
 

 

Biomonitering 
Udviklingen af kræft og en række andre sygdomme menes at være et resultat af komplekse samspil 
mellem gener, miljø og livsstil (f.eks. mad/drikke, alkoholindtag, rygning, passiv rygning, 
motionsvaner, ultraviolet stråling, forbrugerprodukter, medicinsk behandling).  
Målinger af uønskede fremmedstoffer i miljøet (f.eks. luft, vand, jord, fødevarer, eller 
forbrugsprodukter) fortæller imidlertid ikke, hvor stor en belastning det enkelte individ eller særlig 
sårbare grupper er udsat for. Der kan forekomme påvirkning fra ukendte kilder og 
udsættelsesmønstrene af disse miljøfremmede stoffer kan variere og være vanskelige at bestemme. 
Desuden er der stor forskel på menneskers optagelse, følsomhed med mere.  
 
En biomarkør er en forkortelse for en biologisk markør, det vil sige en biokemisk eller fysiologisk 
respons i en organisme der anvendes som indikator for en eksponering eller en biologisk proces. 
International Agency for Research on Cancer (IARC) definerede i 1997 en biomarkør som :”Enhver 
forbindelse, struktur eller proces, der kan måles i kroppen eller krops væsker og som kan påvirke eller 
forudsige forekomsten eller risikoen for sygdom. Man opdeler ofte biomarkører i eksponerings-, 
effekt- og følsomhedsmarkører. Måling af biomarkører i væv eller vævsvæsker såsom blod-, urin-, 
spyt-, hår-, eller fedtvævs-prøver med fokus på miljø relateret eksponering, sygdom og/eller lidelse 
og genetisk sårbarhed, og deres potentielle samspil i mennesker kaldes biomonitering. 
 
Der er øget fokus på sammenhænge mellem kilder, emissioner, eksponering, individuel optagelse af 
uønskede stoffer og relationen til udviklingen af sundhedsnedsættende effekter i mennesker. Kilderne 
er ofte diffuse og mangeartede og rækker fra direkte kontakt med farlige stoffer, kontakt med 
dagligdags forbrugerprodukter samt indtag via fødevarer og almindelig indånding. Hver for sig er de 
enkelte kilder små og måske endda ikke målbare. Mange uønskede fremmedstoffer i miljøet er 
persistente og kan ophobes i f.eks. menneskets krop og de kan selv ved lave koncentrationer i vores 
miljø udgøre en risiko for menneskets sundhedstilstand. Det gælder især kræftfremkaldende, 
neurotoksiske, hormonforstyrrende og reproduktionsskadelige stoffer. Den samlede eksponering kan 
imidlertid true sundheden og medføre varige sundhedsskader, selv lang tid efter at eksponeringen har 
fundet sted. Det medfører, at det er vanskeligt at fastlægge årsags- og virknings-sammenhænge 
mellem enkelte stoffer og sundhedseffekter i mennesker. En af fordelene ved målinger i væv og 
vævsvæsker er, at de giver et integreret mål for den aktuelle samlede udsættelse henover tid fra flere 
forskellige kilder og gennem forskellige eksponeringsruter så som indånding, indtag gennem 
munden, optag gennem huden og tidlig overførsel fra mor til foster og spædbarn. Viden om 
menneskers udsættelse for uønskede stoffer og viden om kroppens reaktion herpå, herunder 
individuel sårbarhed, kan opnås ved hjælp af biomoniteringsstudier. Denne viden er nødvendige 
forudsætninger for en effektiv forebyggelse af for eksempel miljørelaterede helbredsskader.  
 
Måling af koncentrationer af kritiske stoffer og eventuelt måling af effekt-biomarkører i mennesker 
udsat for lave koncentrationer er generelt mere toksisk relevant end ekstrapolering fra koncentrationer 
i miljøet og toksikologiske test i dyreforsøg eller på celler. Sammenlignet med traditionelle 
”sundhedsmål” brugt i epidemiologiske studier af miljøpåvirkninger (eks. forbrug af astmamedicin, 
sygelighed, dødelighed) muliggør måling af biomarkører registrering af uønskede sundhedseffekter 
relateret til individuel personlig eksponering på et tidligere stadie. Måling af biomarkører kan således 
bidrage med data til identificering af ukendte forureningskilder og der kan gribes ind inden der opstår 
uønskede sundhedsnedsættende effekter. En effektiv indsats overfor sundhedsrisici som følge af 
miljøpåvirkninger forudsætter, at man kombinerer kemisk, biologisk, toksikologisk, sociologisk og 
epidemiologisk viden.  
Specielt i forhold til potentielle sundhedsskadelige effekter forårsaget af miljøfremmede stoffer er en 
tættere sammenkobling nødvendig mellem overvågningen af udvalgte stoffer i miljøet og i 
mennesket. Kombinationen af målinger af udvalgte stoffer i mennesker og detaljerede spørgeskemaer 



 

 

kan bidrage til at identificere kilder, områder og befolkningsgrupper, der er særlig højt udsat og/eller 
sårbare og derved være et vigtigt element i prioriteringen af overvågning og regulering af kritiske 
stoffer i vores miljø og dagligdag.  
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