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UiO har søkt Kunnskapsdepartementet 
om endringer i forskrift om opptak til 
høgre utdanning for medisinstudiet. 
Dette skal være en forsøksordning 
fra 2020–2024. UiOs begrunnelse for  
forslaget fremkommer i høringsbrevet 
til Kunnskapsdepartementet: «en rekke 
høgt motiverte og kvalifiserte søkjarar 
får ikkje opptak. Erfaring tilseier at utveljing  
gjennom karakterar aleine ikkje speglar det samla 
bildet av dei nødvendige eigenskapane ein person 
treng for å bli ein god lege». Videre argumenter 
går inn på ønske om økt mangfold blant dem som 
opptas til studiet,«både demografisk, geografisk 
og kjønnsmessig». 

Etter planen skal 20 % av plassene reserveres 
til studenter som etter tidligere system ikke 
har høy nok poengsum fra videregående skole.  
Søkerne skal i stedet rangeres basert på resultatet 
fra en «egnethetstest» som består av flervalgs- 
oppgaver. De som får plass på studiet etter  
resultatet på denne testen må likevel ha et karakter- 
snitt på minst 5.0 fra videregående opplæring, 
samt nødvendige realfag som i dagens ordning.

Fordelen med dagens opptakskriterier – karakterer 
fra videregående – er at de er transparente,  
gratis for UiO, og tillater entydig rangering av  
kandidater. Det oppfattes også av mange som 
rettferdig; de med best karakter kommer inn på 
studiet. Som anført av UiO er det likevel ikke slik 
at en rangering av kandidater basert på karakterer 
nødvendigvis plukker ut de kandidatene med 
best forutsetninger for å bli gode yrkesutøvere. 

Dessuten vet vi at det er store variasjoner 
i hva som skal til for å oppnå gode  
karakterer på ulike videregående skoler, 
slik at ordningen ikke nødvendigvis er helt  
rettferdig. Videre gir ordningen et  
insentiv for å bruke tid på å forbedre 
karakterer. Fra et samfunnsøkonomisk  

perspektiv er dette sløsing med ressurser, 
og det er lite nyttig å bruke tid på å finpusse 
kunnskap som ikke er direkte relevant for sitt 
framtidige yrke.

Hva er det vi vil ha mer av, og hvordan 
skal vi måle det?
Ettersom antallet søkere til medisinstudiet langt 
overstiger antallet studieplasser, er opptaks- 
kriteriene med på å forme hvem som blir  
fremtidens leger her til lands.  Her starter  
problemene, ettersom det ikke nødvendigvis er 
noen klar enighet om hva som er de viktigste 
egenskapene ved gode leger. Ulike evner og 
egenskaper kan dessuten predikere henholdsvis 
en god psykiater, urolog, radiolog eller fastlege. 
Og videre, hvilken variasjon over demografiske  
variable er ønskelig?

Det finnes mange måter å selektere studenter 
på. UiO har falt ned på uniTEST som er utviklet 
av ACER (Australian Council of Educational  
Research) (2). Dette er en generisk test for opptak 
til høyere utdanning, altså ikke spesielt utviklet 
for å selektere medisinstudenter. Den tar sikte 
på å måle «evne til kritisk tenkning, evne til  
kvantitativ tenkning, språklig og kulturell 
forståelse, mellommenneskelig forståelse og 

KJÆRE LVS-MEDLEM

Endrede opptaksregler for medisinstudiet ved UiO
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Skriv om det i LVS-INFO, kontakt:
redaktøren på b.c.brinchmann@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.

vitenskapelig tenkning hos den enkelte kandidat» 
(3).

Ryggmargsrefleksen fra en forsker er selvsagt  
relatert til evidens. For å vurdere om samfunnet 
får de legene de er best tjent med, ville vi ideelt se 
effekt på harde endepunkt som bedret overlevelse 
og livskvalitet hos pasientene. Den evidensen 
har vi neppe med det første. Dessverre finnes 
det lite forskning rundt testen, også på mer  
intermediære endepunkt. Noen studier indikerer 
at det er mindre frafall blant studenter som er  
selektert ved uniTEST, og at den kan gi flere  
studenter fra lavere sosioøkonomiske sjikt (4). 
Disse funnene er imidlertid usikre, særlig hva 
gjelder overføringsverdien til opptak på medisin-
studiet i Norge. 

Fra LVS-hold er vi ikke bare interessert i hvorvidt 
uniTEST vil føre til bedre leger, men også om vi 
kan få gode legeforskere. Selv om vitenskapelig 
evidens rundt testen er begrenset, er det positivt 
å fremme kritisk refleksjon som kriterium for 

opptak på medisinstudiet. Dersom testen faktisk 
greier å måle slike evner kan vi håpe at det bereder 
grunnen for en studentmasse med motivasjon for 
forskning.

Referanser
1. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hor-

ingsbrev---om-endringer-i-forskrift-om-opptak-til-
hogre-utdanning-for-opptak-til-studiearet-2019-2020/
id2612970/?expand=horingsbrev&lastvisited=0e2d-
f9a5-eb58-4963-ba2d-af549db6e902

2.  Coates, H. B., Edwards, D., & Friedman, T. (2010). Stu-
dent Aptitude Test for Tertiary Admission (SATTA) 
Pilot Program: Evaluation Report for the Department 
of Education, Employment and Workplace Relations 
(DEEWR).

3. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/17/
uio-vil-endre-opptakskriteriene-for-medisinstudiet/

4.  Edwards, D., Coates, H., & Friedman, T. (2013). Using 
aptitude testing to diversify higher education intake–
an Australian case study. Journal of Higher Education 
 Policy and Management, 35(2), 136-152.
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Enda ett år er gått og 
forhåpentligvis har mange 
av dere nådd de målene dere 
satte dere før årets start. 
For min egen del har jeg 
levert doktorgraden i høst, 
og venter nå i spenning på 
komiteens vurdering og 
kommende disputas.

I dagens nummer av LVS-info har Helge L. 
Waldum tatt på seg oppgaven å tenke kritisk 

rundt grunnsteinen for det meste av moderne 
medisinsk og kirurgisk behandling, nemlig  
evidensbasert medisin. 

Videre har Jørn Holme, Johan Øvrevik og under- 
tegnede skrevet om hvordan luftforurensing 
kan medvirke til utvikling av lungekreft. Dette  
temaet blir dessverre høyaktuelt nå som vi går inn 
i vinterstiden og luftforurensingen øker, særlig i 
byene. 

KJÆRE KOLLEGA

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info

Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt og produktivt nyttår.
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SÅKALT «EVIDENCE BASED MEDICINE»
(EBM) ER ALENE ET FOR SPINKELT GRUNNLAG

FOR KLINISK PRAKSIS

EBM kan kanskje oversettes til klinisk praksis  
basert på statistisk sannsynlighet for positiv effekt. 
Før EBM var behandlingen basert på skriftlige og 
muntlige meddelelser samt egne erfaringer. Nye og 
effektive medikamenter kunne komme til ved en 
blanding av tilfeldighet og god observasjonsevne. 
Det beste eksemplet på dette er den gunstige  
effekten av 5-ASA («5-amino salicylic acid») 
ved ulcerøs kolitt.  I en studie fra tretti-tallet, på  
effekten av 5-ASA ved revmatoid artritt  
gjennomført av Sveriges første kvinnelige  
professor i klinisk medisin, Nanna Schwarz, ble 
denne effekten oppdaget i det enkelte pasienter 
med leddplager sekundært til ulcerøs kolitt var 
inkludert. Fortsatt er dette basismedikasjonen 
ved denne sykdommen som en ikke vet hva  
etiologien er, og der en ikke kjenner virknings- 
mekanismen for 5-ASAs gunstige effekt.  
Tilsvarende kjenner vi alle hvordan Flemming 
oppdaget penicillinets antibakterielle effekt.  
Penicillin var så effektivt at det ikke var noen  
behov for klinisk studie. Nobelprisvinner 
Sir James Black førte utviklingen av nye  
medikamenter et langt steg videre i det han 
skjønte at man kunne utvikle nye og effektive 
medikamenter ved å innføre små kjemiske  
endringer i de naturlige reseptor-ligander som 

dermed kunne binde seg men ikke utløse effekt, 
altså blokkere reseptoren. Black utviklet den 
første beta-blokker, inderal, på 60-tallet og 7-8 år 
senere den første histamin-2 blokker, cimetidin. 
Først da ble dette prinsippet forstått av andre og 
har gitt opphav til en rekke medikamenter.

Fra omkring 1970 ble det vanlig å kreve kliniske 
studier som viste statistisk positiv effekt uten  
alvorlige bivirkninger, før en kunne ta i bruk nye 
medisiner i behandlingen av en sykdom. Slike 
studier skulle sikre mot unødvendig bruk av  
ineffektive medikamenter og hindre bruk av 
farlige medisiner. Dette er grunnlaget for EBM 
som etter hvert også har blitt krevd for prosedyrer 
inkludert kirurgiske inngrep. En må imidlertid 
ha klart for seg at for de aller viktigste medisinske 
fremskritt vil det ikke være nødvendig med store 
kliniske studier. Spesielt gjelder det alvorlige  
sykdommer der en mangler effektiv behandling. 
I de senere år har en særlig innen onkologien 
sett at medikamenter med usikker effekt har blitt 
tatt i bruk dels drevet av pasientpåtrykk. Det er 
jo forståelig da disse pasientene jo ikke har «tid» 
for å vente på resultatet av studiene. Imidlertid 
vil dette medføre betydelige samfunnsmessige 
utgifter og kunne gi alvorlige bivirkninger for 

Helge L. Waldum
Professor NTNU, Overlege St.Olavs Hospital
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pasientene, samtidig som medikamentet er uten 
sikker effekt på kreftsykdommen.

Etter at Blacks prinsipp for utvikling av nye  
substanser med effekt på reseptorer ble forstått, 
har det kommet til en rekke potensielle  
medikamenter særlig i profylaktisk behandling 
som ved høyt blodtrykk, høyt kolesterol og tidlig 
fase av hjertesvikt. Ut fra kliniske studier har  
positiv effekt på parametere som blodtrykk og 
kolesterol vært vist og av og til også på de viktige 
endepunkt som hjerneslag og hjerteinfarkt.  
Imidlertid må en ofte ha en rekke personer 
inkludert i studiene som derved må gjøres ved 
mange sentre, såkalte multisenter studier. Mange 
klinikere har den feilaktige forestilling om at 
studier med en rekke deltagere og lav p-verdi 
er de mest troverdige. Imidlertid er det slik at  
dersom en trenger mange deltagere i en studie for å 
vis effekt, tyder dette på at effekten og den kliniske 
nytte er marginal. I den senere tid er det blitt 
fokusert mer på utvelgelsen av personer til slike 
studier, dels på grunn av alderssammensetning 
og dels betinget i eksklusjonskriterier i form av 
annen sykelighet. Oftest overføres resultatene 
fra disse kliniske studiene til pasienter som har  
tilstander som ville ha ekskludert de fra å være 
med i studiene.

Samlet kan en derfor si at EBM medfører økt 
polyfarmasi. Det viktigste argumentet mot  
ensidig å basere klinisk praksis på EBM, er  
imidlertid at studiene er tidsbegrensede og  
derfor ikke tar høyde for langtidsbivirkningene 
av medikamentene. Her er langtids dyreforsøk 
helt essensielt. Før en starter med langtids- 
behandling av benigne tilstander bør det  
foreligge resultatet av langtids dyreforsøk.  

Siden for eksempel rotta er mer enn 90% gene-
tisk lik menneske, vil de bivirkningene en fin-
ner hos rotte sannsynligvis også forekomme hos 
menneske. Tidspunkt for bivirkninger i form 
av svulster vil eksempelvis opptre tidligere hos 
 arter med kortere livslengde. Jeg kom inn i dette 
feltet via ventrikkelfysiologi og vekstregulering. 
På 1980-tallet ble det vist at kraftig hemming av 
syresekresjonen medførte svulster i den syreprodu- 
serende del av mageslimhinnen. Det ble tidlig 
klart at dette skyltes høy gastrinkonsentrasjon 
i blod sekundært til lav syre konsentrasjonen i 
mageinnholdet. Det ble imidlertid hevdet at dette 
var spesielt for rotta og ikke gjaldt menneske til 
tross for at en så tilsvarende svulster hos menneske 
sekundært til atrofisk gastritt samt at kraftig syre-
hemming også hos menneske ga hyperplasi av 
gastrins målcelle, ECL cellen (enterokromaffin 
celle). I det aller siste har det kommet studier 
som viser at kraftig syrehemming over år også 
hos menneske gir magesvulster inkludert kreft.  
Generelt har hormonenes normale vekst- 
regu lerende (trofiske) effekter vært undervurdert i  
svulstdannelsen inkludert kreft utvikling.  

Hormoner er sentrale i svulstutvikling eksemp- 
li fisert med østrogen i utviklingen av bryst-
kreft, androgener i prostata kreft og gastrin i 
magekreft. Tidligere trodde en at hormonene 
ikke kunne være ene årsak til kreft, men at de 
via vekststimulering av muterte celler kunne 
økt vekst av muterte celler. Altså være in kom-
plette karsinogener. Imidlertid kan hormoner 
være komplette karsinogener via stimulering av 
celle deling som øker risikoen for mutasjon og  
samtidig stimulerer de muterte celler til videre 
celle deling. Kreftutvikling vil dermed bli en 
naturlig konsekvens av deres trofiske effekt.

KONKLUSJON
EBM er prinsipielt viktig innen klinisk medisin, men kan føre til polyfarmasi ved at selv små effekter 
brukes som argument for klinisk bruk. EBM er bare en av nødvendige forutsetninger for klinisk bruk. 
Kjennskap til fysiologi samt toksikologiske langtids studier på dyr er en forutsetning for bruk av  
medikamenter over lang tid ved benigne tilstander. Det bør fokuseres mer på hormonenes rolle i  
kreftutviklingen.
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Utendørs luftforurensning, svevestøv/partikler 
i forurensede byer, er et av verdens sørste  
miljøproblemer. Svevestøv kan føre til helseskader 
som hjerte- og karsykdom, luftveislidelser og 
lungekreft. Mange av disse effektene er knyttet til 
forbrenningspartikler fra veitrafikk, skipstrafikk, 
industri, landbruk og vedfyring. WHOs institutt 
for forskning på kreft, IARC, har klassifisert 
utendørs luftforurensning, luftforurensnings- 
partikler og dieseleksos-partikler som kreft- 
fremkallende.

Lungekreft er i dag den enkeltstående kreftformen 
som tar livet av flest mennesker i Norge. I 2015 
fikk 3 035 personer lungekreft, og lungekreft sto 
for i underkant av 20 % av dødsfallene av kreft her 
i landet. Tobakksbruk er årsaken til mesteparten 
(70-80%), mens luftforurensing antas å bidra til i 
størrelsesorden 300 lunge kreft tilfeller årlig (ca 

8-10%). Stoffer som radon og asbest regnes som 
andre viktige risikofaktorer. I tettsteder er det 
spesielt utslipp fra eldre dieselbiler og vedfyring 
som er de viktigste kildene til forbrennings- 
partikler. Små skadelige partikler kan trenge 
langt ned i lungene og øke risikoen for  
lungekreft. Luftforurensningen kan bli spesielt 
høy på stille vinterdager hvor kald luft hindrer 
luftsirkulasjon på bakkenivå.

Mekanismer involvert i lungekreft
Både svevestøvet i seg selv så vel som forbindelser 
bundet til overflaten kan være farlige. De frem-
kaller skade i lungevevet ved en rekke ulike  
mekanismer. Partiklene eller skadelige forbind-
elser bundet til partikkeloverflaten kan være 
reaktive og skade cellene og/ eller føre til  
betennelsesreaksjoner (inflammasjon). Enkelte 
av de polysykliske aromatiske hydrokarbonene 

HVORDAN MEDVIRKER 
LUFT-FORURENSNINGSPARTIKLER 
TIL UTVIKLING AV LUNGEKREFT?

Jørn A Holme: 
forskningssjef, Avdeling 

for luft og støy, 
Nasjonalt Folkehelse-

institutt

Bendik Brinchmann: 
Stipendiat, Avdeling for 
luft og støy, Nasjonalt 

Folkehelseinstitutt 

Johan Øvrevik: 
avdelingsdirektør, 

Avdeling for luft og 
støy, Nasjonalt 

Folkehelseinstitutt
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(PAHs) som frigjøres fra partiklene i lungene, 
er vist å kunne omdannes til DNA-skadende  
(gentoksiske) forbindelser som ikke nødvendigvis 
oppdages så lett av cellenes reparasjonssystem. 
Noen kan utløse signaler som gjør at cellene 
lettere overlever den påførte DNA skaden, og i 
tillegg stimulere celleproliferasjon. Denne typen 
skader er viktige for tumorinitierings-prosessen.

Det er også forbindelser som ødelegger epiteli-
ale barrierer, svekker cellenes «tight junctions» 
og cellens intercellulære kommunikasjon ved å  
redusere forekomst av såkalt «gap junction intra-
cellular communication» (GJIC). Dette vil kunne 
stimulere andre deler av kreft-prosessen, som  
tumor-dannelse og -progresjon. Prosesser som 
involverer matriksremodelering, tumor-invasjon, 
-intravasjon, -ekstravasjon og -metastasering, 
kan bli stimulert direkte eller indirekte. Sentralt i 
mange av de ulike ikke-gentoksiske mekanismene 
står en binding av PAHs og andre forbrennings-
relaterte kjemikalier til transkripsjonsfaktoren 
arylhydrokarbonreseptor (AhR). Foruten kreft 
kan ligander av denne reseptoren også blant annet 
føre til reproduksjons- og utviklingsforstyrrelser 
og skade immunsystemet.

Svevestøv, mikrobiota, inflammasjon og kreft
Særlig små forbrenningspartikler er kjent for deres 
skade potensiale, men også større grove mineral-
partikler fra veistøv kan generere inflammasjons- 
prosesser i lungene. Aktiverte immunceller  
frigjør reaktive oksygenmolekyler (ROS) som i sin 
tur vil kunne skape et selvforsterkende oksidativt 
stress og etterfølgende oksidative DNA-skader i 
de omkringliggende cellene.

Partikler kan videre ødelegge slimhinner så vel 
som cellene i den epiteliale barriere, slik at naturlig 
forekommende mikrobiota i lungene og organiske 
komponenter på svevestøv/partikler i neste 
omgang kan skape inflammatoriske prosesser. 

Ødelagte celler/vev og aktiverte immunceller 
vil føre til frigjøring av en rekke vekstfaktorer 
og inflammatoriske mediatorer som bidrar til  
tumor-overlevelse og vekst, angiogenese og  
metastasering. Vedvarende aktivering av  
«nuclear factor-ĸB» (NF-ĸB), en sentral  
transkripsjonsfaktor som regulerer ulike  
betennelsesrelaterte gener, favoriserer også  
overlevelse og proliferasjon av tumor celler og 
hjelper til med å omdanne tumor-assosierte  
makrofager til tumorpromoverende fenotype.

Epitelceller og stasjonære luftveismakrofager 
er primære målceller for inhalerte partikler i  
luftveiene og representerer førstelinjen i forsvaret 
mot invaderende patogener. I tillegg kan  
makrofager rekrutteres fra blodet og akkumulere 
i lungene under inflammasjon. Ulike lungeceller 
gjenkjenner og responderer på ulike partikler via 
aktivering av reseptorer som «toll-like receptors» 
(TLR), ved å starte immunresponser.

TLR kan også gjenkjenne ulike molekylære  
strukturer karakteristisk for patogener  
(«pathogen associated molecular patterns»: 
PAMPs), men også forbindelser som frigjøres 
ved celleskade («damage-associated molecular 
patterns»: DAMPs), typisk i forbindelse med 
nekrotisk celledød. Responsen inkluderer 
økt syntese og frigjøring av kjemokiner og  
pro-inflammatoriske cytokiner som «tumor  
necrosis factor» (TNF)-α, interleukin (IL)-1β, 
IL6 og IL8, noe som vil føre til rekruttering av 
immunceller. IL-1β syntetiseres og lagres som 
pro-IL-1β, modning og frigjøring av aktivt  
IL-1β kontrolleres av inflammasomet (NLRPs) i 
cytosol via en prosess som involverer kløving av 
pro-casepase-1 til casepase-1. Interessant nok kan 
denne kløvingen utløses av partikkelfagocytose, 
kjemiske reaktive molekyler så vel som PAMP og 
representerer således synergistiske reaksjoner på 
luftforurensingspartikler.
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Hvordan utløser svevestøv pro-inflammatoriske
responser
Luftforurensningspartikler utløser pro-inflam-
matoriske responser i hovedsak via følgende  
mekanismer: I) dannelsen av ROS, II) interaks-
jon med lipidlaget i celle-membraner, III) akti-
vering av reseptorer, ion-kanaler og -transportere 
på celleoverflaten og IV) interaksjoner med  
intracellulære målmolekyler og reseptorer. Det 
er viktig å være klar over at selv ett kjemikalie 
kan påvirke utrykket av pro-inflammatoriske  
gener via flerfoldige initieringsmekanismer. Det 
er derfor nødvendig å analysere et sammensatt  
nettverk av interaksjoner når en ønsker å  
belyse mekanismer for helseeffekter av luft- 
forurensnings-partikler, som i seg selv består av 
en heterogen blanding av forbindelser.

ROS-dannelse og etterfølgende oksidativt stress 
ser ut til å spille en sentral rolle i inflammatoriske 
prosesser som følge av eksponering for svevestøv. 
Partikler kan generere ROS direkte eller mer  
indirekte via ulike type interaksjoner med cellen. 
Det kan føre til en aktivering av mitogen-aktiverte 
proteinkinaser (MAPKs) og videre sentrale pro-in-
flammatoriske transkripsjonsfaktorer som NF-ĸB 
og aktivatorprotein-1 (AP-1). Redoks-aktive 
forbindelser produseres også endogent av  
cellulære oksidaser. ROS fungerer da som  
stedsspesifikke mediatorer av celle-signaliser-
ing som er med og regulerer inflammatoriske  
responser. I tråd med dette, er mange pro-inflam-
matoriske gener som IL-1α/β, TNF-α, CXCL8 
(IL-8), IL-6 og COX-2, i hvert fall delvis er  
regulert av endogene redoks-prosesser.

En økning av intracellulært calcium ([Ca2+]i) 
ser ut til å være en sentral «second messenger» 
for pro-inflammatoriske effekter forårsaket av  

luftforurensningspartikler. Transient reseptor 
potensial (TRP)-kanaler i membranen regulerer 
influks av Ca2+ og andre kationer. TRPV1  
(vanilloid reseptor) var den første Ca2+-kanalen 
som ble vist å regulere pro-inflammatoriske  
gener indusert av forbrenningspartikler. Senere 
er det blitt klart at en rekke ulike TRP-kanaler 
(TRPA1, TRPV1, TRPV4 og TRPM8) kan føre 
til en økning av [Ca2+]i. En aktivering av AhR 
via den såkalte «non-genomic pathway» kan også 
føre til Ca2+-signalering. Denne reseptorens 
rolle i immunresponser generelt ser ut til å være 
betydelig, men kompleks.

Dieseleksos-partikler og -ekstrakter er vist å  
aktivere den G-proteinkoblete reseptoren 
(GPCR), protease-aktivert reseptor 2 (PAR-2), 
som sekundært øker influks av Ca2+ via TRPV4. 
β2-adrenerg reseptor (β2AR), en annen velkjent 
GPCR som er involvert i en rekke fysiologiske  
responser, er også knyttet til kreft og inflammasjons 
responser i lungeceller. Flere PAHs ser ut til å  
interagere direkte med det ligand-bindende  
området på β2AR ved lave konsentrasjoner og 
føre til økning i [Ca2+]i. Videre analyser viste at 
bindingen førte til et redusert membranuttrykk 
og en degradering av β2ADR-protein. 

«Epidermal growth factor receptor» (EGFR) 
er sentral i regulering av pro-inflammatoriske  
gener og ser ut til å være aktivert og oppregulert 
hos frivillige som ble utsatt for dieseleksos.  
Membran-bundne pro-former av EGFR-ligander 
som TGF-α blir kløvet og frigitt av «TGF-α  
converting enzyme» (TACE) for deretter å  
aktivere EGFR. En rekke forurensnings- 
komponenter er vist å påvirke reguleringen av 
CXCL8 og mucin via denne prosessen.
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KONKLUSJON
Luftforurensningspartikler bidrar til lungekreft via en rekke ulike gentoksiske og ikke- 
gentoksiske mekanismer. Betydningen av inflammasjonsprosesser i flere av leddene i utviklingen av  
lungekreft blir stadig klarere. Som illustrert i denne artikkelen kan svevestøvs-partikler og  
forbindelser bundet til deres overflate føre til mange ulike effekter, som sammen kan utløse  
pro-inflammatoriske reaksjoner. Det er derfor viktig videre å klarlegge den relative betydning av  
luftforurensningspartiklers evne til å skape inflammasjonsreaksjoner opp mot de mer velkjente 
gentoksiske egenskapene for utviklingen av lungekreft under relevante humaneksponerings- 
situasjoner.
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