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En ny amerikansk studie visar ett 
samband mellan partiklar i ut-
omhusluft och ökad risk att dö 
av covid-19 [1]. Riskökningen var 
cirka 8 procent per µg/m3 PM2,5 
(partiklar < 2,5 mikrometer), vil-
ket innebär kraftigt ökade risker 
vid höga luftföroreningshalter. 
Studien omfattar 45 817 dödsfall 
bland 60 miljoner amerikaner 
och tar hänsyn till ett 20-tal för-
klaringsfaktorer på gruppnivå. 
Luftföroreningshalterna (medel-
värde PM2,5 8,4µg/m3) liknar ni-
våerna i svenska storstäder.

I delar av Europa har höga hal-
ter av NO2 i atmosfären under 
månaderna före covid-19-utbrottet också 
visats samvariera med högre mortalitet i 
covid-19 [2]. Samband mellan luftförore-
ningshalter och förvärrad covid-19-sjuk-
dom visas i flera studier som finns i pre-
print före granskning [3-5]. Två nya kine-
siska studier och en italiensk studie visar 
också samband mellan luftförorenings-
halter och risk att insjukna i covid-19 [6-
8]. Även för sars-cov-1, som orsakade sars, 
sågs ett samband mellan luftförorenings-
halter och ökad mortalitet [9].  Även om 
det inte går att påvisa kausalitet med ovan 
nämna observationsstudier så talar myck-
et för att luftföroreningar påverkar insjuk-
nande och prognos vid covid-19.

Luftföroreningar
Luftföroreningar är en stor miljörelaterad 
riskfaktor för sjukdom som uppskattas or-
saka cirka 5 miljoner dödsfall per år i värl-
den [10]. Luftföroreningar är en blandning 
av partiklar och gaser från olika källor, där 
PM2,5-partiklar och NO2 utgör en stor del. 
Den största källan är förbränning av fos-
sila bränslen. 

Epidemiologiska och experi-
mentella studier visar att luft-
föroreningar ökar risken för 
akuta nedre luftvägsinfektio-
ner med virus och olika mikro-
ber [11-14]. Samband finns också 
mellan exponering för luftför-
oreningar och hjärt–kärlsjuk-
dom, lungsjukdom och diabetes 
[15], som i sin tur är riskfaktorer 
för sämre prognos vid covid-19.

Tänkbara mekanismer
b Luftföroreningar påverkar 
luftvägar och immunsystem så 
att mottagligheten för sars-cov-
2-infektion ökar och motstånds-

kraften minskar. Det finns vissa experi-
mentella belägg för att luftföroreningar 
leder till ökad smittkänslighet för andra 
typer av virus (hittills inte studerat för 
sars-cov-2) [11-14] och för samband mellan 
PM2,5 och uttryck av ACE-2-receptorer [15].

b Luftföroreningar ökar prevalensen av 
flera underliggande sjukdomar, bland an-
nat hjärt–kärlsjukdomar, lungsjukdomar, 
diabetes och dysfunktionellt immunför-
svar, som i sig är riskfaktorer för förvärrat 
utfall vid covid-19 [10, 16-18].

b Virus fäster vid luftföroreningspartik-
lar, vilket gör att de stannar längre i luften 
(inomhus och utomhus) och kan spridas 
till fler människor. Det finns vissa belägg 
för sådana mekanismer för andra virus-
typer, men ännu inte för sars-cov-2 [8]. De 
studier som ser samband mellan halter av 
luftföroreningspartiklar och risk att in-
sjukna i covid-19 ger visst indirekt stöd för 
detta [6-8].

En modifierbar riskfaktor?
Covid-19 har medfört ett stort lidande för 
många och tung belastning på sjukvår-
den. Luftföroreningar är sannolikt en mo-
difierbar riskfaktor för covid-19-mortalitet 
på befolkningsnivå. Fortsatt experimen-
tell och epidemiologisk forskning (inklu-
sive justering för riskfaktorer på individ-
nivå) krävs för att klarlägga ett samband 
och möjliga mekanismer. Det saknas spe-
cifika data från Sverige, men det kan för-
väntas att vår mindre förorenade luft gör 
den möjliga effekten för covid-19-sjukdom 
mindre påtaglig. 

Samtidigt har åtgärderna mot pande-
min i Europa lett till minskad trafik och 
lägre kol- och oljeanvändning och där-
med minskade luftföroreningshalter, vil-
ket förväntas ha stora positiva hälsoef-
fekter. En uppskattning är att luftförore-
ningsrelaterad dödlighet minskat med 
11 000 fall i Europa bara under den första 
månaden av nedstängning [19]. Detta il-
lustrerar de möjliga hälsovinsterna av att 
reducera luftföroreningar med en genom-
tänkt strategi som utöver en potentiell ef-
fekt på framtida coronautbrott också skul-
le minska utsläppen av växthusgaser och 
bromsa klimatförändringarna – vår tids 
stora ödesfråga. s
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huvudbudskap
b Luftföroreningar påverkar immunsyste
met, försämrar prognosen vid luftvägsin
fektioner och ökar risken för sjukdomar 
som medför dålig prognos vid covid19.
b Nypublicerade studier visar samband 
mellan luftföroreningar och covid19mor
talitet.
b Minskade luftföroreningshalter förväntas 
leda till stora positiva hälsoeffekter.

Luftföroreningar   
kan förvärra covid-19

Luftföroreningar är en stor miljörelaterad 
riskfaktor för sjukdom.
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summaRy
Air pollution may exacerbate covid-19
Several published and preprint studies 
report associations between exposure to 
air pollution and COVID19 mortality. While 
further epidemiological and experimental 
studies are still needed to prove causality, 
the association is plausible and consistent 
with the literature: Air pollution is 
associated with inferior outcomes in 
other respiratory infections, may act as 
carrier for the virus, exerts negative effects 
on the airways and is associated with 
cardiopulmonary comorbidities that lead 
to a poorer prognosis in COVID19 patients. 
The lockdown to inhibit the spread of 
COVID19 has led to substantial decreases 
in air pollution levels in many countries.


