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Hälsoeffekter av luftföroreningar

ATS/ERS statement on What consitutes Health effects of
air pollution. European Respiratory Journal  2017
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Mekanismer bakom luftföroreningars effekter

Brook, et al. Circulation. 2010;121:2331-78



Miller et al, 2020



Exponeringskammare för diesel och biodieselavgaser
Expertis inom förbränningskemi/fysik - Christoffer Bomans grupp 



• Slemhinneprover och sköljning
med koksaltlösning i luftrör (BAL)



Effkter av dieselavgaser i lungor

och andra delar av kroppen
• Slemhinneprover i luftvägarna

• Sköljning i luftrör med koksaltlösning (Bronkoalveolärt
lavage)
– Ger celler och lösliga komponenter – proteiner, lipidmediatorer mm

• Blodprover

• Lungfunktion

Salvi et al, Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 702

Luft                                Diesel
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Exercise induced ischaemia reflected by 

12-lead HOLTER ECG during Diesel Exhaust exposure
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Biobränslen för transport



RME Biodiesel vs Petrodiesel

• Hälsoeffekter av att byta till biodiesel?

• Inga humanstudier var tidigare gjorda på 
förnybara drivmedel

• Fåtal cell och djurförsök har pekat mot att 
avgaser från biodiesel skulle vara minst lika 
farliga som petro-diesel – trots annan kemi



1. RME30 (30% biodiesel) vs petrodiesel

– PM1 300mg/m3- samma partikelmassa

2. RME100 (100%biodiesel) vs Petrodiesel

– PM1 165mg/m3 RME100 vs 300mg/m3 petrodiesel – samma belastning och körning med två olika 
bränslen gav olika emission av partikelmassa 

Blindade exponeringar på försökspersomer- 2-3v intervall

Euro 3 Volvo motor, European Transient Cycle

1 tim exponering i vila alternerande med ergometercykel

Som ger andningsminutvolym 20L/min/m2

Mätning av blodkärlseffekter 2-4 tim efter exponering

3. RME100 (100%biodiesel) vs Petrodiesel

Som studie 2 - men bronkoskopi för lungeffekter

Tre exponeringsstudier med biodiesel RME
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Luft

Biodiesel

RME BIODIESEL GER LIKARTADE BLOD OCH 
BLODKÄRLS EFFEKTER SOM PETRO-DIESEL

UPPSTYVNING AV BLODKÄRL ÖKAD PROPPBILDNINGS-TENDENS

Effekter som kopplar till 
hälsoeffekter i befolkningen med 
hjärtinfarkter, stroke, hjärtsvikt 
som kopplats till luftförorenings 
exponering



BioDiesel bronkoskopistudie

• Mer makrofageffekter i övrigt lika som petroleum diesel

• BioDiesel vid halva partikelkoncentrationen mot petroleum 
diesel 



Biodiesel i 30% inblandning och 100% biodiesel 
minst lika farligt som vanlig diesel

• Samma effekter på

–Blodkärl

–Koagulation

–Blodtryck

– Luftvägar

– Inflammation



Slutsats

• Biodieselavgaser från RME bedöms 
minst lika farligt som ”vanliga 
dieselavgaser”

• Detta stöds även av våra försök på 
cellodlingar med olika typer av 
biodiesel (RME, SME, FAME mfl)

• Hälsoeffekter bör beaktas för nya 
alternativa förnyelsebara bränslen



Samverkan med Doc Christoffer Bomans grupp om 
hälsoeffekter av rök från förbränning av biomassa

Väldig många scenarior –som skiljer sig åt mycket: 
bränsle, temp, luftillförsel, kemi, fysik mm



Wood smoke exposure



Rök från förbränning av vedpellets
samt sotig ofullständig förbränning av ved

• Anorlunda inflammationseffekter än diesel, biodiesel, ozon, NO2 mm

• Mer cellskadande effekt och dämpat immunförsvar av sotig vedrök

• Studerat 6 och 24 timmar efter exponering jämför med filtrerad luft på 
försökspersoner 

• Kompletterande cellförsök och analyser



• Exposure to sooty incomplete wood smoke combustion negatively 
affected bronchoalveolar cells and proinflammatory mediators

Muala et al, 2015

• Exposure to high temperature pellet wood smoke caused 
bronchoalveolar eosinophilia

• Potential cytotoxic response in similarity with in-vitro studies  
Jalava et al. 2012,  Danielsen et al. 2011, Schwarze 1996

• Down regulated immune defence and increased risk for infections ?
Laumbach et al 2011, Kelly et al 2011
Mishra et al 2003, Lin et al 2007

• Mild cardiovascular effects
– Increased arterial stiffness 
– No vasomotor function disturbance 
– No thrombosis related effects

Experimental wood smoke exposure

Unosson et al 2014
Hunter et al 2014



Slutsatser

• Biodieselavgaser från RME bedöms minst lika farligt som ”vanliga dieselavgaser” 
för lungor och hjärt-kärlsystem

• Detta stöds även av våra försök på cellodlingar med olika typer av biodiesel (RME, 
SME, FAME mfl)

• Rök från biomassa ger andra cell och hälsoeffekter än dieselavgaser 
– Mindre akut inflammation och mer kopplat till nedsättning av cellfunktioner

– Vissa blodkärleffekter man skiljer sig från petro-diesel/biodiesel

• Hälsoeffekter och toxilokogiska effekrer bör beaktas även för alternativa 
förnyelsebara bränslen
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