ha bidragit till de uppmätta halterna av 

bekämpningsmedelsrester i Matkorgen 2010 kan man jämföra Matkorgsanalysernas resultat 

med Livsmedelsverkets stickprovskontroll av bekämpningsmedelsrester för år 2010. I 

Livsmedelverkets stickprovskontroll var imazalil den vanligast förekommande 

bekämpningsmedelsresten i apelsin och banan, och tiabendazol var den vanligast 

förekommande resten i päron och äpple. Boskalid, fenhexamid och fludioxonil var vanligt 

förekommande i jordgubbar, och fenhexamid var den vanligaste resten i kiwi. Bland 

grönsakerna var propamokarb den vanligaste resten i slanggurka (opublicerade uppgifter från 

medarbetare på Livsmedelsverket). I Figur 11 syns medelhalter av 

bekämpningsmedelsresterna från Livsmedelsverkets stickprovskontroll, för utvalda 

fruktsorter som också fanns med i Matkorgsundersökningen (halter för eventuella 

bekämpningsmedelsrester utöver de som detekterades i Matkorgsundersökningen redovisas 

inte). Här ser man exempelvis att den högsta medelhalten bland dessa bekämpningsmedel och 

frukter var halten av imazalil i apelsiner. Andra halter som sticker ut är den av fenhexamid i 

kiwi och pyrimetanil i vindruvor. 

 I stickprovskontrollerna analyseras individuella frukt- och grönsakssorter (Jansson et al., 

2011). Flest antal olika sorters bekämpningsmedel, uppemot 40 stycken, hittades i 

stickprovskontrollerna av vindruvor och äpplen (enligt opublicerade uppgifter från 

medarbetare på Livsmedelsverket). I Matkorgsundersökningen poolades flera olika sorters 

livsmedelsvaror med varandra innan analyserna utfördes, därför blir 

bekämpningsmedelresterna utspädda jämfört med när de analyseras i individuella prov, vilket 

kan resultera i att vissa bekämpningsmedelsrester kanske inte alls blir detekterade trots att de 

finns närvarande i små mängder (Livsmedelsverket, 2012b). Detta kan förklara varför man i 

stickprovskontrollerna detekterar många fler olika sorters bekämpningsmedelsrester jämfört 

med i Matkorgsanalyserna. 
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En viktig skillnad mellan Matkorgsanalyserna och stickprovskontrollerna är att man i 

Matkorgen tar bort oätliga delar, så som skal, innan man utför de kemiska analyserna. I 

stickprovskontrollen analyseras hela produkten inklusive oätliga delar. Detta får betydelse för 

hur höga halter som sedan detekteras i de kemiska analyserna (Jansson et al., 2011).  

Egenskaper	  för	  de	  bekämpningsmedelsrester	  som	  detekterades	  i	  Matkorgen	  2010	  

Bekämpningsmedel finns av många olika typer och kemiska klasstillhörigheter, detta gäller 

också när man tittar på de tio bekämpningsmedelsrester som detekterades i Matkorgen 2010 

(Tabell 2). Samtliga matkorgspesticider tillhör olika kemiska grupper. Majoriteten är 

fungicider, men med något olika mekanismer bakom den pesticidverkande effekten. 

Propamokarb, imazalil, och fenhexamid påverkar funktion och struktur på membran genom 

att påverka syntes av steroler, fosfolipider och fettsyror. De övriga fungiciderna boskalid, 

fludioxonil, pyrimetanil och tiabendazol påverkar respiration, signaltransduktion, 

proteinsyntes respektive celldelning. Difenylamin är ett tillväxtreglerande medel som genom 

en anti-oxidativ verkan motverkar skalbränna hos äpplen.  Fosmet och pirimikarb är båda 

insekticider som utövar sin effekt genom att hämma enzymet acetylkolinesteras, vilket leder 

till en påverkan på insekternas nervsystem. 
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Figur 11. Genomsnittshalter för utvalda bekämpningsmedelsrester uppmätta i Livsmedelsverkets 
stickprovskontroll för år 2010.  Diagrammet är baserat på opublicerade uppgifter från medarbetare på 
Livsmedelsverket. 
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Tabell 2. Sammanställning av typ, kemisk tillhörighet, struktur och mekanism för pesticidverkan för de 
bekämpningsmedelsrester som detekterades i Matkorgen 2010. Referenser anges under tabellen. 
Pesticid Typ, kemisk grupp Mekanism för pesticidverkan Struktur 
Boskalid Fungicid;  

Pyridinkarboxamid 
Hämmar enzymet 
succinatdehydrogenas (komplex II i  
den mitokondriella 
andningskedjan)1 
 

 
  
Difenylamin Tillväxtreglerande medel; 

Amin  
 

Anti-oxiderande egenskaper motverkar 
skalbränna hos äpplen2 

       

 
Fenhexamid Fungicid; 

Hydroxyanilid 
 

Påverkar sterolbiosyntes i membran, 
genom att hämma enzymet 3-
ketoreduktas1 

 

     

 
Fludioxonil Fungicid;  

Fenylpyrrol 
Hämmar MAP-kinas i 
signaltransduktionen involverad i osmo-
reglering (glycerolsyntes). Hämmar 
transportassocierad fosforylering av 
glukos, vilket reducerar mycelietillväxt 
2,3 

 
Fosmet oxon Metabolit till fosmet 

(insekticid och akaricid; 
organotiofosfat) 

Modersubstansen fosmet hämmar 
enzymet kolinesteras6 

 
Imazalil Fungicid;  

Imidazol 
Blockerar ergosterolbiosyntes 
genom att hämma sterol 14a-
demetylas (CYP51)4. Detta stör i 
sin tur svampcellens 
uppbyggnad5 

 
Pirimikarb Insekticid; 

Dimetylkarbamat 
Påverkar nervsystemet genom att 
hämma enzymet 
acetylkolinesteras7  
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Propamokarb Fungicid; 
Karbamat 
 

Påverkar 
cellmembranpermeabilitet 
genom att interferera med 
lipid- och membransyntes1. 
Hämmar proteinsyntes8 
 

 

Pyrimetanil Fungicid; 
Anilinopyrimidin 
 

Påverkar aminosyror och 
proteinsyntes, hämmar 
sekretion av enzymer 
nödvändiga för 
infektionsprocessen 1,9 

 
Tiabendazol Fungicid; 

Benzimidazol 
Påverkar mitos och celldelning, 
interagerar med med ß-tubulin i 
cytoskelettet1. Stör DNA-
syntes vid celldelning genom 
att binda till kärnspolen, vilket 
ger en tillväxthämning10  

 

1 FRAC. (2012). URL: http://www.frac.info/publication/anhang/FRAC-Code-List2011-final.pdf - 2012-09-19 
2 EFSA. (2012). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diphenylamine. EFSA Journal, 10(1), 
2486. 
3 EFSA. (2007). Conclusion on the peer review of fludioxonil. EFSA Scientific Report, 110, 1-85. 
4 EFSA. (2011). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet.  EFSA Journal, 9(5), 2162.  
5 EFSA. (2010). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil. EFSA Journal, 8(3),1526.  
6 Kemikalieinspektionen. (1997). URL:	  http://apps.kemi.se/bkmregoff/Bkmblad/Imazalil.pdf - 2012-09-19 

7 Kemikalieinspektionen. (1997). URL:	  http://apps.kemi.se/bkmregoff/Bkmblad/Pirimika.pdf -2012-09-19 

8 Kemikalieinspektionen. (1997). URL: http://apps.kemi.se/bkmregoff/Bkmblad/Propamok.pdf - 2012-09-19 
9 EFSA. (2006). Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyrimethanil. EFSA Scientific 
Report, 61, 1-70. 

10 Kemikalieinspektionen. (1997). URL:  http://apps.kemi.se/bkmregoff/Bkmblad/Tiabend.pdf - 2012-09-19 

 

Toxicitet	  

Toxiska	  effekter	  av	  bekämpningsmedelsresterna	  i	  Matkorgen	  2010	  

En sammanställning av Matkorgspesticidernas toxicitet redovisas i Tabell 11, Bilaga 1. Den 

toxiska effekt som är gemensam för flest (nio stycken) av dessa pesticider är levertoxicitet.	  De 

levertoxiska effekterna varierar för de olika substanserna och inkluderar bland annat ökad 

organvikt, hypertrofi och histopatologiska förändringar (Tabell 11, Bilaga 1).  

En annan vanlig effekt är påverkan på sköldkörteln och på sköldkörtelhormoner. Tiabendazol, 

pyrimetanil, imazalil och boskalid inducerar leverenzymer vilket gör att den hepatiska 

metabolismen av sköldkörtelhormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) ökar, och man 

får en obalans i sköldkörtelhormonnivåerna. Minskade nivåer av T3 och T4 får som följd att 

nivåerna av tyroideastimulerande hormon (TSH) ökar, vilket ger en kronisk stimulering av 

sköldkörteln. Detta kan leda till sköldkörteltumörer, relevansen för människor anses dock 

vara osäker eller liten (EFSA, 2006, 2010; Europeiska kommissionen, 2001, 2008). 
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Pesticidblandningar	  i	  låga	  doser	  

När man betänker möjliga kombinationseffekter mellan pesticider bör man komma ihåg att 

exponeringsnivåerna ofta är låga och att regler finns för att se till att de nivåer som 

konsumenter exponeras för finns inom acceptabla gränser (Boobis et al., 2008). När man 

undersöker pesticidblandningars toxicitet kan de exponeringsscenarion där komponenterna i 

blandningarna finns närvarande i låga nivåer tänkas vara de mest relevanta, med tanke på att 

det är främst låga nivåer av bekämpningsmedelsrester vi konsumenter förväntas exponeras 

för. Exempel på sådana studier är cancerstudier där toxicitet har studerats efter exponering för 

pesticidblandningar bestående av låga koncentrationer av de ingående bekämpningsmedlen. 

Ingen ökad tumörutveckling observerades när råttor exponerades för fyra olika blandningar 

var och en bestående av 12-40 pesticider (för vilka carcinogenicitet misstänkts eller 

konstaterats) som administrerades vid sina respektive ADI (Ito et al., 1995; Ito et al., 1996; 

Perez-Carreon et al., 2009). Sammantaget har dessa studier inte visat på någon ökad 

cancerrisk efter exponering för pesticidblandningar vid nivåer motsvarande de individuella 

substansernas ADI, vilket tyder på att ADI representerar en säker intagsnivå för människor 

även i kronisk kombinerad exponering för bekämpningsmedelsrester, åtminstone då det gäller 

cancerutveckling (Carpy et al., 2000). 

 

EFSAs	  kumulativa	  riskbedömning	  av	  triazoler	  

EFSA publicerade år 2009 ett vetenskapligt yttrande avseende kumulativa riskbedömningar 

av bekämpningsmedel, där syftet var att utvärdera möjliga metoder för bedömning av 

bekämpningsmedelsresters kumulativa effekter på mänsklig hälsa efter födorelaterad 

exponering. Kumulativa riskbedömningar, med avseende både på akut och på kronisk 

toxicitet, utfördes för utvalda bekämpningsmedel tillhörande klassen triazoler. 

Tillvägagångssättet för dessa kumulativa riskbedömningar beskrivs i stora drag nedan, med 

fokus på hur pesticiderna valdes ut och hur farobedömningen gjordes. De kumulativa 

riskbedömningarna gjordes för den franska och den nederländska populationen. För 

ytterligare information om exponeringsdelen av bedömningen, som omfattade flera olika 

scenarion baserade både på konsumtions- och monitoreringsdata, hänvisas till EFSAs 

publikation (EFSA, 2009). 
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Gruppering	  av	  triazoler	  i	  gemensamma	  bedömningsgrupper	  för	  kumulativ	  riskbedömning	  
av	  kronisk	  respektive	  akut	  toxicitet	  

Triazoler är fungicider som har gemensamt att de i sin struktur har en triazolring och utövar 

sin pesticidverkan genom att hämma enzymet CYP51 som är involverat i biosyntes av 

ergosterol. Ergosterol är ett kolesterolderivat som är viktigt för svampcellernas membran och 

cellväggar. När ergosterolsyntesen hindras, påverkas därför svampcellens uppbyggnad 

negativt (EFSA, 2009).  

 

Som första steg i den kumulativa riskbedömningen gicks tillgängliga data igenom för att 

identifiera gemensamma toxiska effekter. Flera triazoler visade sig ge upphov till kroniska 

effekter på levern, och därför användes hepatotoxcictet som en gemensam effekt som den 

kumulativa bedömningsgruppen för kronisk toxicitet grundades på, och de triazoler som inte 

gav upphov till leverpåverkan exkluderades från gruppen. På samma sätt valdes de triazoler ut 

som gav upphov till utvecklingstoxiska effekter i form av kraniofaciala missbildningar. Dessa 

utgjorde grunden för en bedömningsgrupp för akut toxicitet (EFSA, 2009). Den akuttoxiska 

kumulativa riskbedömningen kommer dock inte beröras mer ingående i denna text. 

 

Av 26 triazoler identifierades totalt elva substanser som levertoxiska. De levertoxiska 

effekterna som identifierades varierade för de olika substanserna och inkluderade bland annat 

hepatocellulär hypertrofi, fettförändringar och vakuolisering. Eftersom substanserna gav 

upphov till likartade effekter i form av leverpåverkan gjorde man ett antagande om att de 

gjorde detta genom samma mekanism och att man därför kunde anta dosadditivitet, trots att 

de toxiska verkningsmekanismerna inte var klarlagda. CYP51 uttrycks i många arter, bland 

annat i flera vävnader hos människa, och är viktiga för sterolbiosyntes i däggdjur. Därför är 

det inte omöjligt att mekanismen bakom triazolernas fungicidala aktivitet är densamma som 

den mekanism som orsakar vissa av deras toxiska effekter i däggdjur (EFSA, 2009).  

 

Hazard	  index	  (HI)	  och	  relativa	  potensfaktorer	  (RPF)	  

Utifrån exponeringsdata och toxikologiska data utfördes kumulativa riskbedömningar för 

olika exponeringsscenarion. De tillvägagångssätt som användes var hazard index (HI) och 

relativa potensfaktorer (RPF). För varje ämne som var levertoxiskt beräknades en hazardkvot 

(HQ) som kvoten mellan exponeringsnivå och ADI (som inte nödvändigtvis hade baserats på 

levertoxicitet). Dessa summerades sedan till ett hazard index (HI).  Eftersom ADI-värden som 
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fanns tillgängliga för de utvalda substanserna inte alltid hade baserats på ett NOAEL som 

gällde levertoxicitet, utan på en annan mer kritisk effekt, beräknades också nya ADI-värden 

(av EFSA kallat adjusted ADI, adADI) baserade specifikt på levertoxicitet. NOAEL-värden 

specifika för levertoxicitet identifierades då för varje ämne och nya ADI-värden bestämdes 

från dessa genom dividering med en standardsäkerhetsfaktor på 100. Efter detta utfördes 

summeringen till ett HI (av EFSA kallat för adjusted HI (adHI)) på samma sätt som vanligt 

(EFSA, 2009). 

 

För RPF-metoden valdes cyproconazol till indexkemikalie på grund av god tillgång på 

toxikologisk information för denna substans. Relativa potensfaktorer (RPF) beräknades, 

baserade på substansernas levertoxiska NOAEL-värden i relation till cyproconazols 

levertoxiska NOAEL. Dessa relativa potensfaktorer multiplicerades sedan med 

bekämpningsmedlens respektive beräknade halter. Den kumulativa RPF-justerade 

exponeringen jämfördes slutligen med, och uttrycktes som en procentandel av, 

indexkemikalien cyproconazols ADI (EFSA, 2009).  

 

För nästintill alla olika exponeringsscenarion som använts blev HI lägre än 1. När metodiken 

utvärderades fastslog man att man hade sparat både tid och diskussion på att använda HI 

istället för adHI, eftersom man då inte behövde identifiera ADI specifika för levertoxicitet. HI 

betraktades som ett relativt enkelt och snabbt screeningsteg för att bedöma om en mer 

förfinad kumulativ riskbedömning är nödvändig.  Vid användandet av relativa potensfaktorer 

blev resultatet detsamma som med adHI, vilket var väntat eftersom säkerhetsfaktorerna som 

använts för att etablera de toxikologiska referensvärdena var samma för alla pesticider i 

bedömningsgruppen (EFSA, 2009).  

	  

Perfluorerade	  alkylsyror	  (PFAA)	  
 

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är en grupp av ämnen med helt fluorerade kolkedjor, 

vanligtvis fyra till femton kolatomer långa med en funktionell grupp i ena änden (Borg & 

Håkansson, 2012). Perfluorerade alkylsyror kan ytterligare delas in i perflurorerade 

sulfonsyror och perfluorerade karboxylsyror. Av dessa är perfluoroktansulfonsyra (PFOS) och 

perfluoroktansyra (PFOA), en sulfonsyra respektive karboxylsyra, de mest välstuderade 
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substanserna (Stahl et al., 2011). I Tabell 3 ges substansnamnen samt de förkortningar som 

används för substanserna som beskrivs nedan. 

 
Tabell 3. Substansnamn, förkortningar och strukturer för perfluorerade sulfon- och karboxylsyror (Borg & 
Håkansson, 2012). 

Förkortning Substansnamn Antal kol      Struktur 
 

Perfluorerade sulfonsyror (PFSA) 

PFBS   Perfluorbutansulfonat	   4  

 

PFPS  Perfluorpentansulfonat	   5 

PFHxS   Perfluorhexansulfonat	   6 

PFHpS   Perfluorheptansulfonat 7 

PFOS  Perfluoroktansulfonat 8 

PFDS Perfluordekansulfonat 9 

   	  

Perfluorerade	  karboxylsyror	  (PFCA)	  

PFBA Perfluorbutanoat 4  

 

 

 

	  

PFPeA Perfluoropentanoat 5 

PFHxA Perfluorhexanoat 6 

PFHpA Perfluorheptanoat 7 

PFOA Perfluoroktanoat 8 

PFNA Perfluornonanoat 9 

PFDA Perfluordekanoat 10 

PFUnDA Perfluorundekanoat 11 

PFDoDA Perfluordodekanoat 12 

PFTrDA Perfluortridekanoat 13 

PFTeDA Perfluortetradekanoat 14 

PFPeDA Perfluorpentadekanoat 15 

PFHxDA Perfluorhexadekanoat 16 

   	  

 

Bindningar mellan kol- och fluoratomer är väldigt starka vilket gör att perfluoroalkylerade 

substanser är motståndskraftiga mot nedbrytning av olika slag och ansamlas i miljön (Stahl et 

al., 2011). Hundratals olika polyfluorerade föreningar, som till skillnad från PFAA inte är 

fullständigt fluorerade, tros kunna brytas ner till perfluorerade sulfonsyroror och 

karboxylsyror. Fluorerade telomeralkoholer är ett exempel på polyfluorerade föreningar som 

kan brytas ned till perfluorerade karboxylsyror (Kemikalieinspektionen, 2006). 
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Perfluorerade alkylsyror har både en hydrofil och en hydrofob del, vilket gör att de lägger sig 

i gränsskiktet mellan exempelvis vatten och organiska lösningsmedel eller mellan vätska och 

fasta ytor. Dessa ytaktiva egenskaper har gjort PFAA till vanliga beståndsdelar i produkter där 

man vill åstadkomma vatten-, fett- och smutsavvisande ytor, såsom vatten- och smutståliga 

textilier och vatten- och fettavstötande papper. PFOA och PFNA utnyttjas inom produktion av 

fluorpolymerer, vilka används till bland annat stekpannor och elektronik 

(Kemikalieinspektionen, 2006). 

 

Förekomst	  och	  exponering	  

Tre	  huvudsakliga	  exponeringsvägar	  

De viktigaste exponeringsvägarna för perfluorerade ämnen är intag av dricksvatten och mat 

samt exponering via hushållsdamm (D’Hollander et al., 2010). Vestergren et al. (2012) har 

jämfört den svenska befolkningens födorelaterade exponering för perfluoroalkylerade syror 

med uppskattade exponeringar via damm och dricksvatten i studier från andra europeiska 

länder. Man kom genom detta fram till att det födorelaterade intaget av PFOS och PFOA 

uppskattningsvis utgör 85 respektive 83 % av det totala genomsnittliga intaget av dessa 

ämnen för Sveriges population. Det födorelaterade intaget beräknas bidra med mer än 50 % 

till den totala exponeringen för perfluorerade alkylsyror med fler än åtta kolatomer. För de 

kortare homologerna får exponering via dricksvatten och damm en större betydelse 

(Vestergren et al., 2012).  

 

Förekomst	  i	  olika	  livsmedelskategorier	  

I Matkorgen 2010 fann man att det födorelaterade intaget av PFOS, PFNA, PFDA, PFUnDA, 

PFDoDA, PFTrDA och PFTeDA dominerades av fiskkonsumtion (60-100 % av det totala 

dietära intaget), medan fiskkonsumtion bidrog med mindre än 20 % till det totala intaget av 

PFHxA, PFHpA, PFHxS och PFOA. De högsta koncentrationerna uppmättes för PFOS i fisk-, 

kött- och ägghomogenat. För livsmedel som inte var av djurursprung var PFOA, PFHpA och 

PFHxA de mest frekvent detekterade homologerna. PFOA fanns i relativt låga 

koncentrationer i spannmål, mejeriprodukter, frukt och grönsaker (Vestergren et al., 2012). 

Också i en norsk studie där förekomsten av perfluoroalkylerade ämnen undersöktes i prov av 

utvalda livsmedel och drycker såg man skillnader mellan relativa proportioner av PFOA och 

PFOS mellan prov av animaliskt och icke-animaliskt ursprung. I prov av animaliskt ursprung 
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dominerade PFOS, vilket tyder på att PFOS har en högre bioackumuleringspotential i djur än 

vad PFOA har. I gruppen av icke-animaliskt ursprung var det istället PFOA som dominerade 

(Haug et al., 2010).  

Ökad	  bioackumuleringspotential	  med	  ökad	  kedjelängd	  

För att studera hur PFAA bioackumuleras i fisk exponerades regnbågsforell för en homolog 

serie av perfluorerade karboxylsyror och sulfonsyror, varefter koncentrationer av dessa ämnen 

analyserades i fiskens olika vävnader. Perfluorerade karboxylsyror med alkylkedjor kortare än 

sju kolatomer och sulfonsyror med alkylkedjor kortare än sex kolatomer kunde inte detekteras 

i de flesta vävnader. För de PFAA som kunde detekteras ökade biokoncentrationsfaktorerna 

med ökande längd på kolkedjan (Martin et al., 2003). I Matkorgen 2010 hittade man i 

fiskhomogenat mest av PFOS (8 kol), PFNA (9 kol), PFUnDA (11 kol) och PFTrDA (13 kol), 

vilket stämmer väl överens med den ökade bioackumuleringspotentialen med ökad 

kolkedjelängd (Martin et al., 2003; Vestergren et al., 2012).  

PFAA-‐nivåer	  i	  fisk	  varierar	  med	  fångstområde	  och	  fiskart	  

PFAA-nivåer i fisk fångad i förorenade sjöar är generellt högre än nivåerna i fisk från öppna 

hav. Nivåer av PFAA i muskelvävnad har jämförts mellan fisk från Vättern och Östersjön, två 

viktiga fångstområden. Man fann då att fisken från Vättern var mer förorenad med olika 

PFAA än fisken från Östersjön. I båda fångstområden och samtliga fiskarter var det PFOS 

som var den dominerande föroreningen, med högre totala koncentrationer i Vätternfisk 

(mediankoncentration 7,5 ng/g färskvikt) än i Östersjöfisk (mediankoncentration 1,4 ng/g 

färskvikt). I lägre koncentrationer förekom PFOA samt ibland PFPeDA, medan PFBS, 

PFDcS, PFHxA och PFHpA fanns i nivåer under analysmetodens detektionsgräns (Berger et 

al., 2009). De relativt höga nivåerna i Vätternfisken kan delvis förklaras med att Vättern har 

varit utsatt för stora mänskliga utsläpp sedan mitten av 1950-talet till följd av att urbana 

områden ökat i närområdet, samt att Vättern i relation till Östersjön har en lång 

vattenresidenstid (Lindell et al., 2001; Berger et al., 2009).  

 

Berger et al. (2009) såg också att koncentrationerna av PFAA var olika i olika fiskarter. I 

Vättern var mediankoncentrationen av PFOS högst i lake och abborre, följt av lax, öring och 

sik.  Artskillnaderna beror troligen på artspecifika matvanor och skillnader i toxikokokinetik 

(Berger et al., 2009). Variabilitet i halveringstid i olika fiskar kan möjligen också bero på 

olikheter i fiskstorlek (Martin et al., 2003).  
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Kontaminering	  via	  livsmedelsförpackningar	  och	  matlagning	  

Perfluoroalkylerade ämnen och relaterade substanser används för att bilda fett- och 

vattenavstötande ytbeläggningar på livsmedelsförpackningsmaterial som papper och kartong, 

och det har visats att ämnen kan migrera från sådana ytor och på så vis kontaminera 

livsmedel. Även matlagning kan leda till kontaminering av livsmedel genom överföring av 

perfluoroalkylerade ämnen från stekpannor, eller via kontaminerat vatten som används i 

matlagningen (Begley et al., 2005).  

Grupper	  med	  hög	  exponering	  

Eftersom vi till stor del exponeras för vissa PFAA via fiskkonsumtion riskerar individer som 

har ett högt intag av lokalt fångad fisk från förorenade sjöar att få högre nivåer av dessa 

substanser i kroppen. Trots att Vätternfisken i studien av Berger et al. (2009)  innehöll relativt 

mycket PFOS var dock det högsta intaget för svenska kvinnor med en hög konsumtion av 

Vätternfisk fortfarande mer än en tiopotens lägre än det TDI på 150 ng/kg kroppsvikt/dag som 

fastställts för PFOS av EFSA (EFSA, 2008b). Det är dock tänkbart att konsumenter av lokalt 

fångad fisk från andra områden kan ha en än högre PFOS-exponering än kvinnor med hög 

konsumtion av Vätternfisk. 

 

Enligt intagsberäkningar gjorda för den norska befolkningen minskar det totala intaget av 

PFAA via livsmedel med ökad ålder, och är högre för män än för kvinnor. Trots att den äldre 

delen av befolkningen generellt äter mer fisk och skaldjur än den yngre befolkningen vägs 

detta upp av en minskad konsumtion av spannmålsprodukter, mjölk och mejeriprodukter med 

ökad ålder (Haug et al., 2010).  

 

Om man tar hänsyn till andra exponeringskällor än mat, kan dricksvatten och arbetsmiljö 

bidra till en hög exponering av PFAA för vissa individer. I en pilotundersökning från 2012 

fann man till exempel i vissa delar av Uppsala en halt av PFHxS i dricksvatten som 

motsvarade ett 30 gånger högre intag än det uppskattade medelintaget av PFHxS via 

livsmedel (Glynn, 2012). När det gäller arbetsrelaterade exponeringar är professionella 

skidvallare ett exempel på en yrkesgrupp i Sverige som kan exponeras för höga nivåer av 

perfluoroalkylerade ämnen i sin arbetsmiljö (Borg & Håkansson, 2012). 
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Toxikokinetik	  	  

Ackumulering,	  proteinbindning	  och	  metabolism	  

Perfluorerade alkylsyror ackumuleras främst i levern, men också i blod och andra organ. I 

levern binder dessa substanser till membranstrukturer och till fettsyrabindande proteiner. 

Omkring 90-99% av de perfluorerade karboxylsyrorna i blodet är bundna till serumalbumin. 

Som tidigare nämnts är PFAA motståndskraftiga mot nedbrytning av olika slag, och det 

verkar inte ske någon metabolism av dessa substanser i kroppen (Stahl et al., 2011). 

Art-‐,	  köns-‐	  och	  kedjelängdsberoende	  utsöndring	  	  

Perfluorerade alkylsyror kan utsöndras både via urin och via gallan och feces, och vilken 

utsöndringsväg som dominerar beror i regel på hur lång kolkedja substansen har (Stahl et al., 

2011). När man har studerat elimination av perfluorerade karboxylsyror med olika kedjelängd 

i råttor har man funnit att utsöndring via urin får en mindre betydelse ju längre kolkedjan är, 

och att substanser med längre kolkedjor elimineras till större del via gallan och feces än vad 

de med kortare kedjor gör (Kudo et al., 2001; Mertens et al., 2010). Liksom för övriga 

egenskaper har toxikokinetik främst studerats för substanserna PFOA och PFOS, och man har 

i studier sett att urinutsöndring av PFOA skiljer sig mycket mellan både arter och kön. 

Honråttor och kaniner utsöndrar PFOA snabbast med halveringstider på några timmar, medan 

möss, hanråttor, hundar och apor har halveringstider som sträcker sig från ett par dagar till en 

månad. Människor utmärker sig genom att ha den långsammaste renala eliminationen av 

PFOA, med halveringstider på flera år. Mycket tyder på att det är skillnader i den aktiva 

reabsorptionen via transportproteiner i njuren som är orsak till den köns-, art- och 

kedjelängdsberoende urinutsöndringen av perfluorerade alkylsyror (Han et al., 2012). Det 

renala organiska anjontransportsystemet är inblandat i elimination av toxiska ämnen och 

reabsorption av anjoniska metaboliter. Två av de största transportfamiljerna involverade i 

transport av organiska anjoner i njuren är Organic anion transporter (Oat)- familjen och 

Organic anion transporting polypeptide (Oatp)- superfamiljen (Weaver et al., 2010). 

Könsskillnader	  i	  utsöndring	  hos	  råttor	  

I råttor är halveringstiden för PFOA 70 gånger längre i hanar än i honor. Man har visat att det 

i råttor sker en aktiv sekretion av perfluorerade karboxylsyror från plasman in i proximala 

tubuliceller i njuren och vidare ut i urinen via de basolaterala membrantransportörerna Oat1 

och Oat3, och att reabsorption från urin till proximala tubuliceller sker via den apikala 
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membrantransportören Oatp1a1 (Kudo et al., 2002; Yang et al., 2009; Weaver et al., 2010). 

En förklaring till att halveringstiden för PFOA är längre i hanråttor än i honråttor är att 

Oatp1a1 uttrycks i högre nivåer i njuren hos hanråttor, vilket innebär att det hos hanar sker 

mer reabsorption från urinen tillbaka in i proximala tubuli (Yang et al., 2009).  

 

Man har också sett att könsskillnaderna i utsöndring hos råtta minskar med ökad kedjelängd 

(Mertens et al., 2010; Weaver et al., 2010). Kedjelängdsberoende renalt clearance av PFHxA, 

PFHpA, PFOA och PFNA tros kunna bero på kedjelängdsberoende affinitet till renala 

transportproteiner (Yang et al., 2009). Den starka re-absorptionen medierad av Oatp1a1 för 

perfluorerade karboxylsyror med längre kolkedjor kan förklara varför dessa substanser 

utsöndras mindre via urin (Kudo et al., 2001).  

Utsöndring	  hos	  människa	  

Halveringstider för PFOA i människa har uppskattats till 3,8 år och för PFOS till 5,4 år (Olsen 

et al., 2007). Renalt clearance för PFOS har beräknats till 0,012 ml/kg dag för män och 0,019 

ml/kg/dag för kvinnor, och motsvarande för PFOA har beräknats till 0,033 ml/kg/dag för män 

och 0,027 ml/kg/dag för kvinnor. Dessa värden är låga jämfört med vad man observerat i 

djurstudier, renalt clearance för PFOA i råttor har exempelvis beräknats till 46,1 ml/kg/dag 

för hanar och 1 054,1 ml/kg/dag för honor (Kudo et al., 2002; Harada et al., 2005). Hos 

människa står renalt clearance av PFOA och PFOS för ungefär en femtedel av totalt 

clearance av dessa substanser, medan motsvarande andel i råtta för PFOA är 47 % i hanråttor 

och 91 % i honråttor (Harada et al., 2005). Hos människa har man hittills inte observerat 

könsskillnader av den storlek som observerats i djurstudier (Harada et al., 2005).  

 

De basolaterala membrantransportörerna Oat1 och Oat3 i proximala tubuli som medverkar i 

aktiv sekretion av PFOA i råttor uttrycks också i människans njurar där de har liknande 

affinitet för PFOA in vitro som motsvarande transportörer har i råtta (Nakagawa et al., 2008). 

Som tidigare nämnts så sker reabsorption av perfluorerade karboxylsyror i råtta via den 

apikala membrantransportören Oatp1a1 (Yang et al., 2009; Weaver et al., 2010). En mänsklig 

motsvarighet till Oatp1a1 har upptäckts i de två renala organiska anjontransportörerna OAT4 

och URAT1 (Urate transporter 1), som liksom Oatp1a1 sitter på den apikala sidan av 

proximala tubuli-celler (Figur 12).  
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OAT4 och URAT1 har visat sig vara kapabla att transportera perfluorerade ämnen och kan 

därför spela en viktig roll i reabsorption av dessa substanser i människa (Yang et al., 2010). 

Troligtvis finns det också effluxtransportörer i det basolaterala membranet som transporterar 

tillbaka perfluorerade ämnen in i den systemiska cirkulationen. Dessa skulle tillsammans med 

de apikala transportörerna OAT4 och URAT1 kunna vara orsaken till den långa 

halveringstiden i människa. Denna eller dessa effluxtransportörer har inte identifierats, men 

potentiella kandidater är multidrug resistance-associated protein 6 (MRP6) och organic 

solute transporter α/β (OSTα/β) (Yang et al., 2010, Han et al., 2012). 

 

Även enterohepatisk cirkulation är inblandad i elimination av perfluoroalkylerade substanser. 

Human utsöndring av PFOA via gallan har uppskattats till 1,06 ml/dag/kg och är därmed en 

större eliminationsväg jämfört med den renala eliminationen (Harada et al., 2007). 

 

 

Sekretion 

Reabsorption 

Apikalt 
membran 

Basolateralt 
membran 

Njurcell i proximala tubuli 

Oat1 Oat3 
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Figur 12. Transportproteiner i det basolaterala respektive apikala membranet i njurceller i proximala tubuli 
kan transportera perfluorerade alkylsyror mellan blod och urin. Artskillnader i den renala utsöndringen av 
perfluorerade alkylsyror tros bero på artspecifika skillnader i uttrycket av dessa transportproteiner. Det har 
bland annat spekulerats i om OAT4 och URAT1 är orsak till de perfluorerade alkylsyrornas långa 
halveringstider i människa. Dessa två transporproteiner, som kan transportera PFAA från urinen tillbaka in i 
njurcellen, motsvaras i råtta av transportproteinet Oatp1a1. 
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Toxicitet	  

PFOS	  och	  PFOA	  är	  de	  mest	  studerade	  PFAA	  med	  avseende	  på	  toxicitet,	  men	  övriga	  PFAA	  

verkar	  ha	  liknande	  toxikologiska	  egenskaper,	  vilket	  inte	  är	  överraskande	  med	  tanke	  på	  

deras	  strukturella	  likheter	  (Borg	  &	  Håkansson,	  2012).	  I	  djurstudier	  är	  levern	  det	  främsta	  

målorganet,	  med	   effekter	   som	   hepatocellulär	   hypertrofi,	   vakuolisering,	   ökad	   levervikt	  

och	  nekros.	  PFOS	  och	  PFOA	  orsakar	  dessutom	  levertumörer	  i	  gnagare,	  troligen	  via	  icke-‐

genotoxiska	  mekanismer.	  Andra	  observerade	  effekter	  är	  minskad	  kroppsvikt,	  påverkan	  

på	   lipidmetabolismen	   och	   sköldkörtelhormoner	   samt	   immuno-‐	   och	  

reproduktionstoxicitet	  (Lau	  et	  al.,	  2007).	  

 

En del toxiska effekter tros helt eller delvis kunna tillskrivas aktivering av peroxisom 

proliferator-aktiverade receptorer (PPARα) (Stahl et al., 2011). Studier har visat att både 

PFOS och PFOA aktiverar PPARα-receptorer i gnagare och människa (Vanden Heuvel et al., 

2006). PPARα är ligandaktiverade transkriptionsfaktorer som spelar en stor roll för 

lipidmetabolism och som uttrycks i celler med aktiv fettsyraoxidationskapacitet, bland annat 

hepatocyter (Klaunig et al., 2003). Perfluorerade alkylsyror kan fungera som strukturella 

analoger till endogena fettsyror, vilka är naturliga ligander till PPARα (Guruge et al., 2006). 

Aktivering av PPARα leder, som antyds av namnet, bland annat till peroxisomproliferation, 

vilket innebär att cellernas peroxisomer, organeller som innehåller väteperoxid och 

fettsyraoxidationssystem, ökar i antal och storlek. Detta	  leder	  till	  hepatocellulär	  hypertrofi	  i	  

gnagare	  (Holden	  &	  Tugwood,	  1999).	  	  

 

PPARα reglerar lipidhomeostas genom	   att	   påverka	   uttrycket	   av	   gener	   involverade	   i	  

upptag,	   aktivering	   och	   oxidation	   av	   fettsyror.	   Heterodimerisering	   mellan	   PPARα	   och	  

RXR	  (Retinoid	  X	  receptor)	  leder	  till	  bindning	  till	  DNA,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  ett	  ändrat	  

genuttryck.	   Många	   av	   de	   gener	   som	   påverkas	   på	   detta	   sätt	   är	   viktiga	   för	  

lipidmetabolism,	  till	  exempel	  gener	  som	  kodar	  för	  fettsyrametaboliserande	  enzymer	  och	  

proteiner	   involverade	   i	   lipidtransport	   (Klaunig	   et	   al.,	   2003).	   I flera studier har man 

undersökt genuttryck i vävnader i försöksdjur exponerade för PFOS och PFOA, och man har 

då bland annat sett ett ökat uttryck av gener som är involverade i just peroxisomproliferation, 

fettsyrametabolism och lipidtransport (Lau et al., 2007). 
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Levertoxicitet	  

PFOS och PFOA är båda associerade med leverförstoring och hepatocellulära adenom i 

försöksdjur, och det har spekulerats i om dessa effekter kan bero på aktivering av PPARα. För 

PFOA tyder dock experimentella data på att leverförstoring kan bero på en PPARα-oberoende 

verkningsmekanism. När möss exponeras för PFOA eller peroxisomproliferatorn WY-14,643 

ser man i båda grupper ökade levervikter i enlighet med en PPARα-relaterad mekanism. När 

samma behandling ges till knockoutmöss som saknar PPARα-receptorn ser man fortfarande 

samma effekt med PFOA men inte med WY-14,643, vilket tyder på att förstoring av levern 

kan induceras av PFOA oberoende av PPARα-receptorn (Yang et al., 2002).  

 

Man har undersökt vad kolkedjelängd har för påverkan på perfluorerade alkylsyrors 

levertoxicitet. I en studie behandlades råttor med antingen PFBS (4 kol), PFHxS (6 kol) eller 

PFOS (8 kol). Med samtliga behandlingar ökade levervikten och aktiviteten av leverenzymet 

acyl CoA-oxidas (ACOX). Doserna av PFBS som krävdes för att ge en viss ökning i ACOX-

aktivitet var 50 gånger högre än för de andra två substanserna, men leverkoncentrationerna 

var i stort sett desamma för alla tre ämnen. Dessa resultat tyder på att det är skillnader i 

ackumulering i levern som är orsak till de olika hepatiska responsen som observerats för 

perfluorerade alkylsyror med olika kedjelängd (Ehresman et al., 2007). I möss har man gjort 

liknande fynd då man undersökt perfluorerade alkylsyror med sex till nio kolatomer. Samtliga 

ämnen gav upphov till förstorad lever och ökad peroxisomal β-oxidasaktivitet, och 

potensordningen PFNA > PFOA > PFHpA > PFHxA korrelerade med både föreningarnas 

kolkedjelängd och grad av ackumulering i levern (Kudo et al., 2006). 

Reproduktionstoxicitet	  	  

Hos möss resulterar PFOS- och PFOA-exponering in utero i en dosberoende minskning av 

neonatal överlevnad, samt en störd utveckling i form av fördröjd öppning av ögon och 

reducerad ökning i kroppsvikt hos avkomman efter födseln (Abbott et al., 2007; Abbott et al., 

2009). För att undersöka inflytandet av PPARα på PFOA-inducerad utvecklingstoxicitet 

exponerades både vildtypsmöss och PPARα-knockoutmöss för PFOA under graviditeten. Hos 

vildtypsmössen men inte hos knockoutmössen såg man en minskad neonatal överlevnad och 

fördröjd ögonöppning hos avkomman. PPARα verkar alltså vara inblandad i 

verkningsmekanismen bakom PFOA-inducerad postnatal dödlighet. Effekter av PFOA på 

ögonöppning och postnatal viktökning verkar också vara beroende av PPARα-uttryck, även 
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om man tror att verkningsmekanismerna bakom dessa effekter kan vara multifaktoriella och 

att PPARα-oberoende mekanismer möjligen kan vara involverade vid högre 

exponeringsnivåer (Abbott et al., 2007).   

 

Motsvarande försök har gjorts där möss exponerats för PFOS under graviditeten. Här var 

resultaten i vildtypsmöss och PPARα knockoutmöss jämförbara, vilket tyder på att PFOS-

inducerad neonatal letalitet och fördröjd ögonöppning inte är beroende av aktivering av 

PPARα. Mekanismerna bakom PFOS-inducerad neonatal letalitet verkar alltså skilja sig från 

mekanismen för PFOA som är PPARα-beroende. Att PFOS inducerade neonatal död oavsett 

PPARα-uttryck ger utrymme för hypoteser kring mekanismer relaterade till PFOS kemiska 

egenskaper. En sådan hypotes är att mekanismen bakom PFOS-inducerad neonatal letalitet 

skulle kunna involvera påverkan på funktionen av lungsurfaktanter, vilket leder till pulmonär 

insufficiens. Både PFOS och PFOA kan fördela sig in i fosfolipidmembran och på så sätt 

ändra membranens struktur och möjligen också funktion, men man har sett att PFOS gör detta 

till en högre grad och vid lägre koncentrationer (Abbott et al., 2009).  

Kombinationsstudier	  

Kombinationseffekter mellan PFOA, PFNA, PFDA, PFDoA, PFOS och den polyfluorerade 

telomeralkoholen 8:2 FTOH har undersökts på cellkulturer av hepatocyter. Hepatocyterna 

exponerades antingen för blandningar av dessa ämnen, eller för något av de enskilda ämnena. 

Efter exponeringen studerades ändringar i genuttrycket hos cellerna, och man kunde då hos 

cellerna som exponerats för blandningarna se ett ändrat uttryck av gener som inte påverkades 

vid exponering för någon av de enskilda substanserna. Denna effekt sågs dock främst då man 

använt en total blandningskoncentration som var högre än koncentrationerna som användes 

vid exponering för de enskilda substanserna, och skulle kunna vara en dosberoende additiv 

effekt (Wei et al., 2009). I en annan studie undersökte man cytotoxiska effekter av PFOA och 

PFOS både i kombination och separat, på hepatocyter. Både PFOA och PFOS gav i studien 

enskilt upphov till apoptos, och när de två substanserna kombinerades observerades en additiv 

effekt (Hu och Hu, 2009).  

Naturvårdsverkets	  hälsoriskbedömning	  av	  perfluoroalkylerade	  och	  
polyfluoroalkylerade	  substanser	  
 
Borg och Håkansson (2012) har utfört en kumulativ hälsoriskbedömning av 

perfluoroalkylerade och polyfluoroalkylerade substanser (PFAS) åt Naturvårdsverket. PFAA 
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omfattas av de perfluoroalkylerade substanserna, medan de polyfluoroalkylerade substanserna 

utgörs av substanser med kolkedjor som inte är fullständigt fluorerade. Exponeringsdata från 

Sveriges befolkning i form av PFAS-nivåer i blod, serum och vävnader jämfördes med 

toxikologiska effektnivåer observerade i djurstudier. Toxicitetsdata hämtades från redan 

existerande riskbedömningar och från publicerade studier. Toxicitetsdata med interna 

dosnivåer fanns dock endast tillgängligt för 4 av 15 substanser. Detta hanterades genom att 

utföra ”read-across”: för varje förening som det saknades data för användes data från den 

närmaste föreningen med längre kolkedja. Detta förfarande rättfärdigades med de strukturella, 

fysikalkemiska och toxikologiska likheterna som finns mellan dessa ämnen (Borg & 

Håkansson, 2012). 

 

NOAEL-värden specifika för hepatotoxicitet och reproduktionstoxicitet identifierades, liksom 

för övriga toxiska effekter i de fall sådana data fanns att tillgå. Från dessa identifierade 

NOAEL-värden beräknade man tillsammans med säkerhetsfaktorer ”säkra” 

exponeringsnivåer (Derived-No-Effect-Levels, DNEL; motsvarar ADI eller TDI) som antogs 

vara utan hälsorisk för människor. Efter detta beräknades ett riskkaraktäriseringsratio (RCR – 

risk characterization ratio) för varje substans, vilket motsvarar hazard quotients (HQ) (se 

Ekvation 1). En kumulativ bedömning utfördes sedan genom att summera samtliga RCR till 

en kumulativ RCR motsvarande HI. Precis som med HI antogs ingen större risk föreligga om 

den resulterande kvoten var under 1. Ingen risk för lever- eller reproduktionstoxicitet 

identifierades för allmänbefolkningen, det gjordes det däremot för yrkesexponerade 

skidvallare (Borg & Håkansson, 2012). 

Metod	  
Kumulativ	  riskbedömning	  av	  bekämpningsmedelsrester	  
Med EFSAs kumulativa riskbedömning av triazoler (se sida 34) som mall utfördes en 

kumulativ riskbedömning för de pesticider som identifierats i Matkorgsundersökningen 2010. 

Dels gjordes en worst case-bedömning där samtliga tio bekämpningsmedelsrester som 

detekterats ingick, utan någon uppdelning efter gemensamma toxiska effekter. Dessutom 

gjordes en bedömning av nio av pesticiderna, efter indelning i en kumulativ bedömningsgrupp 

baserad på levertoxicitet. Beräkningar av per capita-intag gjordes för de aktuella pesticiderna 

utifrån haltbestämningar i Matkorgsanalyserna. Slutligen utfördes de kumulativa 
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bedömningarna med HI. En mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet redovisas 

nedan. 

Gruppering	  i	  en	  kumulativ	  bedömningsgrupp	  	  

Förutom en worst case-bedömning där samtliga tio bekämpningsmedelsrester ingick utan 

uppdelning efter gemensamma toxiska effekter, gjordes en ytterligare indelning i en 

kumulativ bedömningsgrupp. Möjliga aspekter som ansågs kunna ligga till grund för denna 

gruppering var pesticidernas strukturer, pesticidmekanismer och toxiska effekter. 

Informationen om bekämpningsmedlens toxiska effekter, inklusive NOAEL-värden, erhölls 

mestadels från EFSAs samlade utvärderingar av dessa bekämpningsmedel (se Tabell 11, 

Bilaga 1). För en av substanserna, fosmet oxon, hittades inga specifika toxikologiska data. 

Fosmet oxon är en syremetabolit till pesticiden fosmet (EFSA, 2011), och antogs i denna 

riskbedömning ha liknande toxiska effekter som och vara minst lika potent som sin 

moderförening. Data om fosmet användes därför som surrogatinformation för fosmet oxon.  

 

Sammantaget var gruppen av pesticider i Matkorgen 2010 långt ifrån lika homogen som 

triazolerna som bedömdes av EFSA, och varken pesticidernas strukturer eller 

pesticidmekanismer ansågs relevanta att ha som grund för indelning i en kumulativ 

bedömningsgrupp. Den toxiska effekt som var gemensam för flest pesticider var levertoxicitet 

(Tabell 11, Bilaga 1), denna effekt valdes därför som den gemensamma effekt som den 

kumulativa riskbedömningen baserades på. Av de tio pesticiderna som påträffades i 

Matkorgen 2010 var det endast propamokarb som inte identifierades som levertoxisk, och 

som därför exkluderades ur bedömningsgruppen för levertoxicitet. Ingen information om 

verkningsmekanismer bakom de toxiska effekterna hittades, men ett antagande gjordes om att 

de utvalda pesticiderna utövade sina toxiska effekter med samma eller liknande 

verkningsmekanismer.  

Kritiska	  effekter	  

Kritiska effekter som inkluderades i riskbedömningen av bekämpningsmedelsrester redovisas 

i Tabell 4. Worst case-bedömningen baserades på de regulatoriska ADI som vanligtvis gäller 

kemikaliens känsligaste toxiska effekt. Liksom i EFSAs utvärdering av triazolers 

levertoxicitet varierar de levertoxiska kritiska effekterna mellan de olika substanserna, men 

alla bekämpningsmedel som har samma målorgan inkluderades i bedömningsgruppen. 

Informationen som hittades om de kritiska effekter som inkluderades var mer eller mindre 
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detaljerad, för vissa substanser angavs exempelvis bara leverpåverkan utan ytterligare 

förklaringar. I de fall då mer detaljerade beskrivningar fanns att tillgå inkluderade dessa 

histopatologiska förändringar, ändrade biokemiska parametrar, ökad organvikt, hypertrofi, 

hepatocellulär vakuoliserad degeneration och hepatocellulära adenom (Tabell 4). 

	  

	  

Intagsberäkningar	  baserade	  på	  Matkorgen	  2010	  

Exponeringsdelen för den kumulativa riskbedömningen av bekämpningsmedelsrester 

baserades på Matkorgen 2010. Halterna av bekämpningsmedelsresterna som uppmätts i frukt- 

och grönsakshomogenaten i Matkorgsanalyserna multiplicerades med den totala uppvägda 

mängden av frukt och grönsaker, för att få fram ett resulterande intag motsvarande 1 % av det 

årliga per capita-intaget av respektive bekämpningsmedel. Denna mängd multiplicerades 

sedan med 100 och dividerades med 365 för att få fram det dagliga per capita-intaget. 

Slutligen dividerades det dagliga per capita-intaget med en genomsnittlig kroppsvikt för den 

svenska befolkningen på 67,2 kg (hämtad från Riksmaten 2010-2011: Amcoff et al., 2012). 

Pesticid Kritiska effekter 

 Worst case Levertoxicitet 

Boskalid Påverkan på lever och sköldkörtel Inte specificerat 
Difenylamin Blodstockning i mjälten, hemosideros, 

histopatologiska förändringar i mjälte, 
njure och lever 

Histopatologiska förändringar 

Fenhexamid Påverkan på erytrocyter Kliniskt kemiska parametrar 
Fludioxonil Lever: Ökad organvikt, hypertrofi, 

gallgångsproliferation 
Njure: Ökad organvikt, nefropati 

Ökad organvikt, hypertrofi, 
gallgångsproliferation 

Fosmet* Minskad fertilitet och antal honor förlösta 
vid maternellt toxiska doser 

Hepatocellulär vakuoliserad degeneration, 
hepatocellulära adenom 

Imazalil Påverkan på lever och njure (ökad vikt) Ökad organvikt, leverpatologi 
Pirimikarb Hämmad kolinesterasaktivitet i hjärna och 

erytrocyter, anemi 
Inte specificerat 

Propamokarb Vakuolisering av sekretoriska 
epitelvävnader i choroid plexus och 
tårkörtlar 

- 

Pyrimetanil Lever: biokemiska parametrar, ökad 
organvikt, histologiska förändringar, 
hypertrofi 
Sköldkörtel: Follikulär epitelial hypertrofi, 
pigment-deposition, fokal hyperplasi 

Biokemiska parametrar, ökad organvikt, 
histologiska förändringar, hypertrofi 

Tiabendazol Påverkan på sköldkörtel och lever. 
Follikulär cellhyperplasi i sköldkörteln 

Inte specificerat 

*Modersubstans till fosmet oxon 

Tabell 4. Kritiska effekter för de bekämpningsmedel som ingick i den kumulativa riskbedömningen, uppdelat i 
bedömningsgruppen för worst case-scenariot och för hepatotoxicitet. För referenser, se tabell 11, Bilaga 1. 



 

50	  
	  

Resultatet blev då en genomsnittlig exponering för de olika bekämpningsmedlen, uttryckt som 

mg/kg kroppsvikt per dag. 

Hazard	  index	  (HI)	  	  

Den beräknade genomsnittliga per capita-exponeringen för de olika pesticiderna användes 

tillsammans med ursprungliga eller justerade ADI-värden för att få fram hazardkvoter (HQ) 

som sedan summerades till ett hazard index (HI). För worst case-bedömningen användes de 

ursprungliga ADI som baserats på varje kemikalies känsligaste effekt. För att beräkna ett HI 

baserat på levertoxiska effekter, var ADI-värden specifika för hepatotoxicitet tvungna att tas 

fram i de fall då andra toxiska effekter legat till grund för ADI. Pirimikarbs ursprungliga ADI-

värde var baserat på korttidstoxicitet i form av hämmad kolinesterasaktivitet, ett nytt ADI-

värde beräknades därför för långtidstoxicitet utifrån data om påverkan på levern (EFSA, 

2005). För fosmet beräknades ett nytt ADI utifrån observerad levertoxicitet i mus (EFSA, 

2011). ADI för fenhexamid hade baserats på effekter på erytrocyter i hund, därför beräknades 

ett nytt ADI utifrån en tvåårig råttstudie där man identifierat bland annat kliniska kemiska 

parametrar i levern (US EPA, 2004). I samtliga fall då nya ADI beräknades gjordes detta 

genom att dividera de leverspecifika NOAEL-värdena med en standardsäkerhetsfaktor på 100. 

 

Kumulativ	  riskbedömning	  av	  perfluorerade	  alkylsyror	  

Kumulativa riskbedömningar gjorde också för perfluorerade alkylsyror. Här utnyttjades de 

studier som Borg och Håkansson (2012) sammanställt och baserat sin kumulativa 

riskbedömning på. Istället för att som Borg använda exponeringsdata i form av interna 

blodhalter användes de externa doser som administrerats oralt till djuren i de olika 

djurstudierna. De flesta perfluorerade alkylsyrorna saknar fastställda TDI, därför beräknades 

sådana utifrån data från djurstudier. De kumulativa riskbedömningarna utfördes med HI för 

ett worst case-scenario, för hepatotoxicitet samt för reproduktionstoxicitet. Intagsdata både 

från Matkorgen 2010 och Riksmaten 2010-2011 användes. 

Beräkning	  av	  TDI	  

De externa dosnivåerna vid NOAEL, LOAEL eller BMDL användes tillsammans med 

säkerhetsfaktorer för att räkna ut TDI-värden för varje substans. TDI-värden beräknades 

specifikt för levertoxicitet, reproduktionstoxicitet samt för andra känsligare effekter (till worst 

case-scenariot). De säkerhetsfaktorer som användes var i stort sett de samma som i 
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Naturvårdsverkets riskbedömning och finns sammanfattade i Tabell 5. Normalt används en 

faktor på 6 för extrapolering från subakut till kronisk exponering, men eftersom 

hepatotoxiciteten ansågs vara oberoende av exponeringstiden användes istället en faktor på 2 i 

Naturvårdsverkets hälsoriskbedömning (Borg & Håkansson, 2012). Likadant gjordes i denna 

riskbedömning. 

I Naturvårdsverkets bedömning togs 

ingen hänsyn till kinetiska artskillnader, 

eftersom man utgick från interna nivåer 

i blod och vävnader (Borg & 

Håkansson, 2012). I den här 

bedömningen används dock externa 

doser och därför togs det hänsyn till 

både dynamiska och kinetiska 

artskillnader (genom en säkerhetsfaktor 

på 10).  

 

Read-across gjordes när toxicitetsdata saknades för en substans, och gjordes i de flesta fall 

från en substans med längre kolkedja till en med kortare kolkedja. Eftersom ämnen med 

längre kolkedja generellt har en längre halveringstid och utsöndras långsammare antas de vara 

mer toxiska än kortkedjade ämnen, och därför applicerades då inte någon extra 

säkerhetsfaktor. Om extrapoleringen däremot skedde från en substans med kortare kolkedja 

applicerades en säkerhetsfaktor på 3. I några fall fanns inga rapporterade NOAEL-värden att 

tillgå, och i likhet med Naturvårdsverkets riskbedömning applicerades en säkerhetsfaktor på 3 

i de fall då LOAEL användes istället. 

Kritiska	  effekter	  

Kritiska effekter i de studier som användes till de kumulativa riskbedömningarna redovisas i 

Tabell 6. De levertoxiska effekterna bestod i alla fall utom ett av ökad levervikt och/eller 

hepatocellulär hypertrofi. För PFDoDA bestod den kritiska effekten av hepatisk steatos, det 

vill säga fettinlagring i levern. Reproduktionstoxicitet hade studerats i flergenerationsstudier, 

och de inkluderade kritiska effekterna bestod av reducerad kroppsvikt och överlevnad för 

första generationens avkomma (F1), och minskad viabilitet för avkomman till generation F1 

(F2). För tre substanser fanns övriga toxiska effekter rapporterade. PFHxS hade i råtta visat på 

Extrapolering Säkerhetsfaktor 
Exponeringstid 
      Subakut à Kronisk 
      Subkronisk à Kronisk 

 
2 
2 

LOAEL à  NOAEL 3 
Read-across 
      Från kortare till längre kolkedja 
      Från längre till kortare kolkedja 

 
3 
- 

Kinetiska artskillnader 
     Råtta/mus à människa 
Dynamiska artskillnader 
     Råtta/mus à människa 

 
4 
 

2,5 
Mänsklig variabilitet 10 

Tabell 5. Säkerhetsfaktorer som användes för beräkning av 
TDI. 
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hematologiska effekter i form av minskad hemoglobinhalt i blodet. PFOS rapporterades ha 

gett upphov till immunotoxicitet i form av minskat IgM-respons mot antigen, och PFOA har 

gett upphov till förändrad bröstkörtelutveckling och ökad kroppsvikt, båda i möss (Borg & 

Håkansson, 2012). 
 

 
 Kritiska effekter 

Hepatotoxicitet 
 

Reproduktionstoxicitet Övriga effekter 

PFHxS Hepatocellulär hypertrofi, 
ökad levervikt 

 Hematologiska effekter (minskad 
hemoglobinhalt) 

PFOS Hepatocellulär hypertrofi Reducerad F2-viabilitet Immunotoxicitet (reducerat IgM-
respons mot antigen) 

PFHxA Hepatocellulär hypertrofi, 
ökad levervikt 

Reducerad F1-kroppsvikt  

PFOA Hepatocellulär hypertrofi Reducerad F1-kroppsvikt Bröstkörtelutveckling, ökad 
kroppsvikt 

PFNA Ökad levervikt Reducerad F1-överlevnad  
PFDA Ökad levervikt Reducerad F1-kroppsvikt  
PFDoDA Hepatisk steatos   
	  

Intagsberäkningar	  baserade	  på	  Matkorgen	  2010	  

I Matkorgen 2010 detekterades 11 olika PFAA. Haltdata för dessa i de 12 olika 

livsmedelshomogenaten multiplicerades med uppvägd mängd av respektive homogenat, för 

att få fram hur stor mängd av varje substans de olika homogenaten innehöll. För varje 

substans beräknades sedan en total mängd genom att summera mängderna i samtliga 

homogenat. Medium bound (MB)-halter beräknades i de fall då analyserade föreningar fanns i 

nivåer under analysmetodens detektionsgräns, detta gjordes genom att dividera värdet på 

analysmetodens detektionsgräns för den aktuella substansen med värdet två. Eftersom den 

totala mängden av varje substans representerade 1 % av det årliga intaget av samma substans, 

multiplicerades totalmängderna i homogenaten med 100 och dividerades med 365 för att få 

fram de dagliga per capita-intagen. Dessa dividerades till slut med en medelvikt på 67,2 kg 

(hämtad från Riksmaten 2010-2011: Amcoff et al., 2012) för att få fram ett dagligt per capita-

intag per kilo kroppsvikt.   

Intagsberäkningar	  baserade	  på	  Riksmaten	  2010-‐2011	  

Intagsberäkningar utfördes också utifrån Riksmaten 2010-2011. Data på daglig konsumtion 

av olika livsmedel från Riksmaten 2010-2011 användes då tillsammans med haltdata för 

Tabell 6. Kritiska effekter för de perfluorerade alkylsyror som ingick i den kumulativa riskbedömningen. För 
referenser till de enskilda studierna, se Borg och Håkansson (2012). 
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PFAA i olika livsmedel för att få fram dagliga intag av PFAA. Konsumtionsdatan bestod för 

vissa PFAA, förutom av data från den vanliga kostregistreringen i Riksmaten, av data från ett 

frekvensformulär där deltagarna fått fylla i uppgifter om sin fiskkonsumtion, uppdelat i olika 

sorters fisk och skaldjur. Konsumtionsdatan från Riksmaten 2010-2011, inklusive data från 

frekvensformuläret om fisk- och skaldjur, kombinerades sedan med haltdata från Matkorgen 

2010 samt från fem studier med haltdata från Sverige, Norge och Spanien (Holmström och 

Berger, 2008; Berger et al., 2009; Jogsten et al., 2009; Haug et al., 2010; Woldegiorgis et al., 

2010). 

Hazard	  index	  (HI)	  	  

Kumulativa riskbedömningar gjordes både utifrån intagsdata från Matkorgen 2010 och från 

Riksmaten 2010-2011. Oavsett vilka intagsdata som användes så beräknades HI för ett worst 

case-scenario, för hepatotoxicitet och för reproduktionstoxicitet. Till detta användes de TDI 

som tagits fram för varje substans (Tabell 12-14, Bilaga 2). När det gäller den kumulativa 

riskbedömningen baserad på intag från Riksmaten beräknades HQ för varje individ och 

substans. Sedan lades varje individs HQ för de olika substanserna ihop till ett individspecifikt 

HI.  

Resultat	  
	  

Kumulativ	  riskbedömning	  av	  bekämpningsmedelsrester	  

Hazard	  index	  (HI)	  baserat	  på	  intagsdata	  från	  Matkorgen	  2010	  	  

Per capita-intaget av bekämpningsmedelsrester beräknades utifrån Matkorgen 2010 och 

redovisas i Figur 13. Den	  högsta	  exponeringen	  beräknades	  för	  tiabendazol	  och	  det	  minsta	  

för	   difenylamin.	   Hazard	   index	   (HI)	   beräknades	   för	   bekämpningsmedelsresterna	   med	  

avseende	  på	  ett	  worst	  case-‐scenario	  samt	  med	  avseende	  på	  hepatotoxicitet.	  Resultatet	  av	  

den	   kumulativa	   riskbedömningen	   redovisas	   i	   Tabell	   7	   samt	   i	   Figur	   15	   (Bilaga	   3).	   För	  

worst	  case-‐scenariot	  erhölls	  ett	  HI	  på	  0,011	  och	  för	  hepatotoxicitet	  ett	  värde	  på	  0,008,	  i	  

båda	  fall	  alltså	  under	  1.	  
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Substans Exponering  

(mg/kg 

kroppsvikt/dag) 

 WORST CASE  HEPATOTOXICITET 

 
 
 

ADI1 (mg/kg 

kroppsvikt/dag) 

Hazardkvot, HQ 

(Exponering/ADI1) 

 ADI2 (mg/kg 

kroppsvikt/dag) 

Hazardkvot, HQ 

(Exponering/ADI2) 

Boskalid 4,9E-05  0,04 1,2E-03  0,04 1,2E-03 

Difenylamin 7,1E-06  0,075 9,4E-05  0,075 9,4E-05 

Fenhexamid 5,7E-05  0,2 2,8E-04  0,28 2,0E-04 

Fludioxonil 8,8E-05  0,37 2,4E-04  0,37 2,4E-04 

Fosmet oxon 3,9E-05  0,01* 3,9E-03  0,04 9,7E-04 

Imazalil 5,7E-05  0,025 2,3E-03  0,025 2,3E-03 

Pirimikarb 5,7E-05  0,035 1,6E-03  0,037 1,5E-03 

Propamokarb 6,3E-05  0,29 2,2E-04  - - 

Pyrimetanil 2,7E-05  0,17 1,6E-04  0,17 1,6E-04 

Tiabendazol 1,0E-04  0,1 1,0E-03  0,1 1,0E-03 

  
  HI: 0,011  

 
HI: 0,008 
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Figur 13. Beräknade per capita-intag av bekämpningsmedelsrester, baserat på uppgifter från Matkorgen 2010 
(Livsmedelsverket 2012b). 

1 ADI baserat på kemikaliens mest känsliga effekt. Hämtade från: EU Pesticides database, 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 

2  ADI baserat specifikt på levertoxiska effekter 
* ADI för fosmet oxons modersubstans fosmet 

Tabell	  7.	  Resultatet	  av	  den	  kumulativa	  riskbedömningen	  av	  bekämpningsmedelsresterna	  som	  detekterats	  i	  
Matkorgen	  2010.	  Resultatet	  visas	  i	  form	  av	  hazard	  index	  (HI)	  för	  både	  ett	  worst	  case-‐scenario	  och	  för	  
hepatotoxicitet.	  Exponeringsberäkningarna	  är	  baserade	  på	  data	  från	  Matkorgen	  2010	  (Livsmedelsverket,	  
2012b).	  
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Kumulativ	  riskbedömning	  av	  perfluorerade	  alkylsyror	  

	  

Beräkning	  av	  TDI	  	  
 
För	   de	   kumulativa	   riskbedömningarna	   av	   PFAA	   behövde	   TDI	   beräknas	   för	  

hepatotoxicitet,	   reproduktionstoxicitet	   samt	   för	   ett	  worst	   case-‐scenario.	   Resultatet	   av	  

dessa	   beräkningar,	   inklusive	   de	   säkerhetsfaktorer	   som	   tillämpades,	   redovisas	   i	   Tabell	  

12-‐14,	  Bilaga	  2.	  

Hazard	  index	  (HI)	  baserat	  på	  intagsdata	  från	  Matkorgen	  2010	  

För att göra en kumulativ riskbedömning av perfluorerade alkylsyror gjordes 

intagsberäkningar baserade på data från Matkorgen 2010 (Figur 14). PFOS hade det högsta 

per capita-intaget (1172 pg/kg kroppsvikt/dag), följt av PFOA (764 pg/kg kroppsvikt/kg/dag). 

 

Utifrån beräknade TDI och per capita-intag baserade på Matkorgen 2010 beräknades hazard 

index (HI) för ett worst case-scenario, hepatotoxicitet och reproduktionstoxicitet. HI för 

hepatotoxicitet och reproduktionstoxicitet hamnade båda under 1, med värden på 0,028 och 

0,0061. HI för worst case-scenariot blev däremot 1,5 och översteg alltså 1 (Tabell 8).  

 

 

 

Figur 14. 

Figur 14.  Beräknade per capita-intag av perfluorerade alkylsyror, baserat på uppgifter från Matkorgen 
2010 (Livsmedelsverket, 2012b). 
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Substans Exponering 
(intag) 

   Hazard quotients (HQ) 

 (pg/kg 
kroppsvikt/dag) 

WORST CASE  HEPATOTOXICITET REPRODUKTIONS-
TOXICITET 

          
PFHxS  42,7  8,5E-05  8,5E-06  4,3E-07   

PFOS 1172,1  1,4E+00  4,7E-03  1,2E-03   

PFHxA 79,4  7,9E-07  7,9E-07  7,9E-08   

PFHpA  34,7  1,0E-03  1,2E-04  4,0E-06   

PFOA 763,6  2,3E-02  2,5E-03  8,9E-05   

PFNA 97,4  8,8E-03  7,0E-05  1,2E-05   

PFDA 140,4  4,7E-04  9,4E-05  4,7E-04   

PFUnDA  268,5  8,1E-03  8,1E-03  2,7E-03   

PFDoDA  77,4  2,3E-03  2,3E-03  7,7E-04   

PFTrDA  115,4  1,0E-02  1,0E-02  1,2E-03   

PFTeDA  31,7  2,9E-03  2,9E-03  3,2E-04   

   HI: 1,5  HI: 0,028  HI: 0,0061   

	  

Hazard	  index	  (HI)	  baserat	  på	  intagsdata	  från	  Riksmaten	  2010-‐2011	  

Utifrån de individbaserade uppgifterna om livsmedelskonsumtion från Riksmaten 2010-2011 

beräknades hazard quotients (HQ) och hazard index (HI) för varje individ som deltagit i 

kostregistreringen.  Resultaten från dessa beräkningar redovisas i Tabell 9 och 10. HI var 

under 1 för alla individer när det gällde lever- och reproduktionstoxicitet, däremot hade 21 % 

av deltagarna ett HI som översteg 1 för worst case-scenariot. 

Resultatet av samtliga kumulativa riskbedömningar av PFAA, både med intagsdata från 
Matkorgen 2010 och Riksmaten 2010-2011, sammanfattas i Figur 16-18 i Bilaga 4.

Tabell 8. Hazard quotients (HQ) och hazard index (HI) beräknade för ett worst case-scenario, hepato-
toxicitet och reproduktionstoxicitet. Intag är baserat på data från Matkorgen 2010 (Livsmedelsverket, 2012b). 
För de TDI som hazard quotients (HQ) baserats på, se Tabell 12-14 i Bilaga 2. 


