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Kanske har du hört på nyheterna om hur dricksvatten är förorenat av diverse olika kemikalier 

som t.ex. PFAS, men vad är egentligen PFAS för någonting? PFAS står för poly-och 

perfluorerade alkylsubstanser. Speciella kemiska egenskaper gör att PFAS har förmåga att 

bilda släta, vatten-,fett- och smutsavvisande ytor. Genom att de används i många produkter 

som brandskum, rengöringsmedel och förpackningar hamnar de i vår miljö. Just användandet 

i brandskum har gjort att man hittar PFAS i grundvattnet. I Sverige tror man att det finns så 

mycket som 34 platser där brandskum kan ha förorenat vattenskyddsområden. Varför bryr 

man sig då om PFAS i dricksvatten och i naturen? PFAS-ämnen är väldigt persistenta, vilket 

innebär att de bryts ner sakta och kommer att finnas kvar länge i naturen, djur och människor. 

De har också visat sig störa olika funktioner i kroppen. Till exempel har de visats att de kan 

förändra uttryck av gener, störa beteenden samt påverka sköldkörtelhormoner. Eftersom att 

PFAS finns kvar så länge i naturen, hittar man dem i djur och människor över hela världen 

och man har redan sett skadliga effekter. 

  

För att undersöka PFAS ämnen närmare har denna studie kollat på hur en blandning av olika 

PFAS påverkar genuttryck, prägling och sköldkörteln hos kycklingar. Djur och människor har 

många olika gener och de styr en mängd olika funktioner. Den här studien har tittat närmre på 

några gener som är inblandade i minne och inlärning och som styrs av sköldkörtelhormoner. 

Just sköldkörtelhormoner är också viktiga för präglingen hos kycklingar. Prägling är ett 

beteende där nykläckta kycklingar lär sig att känna igen det första de ser, vilket ofta är deras 

mamma. De kommer då att följa efter sin mamma och undvika andra saker. I en labmiljö kan 

man styra vad det första kycklingarna ser är, vilket gör att man kan få dem att präglas på t.ex. 

en legofigur istället för mamman. Detta gör att man kan testa och se om det har hänt 

någonting som stör präglingsbeteendet, som t.ex. att man har blivit exponerad för kemikalier 

så som PFAS. Sköldkörtelhormon i hjärnan behövs för att sätta igång präglingsbeteendet, så 

om det är någon störning i sköldkörtelhormonerna kan det också påverka beteendet. För att se 

om PFAS har någon effekt på själva sköldkörteln så undersöktes det hur cellerna i 

sköldkörteln förändras om kycklingarna exponerats för PFAS. I sköldkörteln finns så kallade 

folliklar, det är i dessa folliklar som hormonerna produceras och höjden på cellerna som 

omger folliklarna kan berätta hur mycket av hormonerna som produceras.  

 

Ingen av de gener som studerades hade förändrats efter exponering för PFAS, de uttrycktes 

varken mer eller mindre. Inte heller präglingen kunde visa några tydliga resultat, då metoden 

behöver ytterligare förbättringar innan man kan testa om PFAS kan påverka 

präglingsbeteendet. Däremot sågs det förändringar i sköldkörteln, där cellerna som omger 

folliklarna var lägre bland de kycklingar som exponerats för PFAS. Detta innebär att 

produktionen av sköldkörtelhormon är lägre om kycklingarna har utsatts för PFAS. 

Sköldkörtelhormonerna är mycket viktiga för normal utveckling av en mängd olika funktioner 

och att de störs kan ge skadliga effekter. Det är oklart med vilken mekanism som PFAS 

påverkar sköldkörtelhormoner. Det är därför av stort framtida intresse att ta reda på mer om 

det för att förstå hur dessa ämnen kan påverka människa, djur och natur.  


