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Påverkar svampbekämpningsmedlet propiconazol groddjurs 

reproduktion? 

Erika Larsson 

Groddjuren är en djurgrupp som minskat de senaste årtiondena och så många som en tredjedel 

av jordens groddjursarter hotas av utrotning. Orsakerna till detta är inte klarlagda, men 

förstörda habitat, sjukdomar och klimatförändringar kan vara bidragande orsaker. En annan 

möjlig orsak är reproduktionsstörning till följd av de utsläpp av hormonstörande ämnen som 

sker, bland annat bekämpningsmedel och läkemedelsrester.  

Azoler är en grupp av kemikalier som är vanligt förekommande i Sverige och i resten av 

världen. De används till svampbekämpning inom jordbruket eller som läkemedel. De fungerar 

mot svampangrepp genom att hämma ett enzym i svamp. Det har dock visat sig att azoler 

även kan påverka enzym som finns i ryggradsdjur. Ett av dessa enzym som kan påverkas är 

aromatas, som omvandlar androgena könshormon, exempelvis testosteron, till östrogener. 

Effekten då aromatas inhiberas blir att det tillverkas mindre östrogener. Aromatas är viktigt 

under en individs tidiga utveckling när reproduktionsorganen och hjärnan utvecklas till honlig 

eller hanlig. Det är även viktigt för att reproduktionen ska fungera hos vuxna individer.  

I studien användes den västafrikanska klogrodan (Xenopus tropicalis). X. tropicalis är 

fördelaktig att använda då det är en liten, vattenlevande groda som har en kort generationstid 

jämfört med andra groddjur. Syftet med denna studie var att undersöka om propiconazol, en 

azol som används frekvent inom jordbruket, har hormonstörande verkan som kan påverka 

fortplantningen hos groddjur. Det gjordes genom att mäta aromatasaktiviteten hos två grupper 

av X. tropicalis. En grupp exponerades för propiconazol under yngelperioden som varade ca 7 

veckor, samt en grupp som exponerades som vuxna under fyra veckor. Aromatasaktiviteten 

kunde mätas genom att använda radioaktivt märkt androgent könshormon. Då vävnad från en 

groda innehåller aromatas omvandlas det androgena könshormonet till östrogen. Den 

radioaktiva isotopen släpper då och hamnar i provets vattenfas och går sedan att mäta. I 

försöket studerades även äggstockar från de grodor som exponerades för propiconazol som 

vuxna. Äggstockarna innehåller ägg i olika grader av mognad, beroende på hur mycket 

ägguleämen som lagrats i dem. Äggstockarna snittades i mikrometertunna skivor och därefter 

kunde man med hjälp av mikroskop räkna antalet ägg i olika mognadsstadier. Andelarna av 

ägg i olika stadier kunde sedan jämföras mellan exponerade och oexponerade grodor. Vi fann 

att propiconazol (250 µg/l) påverkade hormonsystemet i grodor, både de som exponerats som 

yngel och som vuxna. Aromatasaktiviteten var förhöjd hos de exponerade grodorna, troligen 

ett sätt att kompensera för propiconazols östrogenhämmande effekt. Propiconazol påverkade 

även grodornas äggutveckling. De exponerade individerna hade lägre andel ägg med 

ägguleämne samt en ökad andel döda ägg i sina äggstockar jämfört med kontrollgrodorna. 

Resultatet antyder att de vuxna grodorna som exponerats för 250 µg/l propiconazol kan ha 

nedsatt reproduktionsförmåga då produktionen av ägg i äggstockarna var hämmad. Eftersom 

denna propiconazolkoncentration är högre än de som vanligtvis uppmäts i naturen, skulle det 

vara relevant med ytterligare studier där effekten av miljörelevanta koncentrationer 

undersöks. 
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