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Nye metoder til at bedømme kemikaliers påvirkning af
miljøet og vores sundhed
28. september 2007
Vi udsÃ¦ttes dagligt for et miks af kemiske og biologiske stoffer og
fysiske pÃ¥virkninger. Et stort EU-projekt, NoMiracle, under ledelse
af Danmarks MiljÃ¸undersÃ¸gelser (DMU) ved Aarhus Universitet
skal udvikle vÃ¦rktÃ¸jer til at risikovurdere denne multieksponering.
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I dag undersÃ¸ger forskere sÃ¦dvanligvis kemikaliers giftige virkninger for et
stof ad gangen. De gÃ¦ngse metoder tillader ikke forskerne at se pÃ¥, hvad
der sker uden for laboratoriet. I praksis pÃ¥virkes vi af mange forskellige
stoffer, der kan virke bÃ¥de indbyrdes og i samspil med forhold i
omverdenen.
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Manglen pÃ¥ metoder til at undersÃ¸ge flere kemikaliers kombinerede effekt
pÃ¥ miljÃ¸ og sundhed, ogsÃ¥ under indflydelse af fx tÃ¸rke eller
sygdomsfremkaldende organismer, begrÃ¦nser EUâ€™s muligheder for at
mindske mulige risici. Ydermere kan usikkerheden fÃ¸re til unÃ¸dvendigt
strikse â€“ eller omvendt for svage - grÃ¦nsevÃ¦rdier ved reguleringen af
kemikalier.
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NoMiracle-forskningsprojektet, der samler omkring 200 forskere og teknikere
fra 38 europÃ¦iske forskningsinstitutioner, skal afhjÃ¦lpe disse mangler og
usikkerheder i vurderingen af, hvor farlige kemikalier er. Det skal ske ved at
udvikle metoder og modelvÃ¦rktÃ¸jer, der er egnede til at risikovurdere
kombinationer af flere stoffer.
Eksempler pÃ¥ forskning under NoMiracle
Et eksempel pÃ¥ forskningen i projektet er, at forskere, herunder ved DMU,
arbejder med rundorme og regnorme og ser pÃ¥, hvorledes blandinger af
stoffer virker i ormenes organismer: hvilke gener bliver slukket, hvilke bliver
tÃ¦ndt? Derefter kigger de pÃ¥, hvorledes dyrenes stofskifte pÃ¥virkes. Ud
fra dette tilstrÃ¦ber de at finde sÃ¥kaldte biomarkÃ¸rer, det vil sige stoffer
de kan begynde at mÃ¥le pÃ¥ for at se, hvorvidt der er sket en specifik
pÃ¥virkning af organismen. MÃ¥let her er, at sÃ¥danne biomarkÃ¸rer gerne
skal kunne anvendes ved undersÃ¸gelser af mennesker.
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Et andet eksempel er, at et forskerhold fra DMU gennem en ny opdagelse
har Ã¸get forstÃ¥elsen af, hvad der sker med en forurening i miljÃ¸et.
Opdagelsen er omtalt andetsteds i dette nummer af DMUNyt .
Forskningen i NoMiracle har stor betydning for udviklingen af nuvÃ¦rende og
fremtidige EU-risikoforvaltningsstrategier og â€“politikker herunder EUâ€™s
handlingsplan for miljÃ¸ og sundhed 2004-2010.
Fakta
NoMiracle (NOvel Methods for Integrated Risk Assessment of CumuLative
stressors in Europe) involverer 38 forskningsinstitutioner i 17 europÃ¦iske
lande med et budget pÃ¥ 14,53 mio. euro (ca. 109 mio. kr.) i perioden
2005-2009. Omkring 200 forskere og teknikere fra en lang rÃ¦kke
videnskabelige omrÃ¥der deltager i projektet under EUâ€™s 6.
rammeforskningsprogram.
Â Â Forskningschef Hans LÃ¸kke, tlf. 8912 1482, hlo@dmu.dk
NoMiracleâ€™s hjemmeside
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