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Plastmjukgörare möter insulin – vad händer sedan? 
Petra Marttila 

 
Har du någonsin undrat hur förvånansvärt stor mängd plast som omger oss? Visst har vårt 
liv blivit mycket bekvämare och även industrin har revolutionerats tack vare utvecklingen 
av dessa syntetiska material. Trots alla moderna bekvämligheter som följer med 
användning av plast, har vissa kemikalier som tillsättes under plasttillverkning väckt 
intensiv debatt om deras hälsorisker. En av de mest använda plastmjukgörare är ftalater, 
speciellt dietylhexylftalat (DEHP). De har i tidigare studier utpekats som hormonstörande 
och att de kan ha fortplantningsstörande effekter vid exponering under fosterperioden. 
Ftalaters förmåga att negativt påverka de hormonsystem som ansvarar för kroppens 
ämnesomsättning har dock forskats i mindre utsträckning. I denna studie använde vi 
bananflugan, Drosophila melanogaster, för att undersöka potentiella störande effekter av 
DEHP på insulinsignalering.  
 
Hur kommer det sig att bananflugan, som ofta är en oönskad gäst i våra kök, kan användas 
som modellorganism och hur kan resultat från flugan tillämpas när det gäller oss 
människor och vår egen ämnesomsättning? Faktum är att många hormonsystem samt 
processer som reglerar dessa system har bevarats under evolutionen, då de utgör en viktig 
biologisk funkiton. Till exempel har insulinsignalering hos både flugan och människan 
många gemensamma egenskaper. I bananflugan uttrycks exempelvis insulin-liknande 
peptider, som funktionellt liknar humant insulin, samt en insulin-liknande receptor, som i 
sin tur binder insulin-liknande peptider och  medierar upptag av cirkulerande glukos samt 
fett av målcellen, precis som hos människan.  
 
I denna studie undersökte vi om flugor som utsätts för DEHP under hela sitt liv skulle 
uppvisa förändrad insulinsignalering och om dessa eventuella förändringar skulle ha 
koppling till ökad risk för typ 2-diabetes samt övervikt. Med hjälp av tekniken kvantitativ 
realtids polymeraskedjereaktion (qPCR) analyserade vi uttrycket av ett flertal gener som 
kodar för bland annat insulin-liknande peptider samt den insulin-liknande receptorn. Vi 
fann att flugor som blivit exponerade för DEHP överuttryckte insulin-liknande peptid 5 
samt den insulin-liknande receptorn. Genom att mäta cirkulerande och lagrade 
karbohydrathalter kom vi fram till att DEHP även kunde inducera signifikant minskning i 
koncentration av cirkulerande kolhydrater. Detta tillstånd, där blodsockret minskar 
drastiskt vid ökad  kompensatorisk sekretion av insulin, liknar till en viss grad 
hyperinsulinemi som så småningom kan leda till utveckling av typ 2-diabetes.  
 
I vår studie ingick också en undersökning om DEHP kunde ha effekt på flugornas 
överlevnad under svältförhållandena. Jämfört med kontrollen överlevde flugor som 
exponerats för DEHP längre och de uppvisade en signifikant ökning i sömnmängd. Denna 
minskning i aktivitet skulle delvis kunna förklara den ökade överlevnaden hos DEHP 
flugor.    
 
Våra resultat antyder att DEHP har förmågan att störa den väl konserverade 
insulinsignaleringen hos flugan. Även fast flugorna i denna studie inte utvecklade diabetes, 
går det dock inte att utesluta att ftalatexponering kan vara en bidragande orsak till 
utveckling av typ 2-diabetes.  


