
1 

	  

Bromerade flamskyddsmedels effekt på hjärnan 
Sofia Sjöberg 
Exekutiv sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2015 
 
 
Inledning 
Bromerade flamskyddsmedel finns i elektriska produkter, textilier och byggmaterial. De 
förhindrar uppkomsten av brand och vid bränder ger de en ökad tid att undkomma. De är inte 
bundna till materialen och kan därför läcka ut och påverka människor och miljön. I miljön kan 
de ansamlas i organismer och koncentrationerna av bromerade flamskyddsmedel ökar högre 
upp i näringskedjan. På så sätt kan vi få i oss bromerade flamskyddsmedel genom kosten, 
speciellt vid konsumtion av fisk och mejeriprodukter. Dock finns det även andra 
exponeringsvägar så som genom damm i hushåll eller, för barn genom bröstmjölk. De 
bromerade flamskyddsmedlen är idag förbjudna i EU, men genom att de ansamlas i miljön 
och produkter som innehåller dem är kvar i bruk så finns de i vår omgivning. Detta gör att 
man fortfarande hittar bromerade flamskyddsmedel i blod och bröstmjölk från människor.  
 
Hjärnan är ett organ som kan påverkas av bromerade flamskyddsmedel. Framförallt är hjärnor 
under utvecklingen extra känsliga. Då denna är under omorganisation blir den känsligare för 
ämnen som kan störa viktiga processer i dess utveckling som till exempel bildandet av 
synapser och migration av nervceller. Detta är ytterst aktuellt då barn har de högsta uppmätta 
värdena av bromerade flamskyddsmedel och samtidigt är extra känsliga. Påverkan på hjärnan 
av de bromerade flamskyddsmedlen kan ske genom ett flertal olika mekanismer, vilka ger 
konsekvenser så som problem med minne och inlärning, samt celldöd i viktiga strukturer av 
hjärnan.   
 
Syftet med uppsatsen är att skapa klarhet med vilka mekanismer som bromerade 
flamskyddsmedel kan påverka hjärnan, vilket i sin tur kan ligga till grund för förståelse hur 
man ska hantera reglering och lagstiftning gällande bromerade flamskyddsmedel.  
 
 
Skadliga verkningsmekanismer 
Inverkan på intracellulär signalering 
De bromerade flamskyddsmedlen påverkar signaleringen som sker i celler. Denna signalering 
är nödvändig för kommunikation som krävs för olika funktioner till exempel minne, inlärning 
och cellöverlevnad. Interaktion mellan bromerade flamskyddsmedel och dessa mekanismer 
ger en ökad mängd celldöd, samt minskar nervcellernas överlevnad och differentiering.  
 
Påverkan på neurotransmittorer 
Neurotransmittorer används för signalering mellan nervceller, processer som är nödvändiga 
för ett väl fungerande nervsystem. Bromerade flamskyddsmedel har visats störa funktioner 
hos dopamin, GABA och acetylkolin. Dopamin spelar en viktig roll i vår förmåga att röra oss, 
men även i funktioner så som uppmärksamhet och impulskontroll. De bromerade 
flamskyddsmedlen inhiberar upptaget av dopamin och stör därmed dess funktioner. GABA är 
delaktig under utvecklingen genom att styra migration av nervceller, störningar i detta kan 
leda till missbildningar i hjärnans strukturer. Bromerade flamskyddsmedel kan binda till 
receptorer för GABA och ändra dess aktivitet, vilket då påverkar GABAs roll under 
utvecklingen. Acetylkolin är delaktig i muskelrörelser, men även i uppmärksamhet och 
organisation av synen. Bromerade flamskyddsmedel förändrar acetylkolins 
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receptorsammansättning, antal nervceller för acetylkolin och densiteten på dessa nervceller. 
Detta kan ha en inverkan på minne, men även synapsfunktion.  
 
Påverkan på sköldkörtelhormoner 
Sköldkörtelhormoner spelar många viktiga roller i hjärnans utveckling och brist på 
hormonerna kan leda till felaktig migration av nervceller. I sin tur leder detta till en felaktig 
funktion i dessa nervceller, som kan störa formationen av nervcellskopplingar och ge problem 
med minne och inlärning. Processerna som styrs av sköldkörtelhormoner under utvecklingen 
kan störas av bromerade flamskyddsmedel då de minskar halterna av sköldkörtelhormon, stör 
transporten av hormonerna och kan påverka receptorer för hormonerna.  
 
Inducering av oxidativ stress 
Oxidativ stress kan leda till skador på DNA och till celldöd, processer som kan sättas igång av 
bromerade flamskyddsmedel. Beroende på var celldöden sker så ger det olika effekter, till 
exempel har man sett effekter i hippocampus, vilket har visats ge beteendeförändringar hos 
möss i form av försämrat korttidsminne och försämrad spatial inlärning. Den oxidativa 
stressen har även visats ge inflammationer i moderkakan, något som kan vara mycket farligt 
för barnet.  
 
Förändringar i synaptisk plasticitet 
Bromerade flamskyddsmedel ändrar uttryck hos gener som är inblandade i signalering mellan 
nervceller, bildande av nervceller och syntes av neurotransmittorer. Detta gör att 
kommunikation mellan nervceller påverkas och att bildandet av korrekta synapser störs. Dessa 
processer är grunden till ett fungerande nervsystem under utvecklingen, men är även delaktig i 
mer specifika saker som till exempel bildandet av minnen.  
 
 
Rekommendationer 
De bromerade flamskyddsmedlen har visats ge ett flertal negativa konsekvenser och de hittas 
kontinuerligt i sediment, människor och djur. Det finns ett flertal oklarheter när det gäller hur 
bromerade flamskyddsmedel metaboliseras och vilka effekter dessa metaboliter kan ha. 
Dessutom finns det oklarheter kring om alternativa flamskyddsmedel kan verka med liknande 
skadliga mekanismer, då de liknar de bromerade flamskyddsmedlen i struktur. Detta gör att 
rekommendationerna kring bromerade flamskyddsmedels fortsatta hantering bör vara: 
 

• Förbud mot användning av bromerade flamskyddsmedel 
 

• Övervakning av halter i miljö, djur och människor 
 

• Studier kring hur bromerade flamskyddsmedel metaboliseras i människor 
 

• Studier på alternativa flamskyddsmedel 
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