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Bidrar bisfenol A till förändrad ämnesomsättning? 
Emelie Bladin 

 

Idag dör enligt Världshälsoorganisationen (WHO) fler människor av överviktsrelaterade 

sjukdomar än av undervikt. Övervikt är ett epidemiartat och globalt folkhälsoproblem som 

innebär lidande för den drabbade individen, men även stora kostnader för samhället. Allt fler 

studier tyder på att övervikt inte enbart kan förklaras av ett för högt energiintag och en för låg 

fysisk aktivitetsnivå; forskning visar att en bidragande faktor kan vara hormonstörande 

kemikalier. Flera av dessa ämnen är skapade av människan och molekylernas utseende gör att 

de kan efterlikna eller motverka kroppens egna hormoner och därmed även påverka kroppens 

hormonsystem. Hormoner verkar i mycket låga koncentrationer och har under olika 

tidpunkter i livet olika funktioner. Foster och små barn befinner sig i utvecklingsperioden och 

anses vara extra känsliga för denna typ av exponering. 

 

Bisfenol A (BPA) är ett känt hormonstörande ämne som produceras i stora mängder främst 

som en viktig beståndsdel i epoxi- och polykarbonatplast. Denna kemikalie återfinns i plaster 

som är i kontakt med mat och dryck, men även i kassakvitton, elektronik, byggmaterial och 

tandlagningsplast. Majoriteten av befolkningen världen över får regelbundet i sig BPA i låga 

doser och intaget sker framförallt via födan. Europas livsmedelsverk (EFSA) har i januari 

2015 beslutat att sänka det tolerabelt dagliga intaget (TDI) av BPA, det vill säga den 

maximala mängd som en människa dagligen kan exponeras för utan att det är skadligt för 

hälsan, preliminärt till 4 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag (µg/kg kroppsvikt/dag). 

Innan dess var TDI 50 µg/kg bw/dag. 

 

I denna studie fick dräktiga honråttor dagligen BPA i dricksvattnet och på så vis exponerades 

även ungarna i livmodern. En del av råttorna fick en högre dos och en del av råttorna fick en 

lägre dos. Den högre dosen var densamma som tidigare TDI (50 µg/kg bw/dag) och den lägre 

dosen var cirka 8 gånger lägre (0.5 µg/kg kroppsvikt/dag) än dagens TDI. Utöver dessa 

grupper fanns även en kontrollgrupp, där råttorna endast fick dricksvatten. Efter födseln 

fortsatte ungarna att exponeras via mammans bröstmjölk. Vid fem veckors ålder avlivades 

ungarna och organen frystes in för olika analyser. Därefter undersöktes levrarna för att se om 

uttrycket av olika gener som är involverade i kroppens ämnesomsättning påverkades av BPA-

exponeringen. Tunnskurna leverbitar studerades även under mikroskop för att undersöka om 

BPA-exponerade råttors levrar innehöll mer fett än de som inte exponerats.  

 

Av de undersökta generna var uttrycket av en gen statistiskt signifikant (p=0.04) förändrat hos 

ungarna som exponerats för BPA. Denna förändring sågs enbart hos hanar. Ingen skillnad i 

genuttryck sågs hos honor och BPA-exponeringen ledde inte till någon märkbar skillnad i 

fettinlagring i levern. Det förändrade genuttrycket sågs för en gen som är av betydelse för 

kroppens ämnesomsättning. 

 

Det faktum att låga doser av BPA under utvecklingsperioden leder till ett ändrat uttryck av en 

gen som har betydelse för fettmetabolismen i lever bör inte ignoreras. Det kan inte uteslutas 

att människor påverkas negativt av att få i sig låga doser BPA och att denna typ av exponering 

skulle kunna ha betydelse för uppkomsten av övervikt och störningar i ämnesomsättningen. 

Kanske bör myndigheterna sänka TDI ytterligare, eller helt och hållet förbjuda BPA. 


