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Kan exponering för Bisfenol A bidra till förändrad 
ämnesomsättning och uppkomst av fetma? 

Linda Dunder 
 

Andelen människor som insjuknar i kroniska sjukdomar ökar över hela världen och oron 

växer, speciellt vad gäller den pågående fetmaepidemin. Övervikt och fetma är inte bara 

riskfaktorer för metabola störningar som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt 

blodtryck och kronisk respiratorisk sjukdom, utan påverkar också livskvaliteten på ett 

negativt sätt. Det finns många osäkerheter kring den komplexa sjukdom som fetma är,  

och man vet ännu inte riktigt orsakerna till epidemin. Allt fler studier tyder på att 

fetmaepidemin inte bara kan förklaras med hjälp av genetik eller livsstilsfaktorer, som ökat 

energiintag och minskad fysisk aktivitet. Man har därför föreslagit att även exponering för 

kemikalier kan bidra till fetma. Studier har visat att utvecklingsperioden är speciellt känslig 

eftersom exponering för kemikalier under denna tid kan leda till ökad risk för flera kroniska 

sjukdomar senare livet. 

 

Bisfenol A (BPA) är en kemikalie som produceras i stora mängder, och används som tillsats 

vid framställning av epoxy- och polykarbonatplast. BPA återfinns därför i mängder av 

produkter vi människor kommer i kontakt med dagligen som till exempel matlådor, 

vattenflaskor, leksaker, konservburkar, kvitton, biljetter och kölappar. Många studier har 

visat att BPA kan frigöras från dessa produkter och upptas av människokroppen. BPA är en 

hormonstörande kemikalie med bland annat östrogena egenskaper, vilket betyder att den kan 

härma kroppens egna hormoner. Människor utsätts ständigt för låga doser av BPA vilket har 

lett till en debatt om BPA-exponering och potentiellt skadliga effekter på människors hälsa. 

Detta har också lett till att Europas livsmedelsverk (EFSA) i januari 2015 beslutade att 

preliminärt sänka det tolerabla dagliga intaget (TDI) för BPA till 4 μg/kg kroppsvikt/dag 

(tidigare 50 μg/kg kroppsvikt/dag). 

 

I denna studie exponerades dräktiga honråttor dagligen för 0,5 eller 50 µg BPA/kg 

kroppsvikt/dag via dricksvattnet. Dessa grupper jämfördes med en kontrollgrupp, där 

råttorna endast fick vatten. Efter födseln exponerades ungarna för BPA via mödrarnas 

bröstmjölk. Efter 5 veckor avlivades ungarna och ett antal fettdepåer undersöktes. Resultatet 

visade tydligt att exponering för låga doser av BPA, lägre än nuvarande TDI, orsakade en 

ökning av antalet fettceller i den inguinala fettdepån (underhudsfett) hos både hon-och 

hanråttor (p = 0,046 respektive p = 0,030), jämfört med kontroll. Exponeringen för dessa 

låga BPA-doser förändrade även uttrycket hos ett flertal gener som är associerade med 

fettbildning och ämnesomsättning.  

 

Ökningen av antalet fettceller hos unga råttor, som exponerats under utvecklingen kan 

spegla ett stort folkhälsoproblem i förhållande till fetmaepidemin. Effekterna av BPA 

uppstod vid de nivåer som vi människor utsätts för vardagligen, vilket visar att vi kan vara 

sårbara för miljögifter såsom BPA.  


