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Inledning

MARGARETA IHSE
Vice preses
KSLA
Stockholm

Denna skrift är en redovisning av konferensen
”Feminisering av Moder natur? Östrogener i
naturen och livsmedel”, som vi arrangerat till-
sammans med Apotekarsocietetens sektion
för farmakognosi.

Feminisering av Moder Natur? Kan något
bli mera feminint än en moder, kan man undra.
Nåväl – en lek med ord i titeln lockade kanske
fler än vad den torra mera vetenskapliga ti-
teln ”Översikt av könshormoner, östrogener
och naturliga fytoöstrogener, deras förekomst
och effekter på husdjur, fiskar och människor”
skulle ha gjort. Men det är ju faktiskt det som
denna konferens handlar om. Och innehållet
är långt ifrån torrt. Det är ytterst aktuellt. Med
Rachel Carsons bok ”Tyst vår” blev vi för för-
sta gången medvetna om farorna med de ke-
miska medlen i miljön, när vi såg de negativa
effekterna av de först så lovande herbiciderna
och pesticiderna. Är östrogener ett nytt miljö-
hot, med oanade konsekvenser, som vi nu
står inför? Kan vi inte bara bli sjuka av det vi
äter eller får i oss, utan kan vi också förlora
vår könsidentitet? Titeln antyder det, ”Femi-
nisering av Moder Natur”.

Bakgrunden till denna konferens är ny kun-
skap och insikt. En ny typ av kemiska ämnen,

som inte är konstgjorda eller artfrämmande,
nämligen de kvinnliga könshormonerna eller
ämnen med liknande effekt, tycks kunna ge en
helt ny typ av störningar, när de finns på fel
plats i naturen. Det finns en hel rad observa-
tioner som oroar.

På uppdrag av FN har en internationell ex-
pertpanel granskat och sammanställt tillgäng-
lig kunskap om hormonstörande ämnen. Efter
tre års arbete har de nu lagt fram en rapport.
Här finns många exempel som ger klara be-
sked om att miljögifter faktiskt rubbar hor-
monbalansen hos djur. Ett av de mest kända
exemplen är alligatorhannarna i Florida. De
drabbades av ett gift för kvalster, som av
misstag hamnade i ett träsk under en orkan.
Detta orsakade stor dödlighet, men gav också
oväntade effekter. Alligatorhannarnas penisar
minskade i längd, de krympte med ca 1/4. Om
den minskade storleken gjorde att de blev
mindre attraktiva för honorna framgår inte.
Men blodproverna visade att det fanns hor-
monrubbningar. Hanarna hade blivit alltmer
feminiserade, så att skillnaden mellan hanar
och honor nästan försvunnit.

En hemsk tanke är ju att liknande effekter
skall kunna drabba människan i framtiden.
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Att själva manligheten skulle kunna förändras
av kemikalier. Det är kanske så. Några forsk-
ningsresultat visar att kvaliteten på mäns
spermier har minskat, andra motsäger det.
Men ingen vet säkert. Spekulationerna är
många. En dansk och en brittisk läkare lanse-
rade en tanke, som blivit mycket omdiskute-
rad. De hade i sina undersökningar sett att
männens spermieproduktion hade minskat
och fått försämrad kvalitet och att medfödda
missbildningar i de manliga könsorganen
ökat med tiden. De föreslog att detta skulle
bero på att män redan i fosterlivet blev allt-
mer utsatta för hormonstörande ämnen, vilka
finns alltmer frekvent runt omkring oss i vår
miljö. Östrogener, eller östrogenliknande äm-
nen, finns naturligt förekommande, som fyto-
östrogener, i livsmedel som soja och i många
andra växter. Östrogener kan också finnas i
form av miljögifter, som nedbrytningsrester
från de klorerade kolvätena PCB och DDT.

Dessutom finns östrogener i mediciner, i
p-piller och östrogenplåster. Dessa hamnar
till slut i avfallet och i reningsverken, och föl-
jer med avloppsvattnet ut i havet och i sjö-
arna. Och där kan de ge oväntade effekter på
fiskar och andra vattenlevande djur. Flera
exempel finns på att könsidentiteten rubbas.
Det är inte bara hanar som drabbas av detta.
Hos snäckorna kan honor bli maskulina och
få penis, och fiskar kan bli dubbelkönade.

Naturligtvis kan man inte låta bli att funde-
ra när man hör sådana exempel: Står vi fram-
för ett skräckscenario, med liknande effekter
på människa, som på fisk och alligator? Det är
i så fall effekter som i grunden påverkar vår
reproduktion och hotar vår överlevnad.

Vi har här nöjet och glädjen att som med-
verkande ha de främsta företrädarna i Sverige
(och Finland), för detta nya med hormon-
störande ämnen i naturen och i livsmedel.

M. Ihse
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Håller Moder natur på att feminiseras?

LEIF NORRGREN
Professor
Inst. för patologi, SLU
Uppsala

Allmän inledning
Under andra hälften av 1900-talet påvisades
en rad typer av reproduktionsstörningar hos
djur. Samband mellan exponering för miljö-
gifter och misslyckad reproduktion uppmärk-
sammades och sammanfattades först på ett
populärvetenskapligt sätt genom den klassis-
ka publikationen Tyst Vår (Silent spring), av
Rachel Carlson publicerad 1962. Ett viktigt
budskap var att belysa och väcka intresse för
samband mellan exponering för bekämp-
ningsmedlet DDT och effekter på djurs repro-
duktionsförmåga. Under senare decennier
rapporterades ytterligare samband mellan
kemikalier och reproduktionsstörningar. Dessa
utgjorde grunden till ytterligare en populär-
vetenskaplig publikation, Bestulna på Fram-
tiden (Our Stolen Future), av Theo Colborn
publicerad 1996. Under 1990-talet fokusera-
des reproduktionsstörningar alltmer mot
substanser med egenskaper som gör att de
kan imitera kroppsegna hormoner eller på
andra sätt interferera med kroppsegna signal-
substansers aktivitet. Huvudintresset har hit-
tills varit riktat mot substanser som liknar det
kvinnliga könshormonet östrogen, s.k. xeno-
östrogener, och dessa ämnens effekter på

djur. Forskningsfrågor kring hormonliknade
ämnen är av hög aktualitet och av stort intres-
se för myndigheter och allmänhet.

Vilka ämnen är aktuella?
En så kallad xenoöstrogen kan imitera kropps-
eget östrogen och genom att binda till östrogen-
receptorn ge upphov till samma signaler som
det kroppsegna hormonet. Många naturligt före-
kommande ämnen och syntetiskt framställda
substanser besitter östrogenliknande egenska-
per. Ett resultat av exponering för xenoöstroge-
ner kan vara olika former av feminisering, det
bör dock betonas att även exponering för anti-
androgena ämnen kan leda till liknande konsek-
venser för individen (demaskulinisering).

Bekämpningsmedel
De substanser som kan imitera kroppens öst-
rogen har vanligtvis en liknande grundstruk-
tur som kroppsegna hormoner, och oftast
hydroxylerade. Detta innebär att många klas-
siska miljögifter, t.ex. DDT:s metaboliter har
dessa egenskaper. Även många andra be-
kämpningsmedel, t.ex. methoxyklor, vinclozo-
lin har endokrinliknande effekter.
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Industriella kemikalier
Förutom bekämpningsmedel finns en mängd
industriella kemikalier med hormonliknande
egenskaper. Alkyl fenoler som t.ex. nonylfenol
och oktylfenol vilka ingår i surfaktanter ver-
kar feminiserande. Detta har bl.a. visats ge-
nom experimentella studier på råtta, stimule-
ring av livmoderns tillväxt, och på flera andra
ryggradsdjur. Även andra högvolymproduce-
rade kemikalier som vissa mjukgörare och
Bisfenol A som ingår i plaster har östrogenlik-
nande egenskaper.

Naturliga ämnen
Fytoöstrogener finns i mer än 300 växtarter
inom 16 familjer och är strukturellt och funk-
tionellt liknande östrogen, vilket betyder att
de kan ge likartade effekter. De mest potenta
fytoöstrogenerna är isoflavoner som finns i
bönväxter (Leguminosidae), t.ex. soja. För-
utom de naturliga ämnen av östrogenliknan-
de karaktär som finns i många livsmedel före-
kommer dessa även i vedråvara, t.ex. sitoste-
roler.

Läkemedel
Etinylöstradiol (EE2) en aktiv komponent i p-
piller är ett exempel på substans som via av-
loppen når våra kommunala reningsverk.
Substansen är relativt persistent och koncen-
trationer på ng/l förekommer i ytvatten. EE2
är en effektiv inducerare av vitellogenin i fisk
och de koncentrationer som finns uppmätta
i många vattendrag har experimentellt visats
orsaka feminisering hos fisk.

Vad vet vi om effekter på vilda
djur?
En rad olika reproduktionsstörningar finns
beskrivna hos vilda djur och som anses vara
orsakade av endokrinstörande substanser.
Några exempel på hur endokrinstörande sub-
stanser kan påverka olika grupper av rygg-
radsdjur redovisas nedan;

Fisk
En rad fiskarter är drabbade av olika typer av
reproduktionsstörningar, inkluderande onor-
mal utveckling av könsorgan, embryo och
yngel dödlighet. Under 1990-talets inledning
visade engelska forskare att mört i vissa vat-
tendrag var dubbelkönade dvs. en individ
hade reproduktionsorgan som bestod av
både testikel och ovarievävnad. Liknade för-
ändringar har även beskrivits hos fisk i en rad
länder, inkluderande Sverige, Finland och
Danmark. De förändringar som påvisats på
mört i England anses vara orsakade av östro-
gen och östrogenliknande substanser som
finns närvarande i utgående avloppsvatten
från kommunala reningsverk.

Amfibier
Det finns idag en tilltagande oro att amfibie-
populationerna minskar, detta ur ett globalt
perspektiv. Ingen förklaring till detta finns
men en rad tänkbara orsaker diskuteras, t.ex.
ökad UV instrålning, surt regn, pesticider. En
känslig fas av de landlevande amfibiernas livs-
cykel är metamorfosen, dvs. den period när
grodan lämnar vattnet för att gå upp på land.
Denna fas är styrd av thyroxin, ett hormon
som är helt avgörande för denna process.
Endokrinliknande substanser med tyroxinlik-
nande egenskaper kan således påverka meta-
morfosprocessen, vilket kan ha ödesdigra
konsekvenser för metamorfiserande amfibier.

Reptiler
Reptilers könsutveckling är mycket dynamisk
och styrs av omgivningsfaktorer speciellt tem-
peratur. Det bäst beskrivna exemplet på att
reptilers reproduktionsförmåga påverkas ne-
gativt av kemikalier härrör från Lake Apopka,
Florida. I denna sjö exponerades alligatorer
genom en olyckshändelse för en DDT-baserad
pesticid. Detta resulterade i kollaps av popu-
lationen, med förklaring i sänkta testosteron-
nivåer och onormal utveckling av könsorgan
vilket resulterade i minskad reproduktion.

L. Norrgren
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Fåglar
Flera arter av fiskätande fåglar har varit och är
även idag drabbade av reproduktionsstörning-
ar. Dessa yttrar sig som onormalt reproduktions-
beteende, onormala könsorgan och embryo-
dödlighet. I samband med DDT och PCB expo-
nering har trutfåglar visat beteendestörningar i
form av försök till parning mellan honor. Topp-
konsumenter som havsörn och andra rovfåglar
har drabbats genom äggskalsförtunning. Även
missbildningar av äggledaren har visats hos fle-
ra arter, t.ex. vaktel exponerad för insekticider.

Däggdjur
En rad marina däggdjur inklusive olika säl-
arter, utter och delfiner är drabbade av dålig
reproduktion genom låg fertilitet och hög
abortfrekvens. Gråsäl i Östersjön är ett klas-
siskt exempel. Även terrestra toppredatorer i
avlägsna områden, t.ex. isbjörnar har höga
halter av organiska miljögifter, t.ex. PCB och
pesticider, och indikationer finns att detta
orsakas av endokrinstörande substanser.

Hur är det med lantbrukets djur?
Kunskapen om eventuella reproduktionsstör-
ningar hos domesticerade djur inom lant-
brukssektorn är begränsad. Det finns dock ett
antal undantag varav det mest klassiska exem-
plet har beskrivits hos får som drabbas av ned-
satt fertilitet och sterilitet som ett resultat av
exponering för fytoöstrogener via fodret. Lik-
nande effekter har påvisats hos getter. Det finns
även indikationer på försämrad fertilitet hos
nöt utfodrad med foder innehållande coum-
nestrol. Det bör betonas att lantbrukets djur
varit sparsamt studerade med avseende på
samband mellan miljöexponering och fertilitet.

Oro för människa
Idag finns det en rad indikationer på att
endokrinliknande substanser även påverkar

människan. De viktigaste tecknen på detta är
minskad spermieproduktion och ökad frek-
vens av testikelcancer. En global försämring
av spermiekvalitet har associerats till expone-
ring för östrogenliknande substanser under
tidiga faser av livet. Förändringar relaterade
till hormonliknande ämnen har inte bara no-
terats hos män, även kvinnor drabbas genom
ökad frekvens av bröst- och livmodercancer.
Det finns också tecken på att könsmognads-
processen startar allt tidigare under livet, ett
fenomen som bedöms kunna ha samband
med förändrade livsvanor och kemikalieex-
ponering.

Metoder för detektion och
biomarkörer
Cellbaserade system
Flera in vitro modeller finns idag tillgängliga
för att bedöma substanser östrogenicitet.
Dessa baseras på affinitet till östrogenrecep-
torer, men även östrogen känsliga cellinjer,
t.ex. cancerceller från livmoder och bröst
används. Vid dessa bedöms cellers delnings-
hastighet och aktivitet av vissa enzymer. Ett
exempel vid vilket genmanipulerade cancer-
celler används är den s.k. CALUX metoden.
Denna baseras på HeLa celler i vilka ett recep-
tor-reporter gen komplex inkorporerats. Un-
der senare år har dessutom jästceller trans-
infekterade med human östrogen/androgen
receptor utgjort ett viktigt verktyg vid bedöm-
ningar av enskilda kemikalier och avloppsvat-
tens östrogenicitet.

Analyser på vilda djur
Förutom att studera hormonnivåer finns idag
några känsliga biomarkörer för såväl östro-
gen som androgen påverkan. Vid bedömning-
ar av östrogenpåverkan på vilda djur används
företrädesvis mätning av vitellogenin. Vitello-
genin är en grundsubstans i äggceller hos
fisk, amfibier, reptiler och fåglar. Vitellogenin
skall således endast förekomma i honor un-

Håller Moder natur på att feminiseras?
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der den period när äggceller anläggs. Genom
att mäta vitellogenin i juvenila individer alter-
nativt hannar speglas således en onormal
exponering för östrogen och därmed en en-
skild kemikalies effekter eller en miljösitua-
tion där en kontaminering föreligger. Idag
finns ytterliggare en möjlighet att spegla femi-
nisering genom att analysera förekomst av
äggskalsprotein, detta i fisk. Förutom att be-
döma östrogena effekter, finns i fisk förutsätt-
ningar att påvisa exponering för xenoandro-
gener genom analys av att protein med nam-
net spiggin efter fiskarten storspigg från vil-
ken det beskrivits. Proteinet syntetiseras i
spigghannar som befinner sig i reproduk-
tionsfasen och fungerar som ett lim när han-
nen bygger ett bo av alger i vilket äggen ut-
vecklas. Förekomst av spiggin skall således
endast finnas i hannar och förekomst i honor
är ett tecken på maskulinisering. Förutom
biokemiska metoder är morfologiska studier
av könsorganens utveckling och differentie-
ring ett viktigt verktyg för att bedöma effekter
av hormonliknande substanser.

Framtiden
Under senare delen av 1990-talet har omfat-
tande forskningsinsatser genomförts för att
identifiera och kartlägga den eventuella be-
tydelsen av endokrinliknande ämnen. Vi vet
idag att många ämnen besitter egenskaper
som gör att de kan påverka reproduktion och
utveckling hos en rad arter. En mängd frågor
är obesvarade, t.ex. är endast ett mindre an-
tal kemikalier undersökta. Vidare har vi dålig
kunskap om eventuella konsekvenser på po-
pulationsnivå. Behovet av djurmodeller för
att studera störningar av reproduktion är
stort och under 2001 påbörjades ett forsk-
ningsprogram med finansiering från Natur-
vårdsverket (ReproSafe) med mål att utveckla
verktyg för bedömningar av eproduktions-
toxikologiska mekanismer. Under 2003 påbör-

jas ett forskningsprogram med titeln ”Endo-
crine Disrupters: Exploring Novel Enpoints,
Exposure, Low-Dose and Mixture Effects in
Humans, Aquatic Wildlife and Laboratory
Animals (EDEN). Detta har finansiell bas inom
EU:s femte ramprogram och inkluderar sam-
arbetspartners från 10 medlemsländer. En
central frågeställning inom forskningspro-
grammet är att klargöra på vilket sätt olika
kemikalier påverkar varandra när de före-
kommer samtidigt i en individ, dvs. förekom-
mer interaktioner som ger upphov till syner-
gism/antagonism. Inom projektet kommer
bl.a. humana studier av kemikaliebelastning
relaterat till reproduktionsstörningar och
spridningsmönster inom olika regioner att
studeras. Vidare kommer biomarkörer, t.ex.
Insulin-like faktor-3 och spiggin att utvecklas.
Även in vivo modeller baserade på sebrafisk
kommer att utvecklas, ett exempel är skapan-
de av transgena fiskar som lyser då de expo-
neras för t.ex. xenoöstrogener.
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Könshormoner i allmänhet och
östrogener i synnerhet

BRITT-MARIE LANDGREN
Professor
Enheten för obstetrik och gynekologi
Huddinge Universitetssjukhus
Stockholm

De kvinnliga könshormonerna utgörs huvud-
sakligen av: östrogener, progesteron och an-
drogener. Dessa hormoner är dels endogena
och utsöndras då huvudsakligen från ovarier-
na under kvinnans fertila del av livet, som
utgör ungefär 40 år. Det sträcker sig från den
första menstruationen, menarche, som hos
de flesta inträffar vid ungefär 11 års ålder,
normalt mellan 10 och 16 år till den sista men-
struationen, menopaus som inträffar vid 50-
51 års ålder. Den orsakas av att äggstockarna
slutat fungera som reproduktiva, endokrina
organ.

De viktigaste endogena östrogenerna är:
östradiol-17 B (östradiol) östron, östriol och
östronsulfat. Östradiol är det biologiskt mest
aktiva östrogenet och binds starkast till östro-
genreceptorn. Östradiol omvandlas reversi-
belt till östron, som i sin tur reversibelt om-
vandlas till östronsulfat. Östron och östron-
sulfat kan betraktas som depåformer av öst-
rogent hormon, som perifert i målorganen
kan omvandlas till östradiol. Östriol är en
metabolit av östradiol och östron, som i mot-
sats till östradiol bildar ett kortlivat komplex

med receptorn och sålunda är biologiskt ak-
tivt endast under en kort tid. (1, 2, 3, 4).

Under kvinnans fertila period av livet sva-
rar direkt sekretion av östradiol från ovariet
från granulosaceller i ovariets folliklar för den
absoluta merparten av cirkulerande biolo-
giskt aktivt östrogen. Denna process stimule-
ras av hypofys gonadotropinet FSH (follikel-
stimulerande hormon). Råvaran för östrogen-
syntesen är androgener från folliklarnas the-
ca-celler vars syntes stimuleras av ett annat
hypofysgonadotropin, LH (luteinotropt hor-
mon). Nivåerna av östradiol ökar från dag till
dag under follikelfasen och speglar follikelns
tillväxt (Fig. 1). Denna process regleras av en
feedback mekanism där höga FSH nivåer un-
der de första cykeldagarna initierar follikeltill-
växt och därmed stigande östrogennivåer,
som så småningom efter cirka 7 dagar häm-
mar FSH utsöndringen. Vid ägglossningstid
utlöses en LH-topp, sannolikt av den preovu-
latoriska sänkningen av östradiolnivåerna.
Efter ägglossningen omvandlas den rupture-
rade follikeln till en gulkropp (corpus lute-
um), som framförallt producerar progesteron
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men även östrogener (Fig. 1). Östrogen och
progesteron från corpus luteum hämmar sek-
retionen av FSH och LH, som ligger lågt under
lutealfasen. Om graviditet ej inträffar degene-
rerar corpus luteum ungefär fjorton dagar
efter ägglossningen, varvid östrogen och pro-
gesteronnivåerna sjunker till tidig follikel fas
nivå.

Menopausen är resultatet av en gradvis
förändring av ovariets funktion. Den kan iakt-
tas från 40 årsåldern. Den första förändringen
utgörs av en minskad känslighet hos ovarier-
na för FSH och LH stimulering med ett ökat
antal anovulatoriska cykler som följd. Denna
process kan pågå upp till 10–15 år och karak-
teriseras av defekta ägglossningar med ofull-
ständigt utvecklade folliklar och gulkroppar,
med låga cirkulerande östrogen och proges-
teronnivåer. I figur 2 visas den relativa biolo-
giska nivån av östradiol under livet.

Menopausen föregås av ett kraftigt fall av
östrogennivåerna, därefter sjunker dessa yt-
terligare under de första postmenopausala
åren, efter cirka 4 år har östrogen koncentra-
tionen stabiliserats på en konstant låg nivå.
(Tabell 1).

Figur 1. The menstrual cycle.

Tabell 1. Hormone levels before and after meno-
pause.

Comparison of Plasma Sex Hormone Concentra-
tions in Pre- and Postmenopausal Women

Hormone              Premenopausal     Postmeno-
Concentration                 Min      Max             pausal

Estradiol pg/ml 50–60 300–500 5–25
Estrone pg/ml 30–40 150–300 20–60
Progesterone
ng/ml 0.5–1.0 10–20 0.5
Androstenedione
ng/ml 1.0–2.0 0.3–1.0
Testosterone ng/ml 0.3–0.8 0.1–0.5

B-M. Landgren
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Graviditet
Under graviditeten står placenta för den
endogena könshormonproduktionen, mäng-
den cirkulerande östrogener stiger från piko-
gram till nanogramnivåer (Fig. 3). Progeste-
ronproduktionen ökar också tusenfalt under
graviditeten.

Östrogenerna, östradiol, östron och östriol
utsöndras huvudsakligen via urinen som glu-
coronider. Progesteron utsöndras också via
urinen såsom pregnandiol.

Syntetiska könshormoner
Mer än en miljon svenska kvinnor behandlas
med syntetiska könshormoner. Under den
fertila delen av livet utgörs behandlingen hu-
vudsakligen av antikonceptionella medel så-

som kombinerade p-piller och enbart gesta-
gena preventivmetoder En mindre del av den
hormonella behandlingen utgörs av terapi för
endometrios, menstruations- och ovulations
problem liksom behandling av hirsutism.

Kombinerade p-piller används huvudsak-
ligen av yngre kvinnor innan det första barnet
har fötts, de används även för behandling av
menstruationsrelaterade problem, såsom
menstruationssmärtor och premenstruella
spänningsbesvär. Kombinerade p-piller inne-
håller ett syntetiskt östrogen ethinylöstradi-
ol, som är 50 gånger så biologiskt aktivt som
17-B östradiol och binder sig starkt till recep-
torn. Det vanliga innehållet i p-piller är 30–50
ug per dag. Den andra komponenten i p-piller
är ett syntetiskt gestagen. Det finns ett antal
gestagener på marknaden de vanligast före-
kommande i kombinerade p-piller är 19-nor-
testosterone derivaten, levonorgestrel, nore-

Figur 2. The hormonal pattern of estradiol throughout life.

Könshormoner i allmänhet och östrogener i synnerhet
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tisterone, och desorgestrel. Under senare år
har nya gestagener introducerats på mark-
naden, såsom norgestimate, gestodene och
drospirenone. Användningen av denna pre-
ventivmetod har legat relativt konstant under
den sista tioårsperioden, användningen ligger
mellan 25–30% av alla kvinnor i fertil ålder (5).

Enbart gestagena metoder är mindre an-
vända än kombinerade p-piller och den tota-
la användningen ligger på mellan 5 och 10%
av alla kvinnor i fertil ålder i Sverige. Dessa
metoder utgörs av orala, extremt lågdosera-
de tabletter (minipiller) med innehåll av le-
vonorgestrel, noretisterone eller lynestrenol.
På senare tid har en högdoserad gestagen-
tablett metod, som innehåller desorgestrel
introducerats på marknaden (6).

Två långverkande subkutana kapslar med
innehåll av levonorgestrel och ketorgestrel

och p-sprutan depoprovera som innehåller
17-0H progesterone derivatet medroxypro-
gesterone acetat används av en begränsad
del av kvinnor i fertil ålder.

Vid behandling av endometrios, blödnings-
rubbningar och ovulationsstörningar används
alla ovan nämnda syntetiska gestagener.

Alla dessa hormonpreparat metaboliseras
i levern och utsöndras via urinen. Detta bi-
drar till att höja halten av kvinnliga könshor-
moner, främst östrogen i avloppsvatten.

Substitutionsbehandling till peri-
och postmenopausala  kvinnor
Indikationerna för hormon substitution till
peri- och postmenopausala kvinnor i Sverige
är vasomotoriska övergångsbesvär såsom

Figur 3. Maternal Plasma Unconjugated Estrogens.

B-M. Landgren
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svettningar och värmevallningar. Denna be-
handling behöver i allmänhet inte ges så
länge, det rör sig i de flesta fall om en behand-
ling på högst 1 till 2 år, i enstaka fall kvarstår
dock besvären i upp till 15–20 år och då krävs
lång tids behandling.

I incidensstudier har antalet kvinnor som
får vegetativa besvär uppskattats till cirka
70% och de som haft så uttalade besvär att de
krävt behandling till 30% (7).

Den andra indikationen för hormonell sub-
stitutions behandling är osteoporos profylax,
det rör sig då om en långtidsbehandling på
10–15 år. Den tredje indikationen är lokal be-
handling av slidtorrhet och urogenitala be-
svär med lågdoserat östradiol eller östriol.

De östrogener som används är konjugera-
de östrogener framställda ur gravida stons
urin. Den viktigaste komponenten i dessa pre-
parat är equilint östrogen. Konjugerade östro-
gener har använts längst av alla östrogener
och mest i USA. 17-B östradiol, är det mest
använda östrogenet för substitutions terapi i
Europa. I mindre utsträckning används även
östradiolvalerat och östriol.

De kvinnor som ej blivit hysterektomerade,
i Sverige, endast 92% av alla kvinnor, måste

Könshormoner i allmänhet och östrogener i synnerhet

Figur 4. Sales of estradiol, conjugated estrogens, estriol and dienestrol in Sweden 1985–2001, DDD/1000
inhabitants/day, all preparations.

även ta ett gestagen tillsammans med östro-
genet för att skydda endometriet från ohäm-
mad proliferation, och utveckling av hyper-
plasi och en sexfaldigt ökad risk för endome-
trie cancer. De gestagener som används är de
samma som i kombinerade p-piller och en-
bart gestagen preparat för antikonception:
noretisterone, levonorgestrel, medroxypro-
gesteroneacetat, desorgestrel och gestodene.

Av de olika administrationsformer som
finns på marknaden är oral administration i
form av tabletter det som används mest. An-
dra administrationsvägar är transdermala via
plåster eller gel och vaginalt via slidpiller, slid-
salva eller en vaginalring. Det finns även kaps-
lar och injektionspreparat för subkutan admi-
nistration men dessa används ytterst lite i
och är inte registrerade i Sverige.

Under 1980-talet låg användningen av öst-
rogener som hormonell substitutionsterapi
på en jämn låg nivå av 5 dygns doser per
100 000 invånare, under 1990-talet steg för-
säljningen brant och var 1996 uppe på en nivå
av 35–40 dygns doser per 100 000 invånare.
Under 2001 och 2002 har en minskning av för-
säljningen skett, (Fig. 4), troligen på grund av
de rapporter om den ökade risken för bröst-
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cancer vid behandling längre än 5 år och den
ökade risken för djup ventrombos i kombina-
tion med rapporter om att östrogen behand-
ling inte ger något primärt eller sekundärt
skydd mot arteriosklerotisk hjärtkärl sjuk-
dom (8, 9).

Det är sannolikt att den totala användning-
en av kvinnliga könshormoner har nått sin
topp och inte kommer att öka avsevärt under
de närmaste åren. Dock innebär den nuvar-
ande konsumtionen att en inte försumbar
mängd könshormoner, framförallt östrogener
kommer ut i naturen via avlopps- och renings-
system.
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Frågor till Britt-Marie Landgren
Herr Åke Bruce: Det du visade på sista bilden
var väsentligen en postmenopausal behand-
ling. Om man lägger på det som kommer från
P-piller av olika slag ser man några föränd-
ringar i den produktgruppen? Om man lägger
ihop det där totalt, hur mycket blir det då?

Professor Britt-Marie Landgren: Det finns siff-
ror, men de är inte så aktuella. Därför tog jag
inte med hur det ser ut med P-piller. Där ligger
det väldigt konstant runt 300–400 000 kvinnor
som tar det. Det svänger lite grand beroende
på när det kommer upp i pressen att det är
farligt för det ena och det andra. Men i princip
ligger det konstant. Varför jag visade det där
var den enorma stegringen som vi har haft
under den här tioårsperioden i användandet
av hormoner just till postmenopausala kvin-
nor.

Professor Leif Norrgren: Om man jämför P-plåst-
ret med ett P-piller hur mycket aktiv substans
etinylöstradiol skulle vi få ut.

Professor Britt-Marie Landgren: Blandar du inte
ihop det? Det finns inte något P-plåster än.
Det är på gång, och det är etinylöstradiol i P-

B-M. Landgren
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plåstret också men det är mindre aktiv sub-
stans. Man kan tillföra ungefär 2/3 av det kom-
binerade P-pillret. De här P-plåstren skall man
kunna byta en gång i veckan men då har man
kvar en massa i det när man kasserar det. Det
är det som är problemet med den typen av
behandling. När det gäller för övergångsbe-
svär så motsvarar 2 mg estradiol, som är nor-
maldosen oralt, 50 eller 100 mikrogram per
dygn i de här plåstren.

Dr Jörgen Bäckström: Har du några synpunk-
ter på den kliniska betydelsen av livsmedels-
relaterade östrogener? Jag tänker på hälso-
kosten där det finns ett flertal preparat, Remi-
femin och liknande plus vin där vi i vissa röda
viner hittar ganska höga halter av östrogen.
Dessa preparat ökar.

Professor Britt-Marie Landgren: Det har att göra
med följsamheten hur man tar sina hormoner
eller låter bli. I olika studier anges rädsla, nå-
gon sorts oro för att det är farligt speciellt ur

cancersynpunkt. Då går man över och köper
hälsokostpreparaten och framför allt Remi-
femin som annonseras att det inte är ett öst-
rogenpreparat, men det skall hjälpa lika bra
mot besvären. Det är fytoöstrogener. Det är
väldigt många som tar det när man frågar. Det
är en okontrollerad konsumtion, som vi inte
riktigt vet vad den har för effekter. Det är inte
gjort särskilt mycket på vad det är för risker
med fytoöstrogener tyvärr.

Dr Jörgen Bäckström: I rättvisans namn skall
även vi män när vi bli lite äldre sitta och tug-
ga pumpafrön så att prostatakörteln inte skall
bli så stor.

Farm. dr Jan G. Bruhn: Jag tänker på den nor-
mala utsöndringen av våra hormoner. Trots
allt är världens befolkning väldigt stor idag
och man kan  tänka sig att vi har en residual-
aktivitet i mänsklig urin också av könshormo-
ner. Vad kan det betyda?

Professor Britt-Marie Landgren: Alldeles säkert
påverkar det ganska mycket det normala som
vi utsöndrar, som kommer ut via toaletterna.
Vi har ökat i antal mot hur det var förut. Det
är säkert en stor del i sammanhanget också.

Könshormoner i allmänhet och östrogener i synnerhet
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Fytoöstrogener

SARI MÄKELÄ
Med. dr
Inst. of Biomedicine and Functional Foods Forum
Åbo universitet, Finland

(Översättning och lätt redigering av bandinspelning: Åke Bruce)

Bakgrund
Fytoöstrogener är definitionsmässigt ämnen
med östrogeneffekt hos växter. Men definitio-
nen på östrogener är inte så enkel. Från början
rörde det sig om ämnen som orsakade östrus,
men nu talar man om ämnen som binds till
östrogenreceptorer och som då inducerar el-
ler reglerar uttrycket för relevanta gener.

Många fytoöstrogener är polyfenoler och
har en annan struktur än våra egna hormoner,
som är steroider. Hundratals växter är kända
för att ha östrogen effekt inklusive många väx-
ter i vår kost och många medicinalväxter. Vi
vet inte hur många enskilda ämnen det rör sig
om, flera hundra eller kanske flera tusen. Ut-
över den östrogena aktiviteten har dessa
ämnen många andra biologiska effekter som
i vissa fall kanske spelar en större roll än de-
ras östrogenaktivitet. Detta ger en komplex
bild.

En rad fytoöstrogener har relaterats till
hormonrelaterade sjukdomar hos människan.
Man har antagit att de kan ha positiva effekter
på hälsan men också kan fungera som ”endo-
crine disruptors”. Här finns således två olika
aspekter.

Om man studerar befolkningsgrupper som
äter fytoöstrogenrika koster – i praktiken kos-
ter som innehåller mycket växter– så är dessa
individer ofta friskare än de som inte äter så
mycket från växtriket. Det är speciellt några
sjukdomar som utmärkt sig – hormonrelate-
rad bröst- och prostatacancer, kanske också
coloncancer; hjärtkärlsjukdomar och post-
menopausal osteoporos. Alla dessa tillstånd
är mindre vanliga i länder med hög konsum-
tion av växtprodukter. Vanligen har man då
jämfört Japan och Kina med Västerlandet –
Europa eller USA. Men man måste vara försik-
tig med denna typ av jämförelse. Finns det
verkligen något orsakssammanhang mellan
fytoöstrogenintag och sjukdomsrisk? Här finns
inte något enkelt svar.

Om vi sedan ser på den negativa sidan –
kan dessa ämnen ha negativa effekter på män-
niskan, exempelvis i form av s.k. ”endocrine
disrupters”? Det finns tillfredsställande djur-
studier som visar att om djur exponeras för
dessa ämnen kan man påvisa ett antal typis-
ka negativa effekter av östrogener på repro-
duktionssystemen. Framför allt har man varit
orolig för tidig exponering under utveckling-
en. Visserligen är detta data från husdjur och
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experimentdjur, men vi måste ändå fråga oss
om det inte är sannolikt att dessa effekter
även kan föreligga hos människan. Inte heller
här har vi några enkla svar.

Olika ämnen
Vad menar vi med fytoöstrogener? Hur ser de
ut och var kommer de ifrån?

Isoflavonoider är den grupp ämnen som
har blivit mest ingående studerade. Den enda
viktiga källan för människan är sojabönan och
om man äter olika sojaprodukter får man i sig
en hel del. Andra växter som klöver är viktig
för animalieproduktionen och mindre mäng-
der uppträder i många andra ärtväxter.

Flavonoiderna är en mycket större grupp
av ämnen. Dessa finns i praktiskt taget varje
växt så om man äter grönsaker, frukt, bär så
får man i sig en komplex blandning av flavo-
noider. Men det föreligger stora variationer
mellan olika arter vad gäller sammansättning
och halter.

Från skandinavisk utgångspunkt har vi se-
dan en intressant grupp i form av lignaner.
Dessa föreligger som växtlignaner men i den
mänskliga tarmen kommer mikroorganismer-
na att omvandla dem till bland annat entero-
lakton. Lignanerna är som regel associerade
med fiber så om man äter fiberrika livsmedel
som linfrö, fullkornsprodukter eller vissa bär
så innehåller dessa höga halter lignaner. Även
rödvin innehåller ganska mycket.

Sedan finns smärre grupper av inte så van-
liga ämnen och som främst förekommer i en
del medicinalväxter.

Olika effekter
Vi har inte bara många ämnen utan också
många olika effekter. En viktig effekttyp är ”en-
dokrin modulering” som engagerar recepto-
rer och vars effekt medieras denna väg. Men
denna modulering kan också ske via andra

mekanismer, exempelvis den endogena ste-
roidproduktionen. Många av dessa ämnen
inhiberar nyckelenzymer som behövs för ex-
empelvis östrogenproduktion. Men många av
ämnena har också andra mekanismer som
inte direkt har något med deras endokrina
aktivitet att göra.

Någon har sagt att ”alla östrogener är inte
skapade lika”. Vi måste komma ihåg att vi
talar om hundratals ämnen och vad vi vet om
ett av dessa behöver inte nödvändigtvis gäl-
la för ett annat.

Om och i vilken omfattning dessa ämnen
fungerar som hormoner beror på många olika
faktorer: Ämnet i sig, dess kemiska struktur,
hur det förhåller sig i kroppen – absorption,
metabolism, bindning till östrogenreceptorer
– allt detta är av betydelse när det gäller funk-
tionen. Sedan är det alltid en fråga om dos
eller koncentration. Detta är mycket viktigt
och glöms ofta bort när man extrapolerar
från djurstudier till människa – vi känner inte
den relevanta dosen.

Exponeringstiden och åldern vid vilken
exponeringen sker är också mycket viktiga
faktorer. En viss mängd östrogen till en kvin-
na efter klimakteriet har sannolikt en helt
annan effekt än motsvarande dos till ett späd-
barn. Vidare rör det sig vanligtvis om lång-
tidsexponering, vilket som regel blir fallet när
det gäller ämnen i maten – ofta livslång. Den
hormonella miljön måste också beaktas. Den-
na är i sin tur relaterad till utvecklingsstadiet.
Hur ser den endogena hormonprofilen ut när
det aktuella ämnet kommer in i kroppen?

Allt detta innebär att det är mycket svårt
att förutse effekter enbart utgående från ex-
perimentella studier.

Två olika östrogenreceptorer
Det finns två grupper av östrogenreceptorer;
den gamla östrogenreceptorn a (ERα)  som
man länge trodde var den enda som mediera-
de östrogeneffekten och den andra recep-

S. Mäkelä
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torn, mycket liknande den första men med ett
distinkt protein – ERβ vilken upptäcktes av
Jan-Åke Gustafssons grupp i mitten på 1990-
talet. Det är tydligt att trots att dessa två re-
ceptorer liknar varandra strukturellt har de
olika funktioner och det är mycket sannolikt
att de medierar olika effekter. Stora grupper
av ämnen, inklusive fytoöstrogener, har nu
screenats vad gäller deras bindningsaffinitet
till de två typerna av östrogenreceptorer.

I en studie testades ett stort antal ämnen
vad gäller bindningen till de två receptor-
typerna. Som referens satte man den relativa
bindningsaffiniteten hos 17-β-östradiol till
100. Ju högre värde, desto bättre bindning.
När det då gäller genistein – en av isoflavonoi-
derna och ett av de viktigare ämnena i soja
och för närvarande en av de mest intressan-
ta fytoöstrogenerna – så är bindningsvärdet
för ERα 4 men för ERβ 87. En enorm skillnad
mellan de två. Detta var faktiskt det allra för-
sta naturliga ämnet hos vilket man fann skill-
nader mellan de två receptortyperna.

Om man ser på våra egna hormoner binder
sig dessa i stort sett i samma omfattning till
de två receptorerna. Det visar sig att små skill-
nader i kemisk struktur – exempelvis en hy-
droxylgrupp mer eller mindre, kan ha en
enorm inverkan på skillnader i biologisk akti-
vitet. Detta är ett förhållande som vi har en
tendens att glömma när vi talar om fytoöstro-
gener som en homogen grupp av ämnen. De
är alla olika. Och detta gäller för flera grupper
av ämnen.

Det är inte bara bindningen som är viktig –
vad som händer därefter är också viktigt. Om
man testar de enskilda fytoöstrogenerna i rela-
tivt höga koncentrationer kan man inducera
en uttalad genaktivering via båda receptorer-
na. När det gäller genistein (för vilket det finns
mest data) föreligger ingen skillnad mellan α
och β. Induktionen av den aktuella genen är
ungefär lika effektiv via båda receptorerna.
Men vid lägre koncentrationer föreligger en
stor skillnad mellan α och β. Det finns en pre-
ferens för ERβ vid låga koncentrationer, men

vid höga koncentrationer försvinner den.
Detta är ett unikt fenomen som man inte på-
visat för något annat ämne.

Om man nu utgår från dessa studier och
försöker besvara frågan om genistein är en
östrogen så är svaret definitivt ja. Många stu-
dier visar detta och ämnet har många effekter
gemensamt med 17-β-östradiol. Men är genis-
tein en antiöstrogen? Kan den blockera effek-
ten av 17-β vilket har hävdats under flera år.
Det finns inga belägg för detta förhållande.

Den mest intressanta frågan, som har förts
fram nyligen, är om detta ämne är en ”selec-
tive estrogen receptor modulator” (SERM).
Detta uttryck används för vissa läkemedel
som har utvecklats för en specifik östrogen-
effekt i vissa celler eller vävnader. Det finns
redan sådana läkemedel på marknaden
(Raloxifen). Är genistein ett naturligt SERM?
Det är förmodligen en överdrift, men kanske
inte helt osannolik. I en studie där man med
hjälp av röntgenkristallografi studerade ERβ
och ligandbindningen jämfördes tre olika
ämnen. Man fann då att genistein låg någon-
stans mitt emellan 17β-östradiol och Raloxi-
fen. Man vet inte vilken betydelse det här kan
ha i praktiken men man kan anta att det indi-
kerar att detta receptor-ligandkomplex kan
interagera med transkriptor maskineriet på
ett unikt sätt. Det finns några andra studier
som indikerar att så faktiskt är fallet. Men är
detta bra eller ej? Ingen vet.

Det mesta har studerats i provrör med in
vitro teknik. Hur är det i verkligheten? Hos
experimentdjuren? Skiljer sig genistein från
andra kända östrogener, ex. 17-β-östradiol?
Eller fungerar det selektivt, antingen vad gäl-
ler celler, vävnader eller organ? Vi vet inte.
Många studier indikerar att i de typiska mål-
organen hos han- och hondjur kan man indu-
cera effekter mycket lika dem som 17-β upp-
visar. Så här finns en likhet. Men en del färska
studier antyder att det kan finnas målorgan
där genistein kan fungera på ett annat sätt.
Eller att i varje fall vävnadernas sensitivitet
uppvisar skillnader. Studier på gnagare indi-

Fytoöstrogener
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kerar att blodkärlsväggar kan vara ett myck-
et speciellt målorgan liksom benvävnad och
endometriecancer. Här finns antydningar om
att genistein kan vara lite av ett SERM-ämne.
Men vi vet inte om detta är bra eller ej.

Fytoöstrogener och människan
Vi måste beakta exponeringen när vi tänker
på människans sjukdomar eller tillstånd. Är
de aktuella ämnena biologiskt aktiva i relevan-
ta koncentrationer? Vi kan bara spekulera
med utgångspunkt från koncentrationsdata.
Det föreligger anmärkningsvärda koncentra-
tionsskillnader när man jämför genisteinkon-
centrationen i serum mellan män och kvinnor
i Japan respektive i USA. Även stora skillna-
der i spridningen. Kanske inte så stora skillna-
der mellan individer som hos en individ vid
olika tillfällen. Ofta äter man en portion soja
och med en biologisk halveringstid på 6–8
timmar för genistein så kan det föreligga avse-
värda fluktuationer under dagen.

Man har också påvisat stora skillnader i
serumkoncentrationer mellan spädbarn som
fått bröstmjölk och sådana som fått sojabase-
rad formula. Koncentrationerna hos de sena-
re överskrider väl förhållandena i in vitro stu-
dier som påvisat effekter.

Om vi ser på de doser som man i experi-
ment gett till djuren och jämför med de doser
människan får så ligger vi inom områden för
förväntad biologisk aktivitet. Men detta är
bara spekulation. Vi har inga studier som vi-
sar att dessa doser verkligen inducerar östro-
genförändringar hos homo. Men det förefaller
mycket troligt.

Fytoöstrogen har förknippats med sådana
sjukdomar som bröstcancer och menopausa-
la symtom. Mycket av uppfattningen om soja-
isoflavonoider och bröstcancer kommer från
studier över geografiska skillnader i bröstcan-
cerrisk. I Kina, Japan och andra länder, där
soja är en del av den dagliga maten, är risken
för bröstcancer mycket lägre än i västerlan-

det. Detta är en intressant iakttagelse och vi
behöver finna metoder för att reducera risken
för bröstcancer. Men detta är bara ett enkelt
samband utan säkert orsakssammanhang.
Men redan från denna skillnad presenterades
en del ”hälsopåståenden”: ”Sojaisoflavonoider,
som är fytoöstrogener, skyddar mot bröst-
cancer” och mera långtgående: ”Genistein, en
av isoflavonoiderna (av de fem som normalt
finns i soja) skyddar mot bröstcancer”. Detta
är verkligen en paradoxal situation. Vad vi har
lärt från läkemedelssidan är att exponering
för östrogener ökar risken för bröstcancer.
Detta är väl accepterat. Men nu kommer mark-
nadsföringspåståenden om att exponering för
fytoöstrogner reducerar denna risk. Detta
verkar inte förnuftigt.

Jag vill citera en relativt aktuell review där
dessa geografiska skillnader och validiteten
som underlag för hälsopåståenden diskutera-
des: ”It is a simplistic view that by adopting
the diet of another country one can automati-
cally assume the disease profile of that coun-
try. Multiple confounder makes this premise
unlikely”. Instämmer. Vi talar om livsstil som
en patogen faktor. Det är naivt att hålla fram
en växt, en grupp av ämnen eller ett enskilt
ämne och säga att detta är ”undergöraren”.
Intressant teori men vad vet vi i verkligheten?

I studier som ser på exponering för soja
hos vuxna och risken för bröstcancer finns
det ingen klar korrelation. Detta var en besvi-
kelse. Men nyligen har det rapporterats att
sojakonsumtion tidigt under livet under barn-
domen är viktigt. Så konsumtionen under
denna period kanske reducerar risken hos
den vuxna. Experimentella studier stöder
denna observation. Tidig exponering för äm-
nen som genistein reducerar känsligheten
hos bröstkörtelvävnaden för vissa carcino-
gener. Detta är en trevlig teori. Men den hjäl-
per knappast vuxna i västerlandet.

Är detta något vi egentligen skall bry oss
om? Det är välkänt att östrogener kan stimu-
lera tillväxten av bröstcancer. Är det möjligt
att dessa ämnen i maten kan stimulera tillväx-

S. Mäkelä
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ten av en existerande bröstcancer och då
speciellt kanske hos kvinnor med låga nivåer
av egna hormoner, exempelvis postmeno-
pausalt. Vi har inga humana data om detta. Vi
kan bara spekulera med utgångspunkt från
experimentella studier.

Men det finns en del intressanta studier
med östrogenkänsliga humana bröstcancer-
celler implanterade hos en speciell musstam.
Man har då en kombination av in vitro och in
vivo experiment. Tumörerna växer snabbt
både om man ger sojaprotein innehållande
isoflavonoider i djurens foder, om man bara
ger de isolerade isoflavonoiderna eller rent
genistein. Och man har använt fysiologiska
koncentrationer motsvarande dem man fin-
ner i humanserum.

Det finns ett antal produkter på marknaden
som är rika på fytoöstrogener och som mark-
nadsförs till kvinnor i menopausen eller där-
efter som ett naturligt och säkert alternativt
till traditionell hormonterapi. Dessa produk-
ter kan innehålla sojaprotein, extraherade
isoflavonoider från soja eller klöver eller
okända substanser från medicinalväxter. De
aktuella doserna kan vara mycket höga och
avsevärt överstiga vad man erhåller genom
den ordinarie kosten. Ofta är sammansätt-
ningen ej kontrollerad, vi vet inte vad och hur
mycket som finns i dem och de aktuella pro-
dukterna har inte blivit studerade vad gäller
ändamålsenlighet eller säkerhet. Så här före-
ligger helt säkert många olika problem.

Ofta görs påståenden om effekter, som kan
vara mycket missledande om man beaktar att
inga studier av något slag har gjorts med de
aktuella produkterna. Vi vet inget om dessa
produkters effektivitet. Men detta är vad kvin-
nor läser. Om man betänker vilka risker som
påvisats vid kliniska studier vad gäller tradi-
tionell hormonterapi kommer fler kvinnor att
övergå till dessa produkter. Detta är ett verk-
ligt problem som vi måste ta itu med. Proble-
met har diskuterats i den vetenskapliga litte-
raturen men ingen tycks bry sig. Detta är
mycket frispråkiga uttalanden där alla bevis

saknas. Produkterna finns på marknaden.
Vem skall vara oroad – medicinska experter
eller kvinnorna själva?

Risker för spädbarn
Andra problem, som också är relaterade till
isoflavonoider, är frågan om de kan vara ”en-
docrine disrupters” under utvecklingen. Det
finns tillräckligt med data som visar att tidig
exponering för höga mängder östrogener or-
sakar multipla bestående störningar i repro-
duktionssystemen. Det finns goda belägg från
experiment på försöks- och husdjur som indi-
kerar att även fytoöstrogener kan ha denna
effekt. Om detta är möjligt också hos män-
niska, vilka doser är då för höga för människa
och vem utsätts för risk? De som är mest ut-
satta är de spädbarn, som får sojainnehållan-
de formula som enda näring. Detta är typiskt
för västerlandet men inte för östländerna och
är extremt vanligt i USA. Vi kan bara speku-
lera. Exponeringen sker under ett känsligt
”fönster” i utvecklingen, doseringarna är höga
om man jämför koncentrationerna av isofla-
vonoider i barnets serum i jämförelse med
vuxna japaner och vi vet inget om långtids-
effekterna. Endast en studie går upp till 20 års
ålder. Den är ändå inte tillräckligt lång och
kan inte avslöja eventuella fertilitetsproblem,
ökad cancerrisk eller något annat som kan
komma senare i livet.

Det kan också finnas positiva effekter, men
dessa vet vi heller inget om. Är detta något vi
skall oroa oss för?

Avslutning
Till slut några konklusioner och frågor.

Vi har de två sidorna – kan vi påverka det
endokrina systemet på ett positivt sätt och
reducera sjukdomsrisker eller skall vi oroa
oss över möjliga negativa effekter?

Båda förhållandena är troligen sanna be-

Fytoöstrogener



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:12, 2003

26

roende på vem som exponeras, vilken dos
etc. Men frågan är hur vi bevisar effekter och
säkerhet särskilt när det gäller hälsopåståen-
den. Detta är inte en akademisk fråga, för pro-

S. Mäkelä

dukterna finns på marknaden och är föremål
för en intensiv marknadsföring.
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Rester av illegala tillväxtbefrämjande
ämnen i animala livsmedel

ÅKE BRUCE  (foto)

INGRID NORDLANDER
KARL-ERIK HELLENÄS
Statens Livsmedelsverk
Uppsala

En mängd substanser har visat sig vara hor-
monstörande i olika former av laborativa test-
system på receptor, cell- eller försöksdjurs-
nivå. Se tabell 1. Det är däremot inte känt om
exponeringen för dessa ämnen, som till stor
del sker via kosten, är tillräckligt hög för att
framkalla effekter. Dessutom finns en rad na-
turliga komponenter med hormonliknande
aktivitet i livsmedlen. Denna ”bakgrundsex-
ponering” måste vägas in när riskerna med
hormonstörande främmande ämnen skall
bedömas.

Svårnedbrytbara organiska
miljöföroreningar
Organiska halogenerade miljöföroreningar,
t.ex. PCB, och DDT har med stor sannolikhet
orsakat hormonrelaterade skador hos vilda
djur i Norden. Trots restriktioner för produk-
tion och användning av dessa ämnen finns de
fortfarande kvar i relativt höga halter i miljön,
eftersom de är mycket svårnedbrytbara. Hal-
terna av ett antal potentiellt hormonstörande
organiska klorerade miljöföroreningar har
dock sjunkit i svensk bröstmjölk sedan 1970-
talet. Detta beror till stor del på sjunkande
halter i livsmedel. Trots detta innehåller vis-
sa feta fiskar från främst Östersjön förhöjda
halter av framför allt PCB och dioxin.

Industrikemikalier och metaller
Några av de industrikemikalier, som visats ha
östrogena effekter i experimentella studier,
förekommer i livsmedelsförpackningar. Dit

Tabell 1. Potentiellt hormonstörande ämnen i födan.

• Svårnedbrytbara organiska miljöföroreningar
• Industrikemikalier
• Metaller
• Bekämpningsmedel
• Veterinärmedicinska preparat
• Mykotoxiner
• Naturligt förekommande ämnen i växter

(fytoöstrogener)
• Sport- och hälsokostpreparat
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hör vissa ftalater och bisfenol A och en viss
migration av dessa ämnen kan inte uteslutas.
Ftalaterna har i dag endast en sporadisk an-
vändning och finns då främst i tryckfärger
och ytbeläggningar i anslutning till förpack-
ningar. Beträffande bisfenol A ingår detta
ämne i bl.a. plastflaskor av polykarbonat och
i lacker som används invändigt i konservbur-
kar. Den östrogenliknande effekten är dock
svag,  1/2 000 av aktiviteten i jämförelse med
östradiol.

En annan exponeringskälla är dricksvatten.
Små mängde alkylfenoler, halter under 1 mikro-
gram/liter, har påvisats. Detta är dock en tu-
sendel av de lägsta halter vid vilken man fun-
nit östrogenpåverkan i djurförsök.

Det finns belägg för att vissa metaller (bly,
kadmium m.fl.) i mycket höga doser kan på-
verka hormonsystem hos däggdjur inkl. män-
niska. Det är dock inte troligt att dessa metal-
ler förekommer i sådana halter i kosten att
hormonella effekter kan förväntas uppträda.
Däremot kan andra effekter påvisas vid lägre
exponeringsnivåer.

Bekämpningsmedelsrester och
mykotoxiner
Flera bekämpningsmedel har i djurförsök
visat sig vara hormonstörande, tabell 2. Effek-
terna kan vara en störd könsdifferentiering,
försämrad äggstocksfunktion eller sänkt sper-
mieproduktion. Dessutom påverkar många
bekämpningsmedel sköldkörtelns hormon-
produktion.

Mykotoxiner (mögelgifter) kan bildas av
mögelsvampar som alltid finns i vår närmiljö
i form av sporer. Dessa ämnen är speciella
ämnesomsättningsprodukter (sekundära meta-
boliter) som man tror har betydelse för svam-
pens överlevnad. De vanligaste svamparna
hör till de s.k. lagringssvamparna, dvs. de ut-
vecklas under lagring av t.ex. spannmål. En
annan kategori tillhör den s.k. fältfloran.
Dessa mögelsvampar angriper växande grö-
da under specifika för hållanden. Idag känner
man till flera tusen sådana metaboliter som
produceras av omkring 600 olika arter av
mögelsvampar.

Ett mykotoxin, zearalenon, ger fertilitets-
störningar. Detta ämne bildas av två Fusa-
riumarter, F. culmorum och F. graminearum, vil-
ka tillhör fältfloran. Dessa arter är framför allt
vanliga på spannmål som vete och havre. F.
culmorum orsakar axfusarios på bland annat
vete i norra Europa. F. graminearium är mer
vanlig i mellersta och södra Europa där denna
mögelsvamp också orsakar skador på majs.

Genom reduktion av zearalenon framställs
kommersiellt ett läkemedel, zeranol, från kultu-
rer av Gibberella zeae. I jämförelse med östra-
diol-17 β och dietylstilbestrol har zeranol ung.
samma potens, medan en viktig fytoöstrogen,
genistein, har 1/4 – 1/6 av denna effekt.

Läkemedelsanvändningen till
livsmedelsproducerande djur
Läkemedel används för att förebygga, lindra
och bota sjukdomar hos djur, för att bevara

Å. Bruce, I. Nordlander, K-E. Hellenäs

Tabell 2. Bekämpningsmedel med hormonstörande effekt (i djurförsök).

östrogen Atrazin; Dikofol (ev. kontaminering med DDT); Endosulfan, klordekon, metoxiklor,
simazin

antiöstrogen fenarimol (aromatashämmare); lindan
androgen procymidon, vinklozolin
antiandrogen benomyl, karbendazim, procymidon, vinklozolin
multipla effekter oxidemetonmetyl (verkar troligen via hypofysstörning)
sköldkörtelpåverkan ett stort antal produkter
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och öka produktionskapaciteten hos djuren,
samt för att förhindra överföring av infektio-
ner från djur till människa. Läkemedelsverket
godkänner läkemedel till djur och Kemikalie-
inspektionen godkänner bekämpningsmedel
som skall användas mot vissa ektoparasiter
utom skabb.

De största grupperna av läkemedel, som
används till livsmedelsproducerande djur, är
antibiotika, koccidiostatika och antiparasi-
tära läkemedel. Förbrukningen av dessa läke-
medel har varit i det närmaste konstant un-
der åren 1988 till 1994, ca 30 000 kg/år, och var
det senaste året för antibiotika 17 000 kg, för
koccidiostatika 10 000 och för antiparasitära
medel 5 500 kg.

Gemensamt inom EU fastställs gränsvär-
den för alla läkemedel som används till livs-
medelsproducerande djur. För att undvika att
gränsvärdet överskrides sätts karenstider för
varje preparat. Karenstiden är den tid i dygn
som det tar för läkemedlet och dess metabo-
liter att utsöndras från djuret efter sista be-
handlingstillfället till en ur livsmedelstoxiko-
logisk synvinkel acceptabel nivå (gränsvär-
det). Karenstider bedöms för slakt av djuren
och för tagande av mjölk och ägg. Vid bedöm-
ningen tar man hänsyn till substansernas toxi-
kologiska effekter, farmakologiska effekter,
mikrobiologiska effekter inklusive resistens-
utveckling samt teknologiska effekter där-

ibland påverkan av syrningshämmande sub-
stanser vid tillverkning av ost och yoghurt.
Livsmedelsverket fastställer karenstider i
sina föreskrifter

Användning av hormoner vid djuruppföd-
ning, liksom användning av låga doser anti-
biotika i foder i tillväxtbefrämjande syfte är
förbjuden i Sverige idag. Däremot får några
hormonellt aktiva läkemedel användas till
livsmedelsproducerande djur i terapeutiskt
syfte (tabell 3).

Kontroll av kött utförs av besiktningsvete-
rinärer på slakterier varvid stickprov på före-
komst av kemoterapeutika tas. Övriga läke-
medel kontrolleras genom riktad provtagning
av Livsmedelsverket. Mjölk, kyckling, ägg och
fisk kontrolleras genom Livsmedelsverkets
försorg. Syftet med denna kontroll är att kon-
sumenten skall få tillgång till kött, mjölk och
ägg som är fria från läkemedelsrester eller
innehåller så låga halter att de inte utgör nå-
got hot mot hälsan.

Hormoner i livsmedel
Det är förbjudet att använda hormoner, eller
andra ämnen med hormonell verkan, i syfte
att stimulera tillväxt och produktivitet hos
livsmedelsproducerande djur inom EU. Re-
dan 1988 förbjöd EU användningen av östra-
diol-17 β, testosteron, progesteron, zeranol,
trenbolon och melengestrol (reglering av
brunst) som tillväxtstimulerande ämnen hos
djur för livsmedelsproduktion. Detta förbud
gäller både i medlemsländerna och vid im-
port från anda länder. Förbudet har sedan
fastställts flera gånger, bl.a. på grund av att
man inte kunna fastställa något ADI värde för
dessa sex substanser. I USA, Nya Zealand och
Australien är fortfarande ett fåtal hormoner
tillåtna i detta syfte. Inom EU är dock hormon-
användning till djur tillåtet i noggrant definie-
rat terapeutiskt syfte och regleras i direktiv
96/22/EG. Alla ämnen som används i terapeu-
tiskt syfte har utvärderats, de har gränsvär-

Rester av illegala tillväxtbefrämjande ämnen …

Tabell 3. Hormonellt aktiva läkemedel som i Sve-
rige får användas till livsmedelsproduce-
rande djur i terapeutiskt syfte.

Östradiolbensoat endometrit nöt
Gonadotropin brunststimulering svin
Oxytocin agalakti svin;

juverinflammation nöt,
värkstimulerande nöt och

häst
Buserelin äggstockcystor nöt,

(styrning av ägg-
lossning hos häst)

Beta-agonister,
Clenbuterol luftvägssjukdomar häst
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den som gäller inom EU, samt karenstider
som gäller nationellt.

Hormoner med tillväxtbefrämjande egen-
skaper är könshormoner, tillväxthormoner
och beta-agonister. Könshormonerna kan in-
delas i androgener, östrogener och progesta-
gener. De kroppsegna könshormonerna är
gemensamma för de flesta däggdjur. Dessa
ämnen bryts lätt ner i levern efter intag via
födan och kan därför inte ge så höga halter
hos konsumenten att de utövar någon effekt.
Syntetiskt framställda könshormoner har oftast
längre verkningstid och högre biologisk akti-
vitet. Därför kan lägre doser av ett syntetiskt
hormon ge samma effekt som en högre dos av
ett kroppseget hormon. Dessutom kan de
syntetiskt framställda hormonerna vara bio-
logiskt aktiva även efter intag via födan, efter-
som de inte bryts ner lika lätt. Vissa syntetiskt
framställda hormoner kan även ha toxiska
effekter som inte hänger samman med deras
hormonella aktivitet.

Tillväxthormoner är artspecifika, dvs. en-
dast mänskligt tillväxthormon har effekt på
människan. Hormonet bryts ner i mag-tarm
kanalen och är således ineffektivt vid intag via
födan.

Beta-agonister
Beta-agonister är substanser som påverkar
det autonoma nervsystemet och används te-
rapeutiskt som bronkvidgare. Dessa ämnen
påverkar muskeltillväxt genom att de minskar
proteinnedbrytning och ökar fettnedbrytning-
en. Slaktdjur, som utfodras med beta-agonis-
ter, kan öka upp till 10% i vikt samtidigt som
omfördelningen av fett till muskel innebär att
fettinlagringen kan minska med 25 till 50%.
Eftersom magert kött prioriteras kommer
köttet upp i en högre kvalitetsklass. Exempel
på syntetiskt framställda beta-agonister är
clenbuterol, salbutamol och mabuterol.

Akuta förgiftningsfall har förekommit efter
illegal användning av beta-agonister i Spanien

och Frankrike. Symptomen hos personer som
ätit nötlever har varit olika muskelsymtom,
hjärtklappning och huvudvärk. Även dödsfall
uppges ha inträffat. Positiva prover av beta-
agonister och hormoner har hittats i flera EU-
länder.

Den illegala användningen kan utgöra en
hälsorisk för människor eftersom det inte
finns någon möjlighet att påverka vilka äm-
nen som ges till djuren eller att ange karens-
tider. De substanser som cirkulerar är ofta av
dålig kvalitet och kan innehålla okända föro-
reningar med okänd verkan.

Hormoner i svenskt kött?
Kontrollen av förbudet att använda hormo-
ner, eller andra ämnen med hormonell ver-
kan, i syfte att stimulera tillväxt och produk-
tivitet hos livsmedelsproducerande djur
inom EU regleras av ett EG-direktiv, 96/23/EC
och omfattar årligen drygt 1 800 prover av
nöt, svin, lamm, häst, ägg, mjölk, fisk, ren, älg,
kyckling och honung. Se tabell 4.

Å. Bruce, I. Nordlander, K-E. Hellenäs

Tabell 4. Antal påbjudna, årliga analyser av främ-
mande ämnen med hormoneffekt i levan-
de eller slaktade djur (och animaliska livs-
medel).

ÖSTROGEN EFFEKT
Stilbener

Dietylstilbestrol, hexoestrol, dienoestrol 203
Naturliga hormoner

östradiol 17-� 100
Andra substanser

Zeranol 258

ANDROGEN EFFEKT
Trenbolon 203
19-nortestosteron 100
testosteron 100

BETA-AGONISTER
Clenbuterol, Salbutamol, Mabuterol 736

TYREOIDEAHÄMMARE
Metylthiouracil, Propyl-, Thiamazol 115
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Livsmedelsverket har således under en
lång följd av år kontrollerat både svenskt kött
och importerat kött avseende hormoner och
liknande ämnen med hormonell verkan. De
svenska animaliska livsmedel som analysera-
des i de senaste årens kontroller innehöll inga
hormoner eller andra förbjudna främmande
ämnen. Mer än 99 procent av alla prover var
dessutom helt fria från rester av läkemedel.

Något enstaka fall av förhöjd halt östradiol
17 β respektive zeralon har inträffat, men dessa
har visat sig ha en naturlig förklaring.

Kontrollen omfattar även kött och räkor
som kommer från stora importländer utanför
EU och har inneburit 50–100 prov/år. Inget av
köttproverna innehöll några otillåtna halter
av restsubstanser.

Referenser
Huvuddelen av denna text är hämtad från
Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se där
aktuella uppgifter vad gäller analysresultat
m.m. publiceras och kommenteras.

Livsmedelsverket publicerar varje år en
omfattande sammanställning över provtag-
ning och analysresultat: ”Examination of Resi-
dues in Live Animals and Animals Products”,
senast omfattande 2001 (Rapport 6 – 2002).

Andersson, C., Aspenström-Fagerlund, B.,
Beckman-Sundh, U., Busk, L., Darnerud,

Rester av illegala tillväxtbefrämjande ämnen …

P.O., Ericsson, B-G., Hallström, H., Peters-
son-Grawé, K., Svensson, K., Thuvander, A.
och Wicklund Glynn, A. Hormonstörande
ämnen i livsmedel – kan de påverka vår
hälsa? Vår Föda 1997; 49 nr 6, 3–13.

Frågor till Åke Bruce
Professor Leif Norrgren: Jag vill fråga om global
transport av livsmedel. Tidigare producera-
des mycket livsmedel lokalt sett i Asien t.ex.
sojabönsprodukter och om jag har fått rätt
information så importeras mycket livsmedel,
framför allt sojabönor, till Sydostasien idag
från USA. Det torde kunna innebära en form
av ökad belastning eftersom produktions-
formerna är väldigt annorlunda i USA jämfört
med den lokala produktionen i Thailand och
Malaysia. Vet Livsmedelsverket någonting om
den extra dos som man kan misstänka att de
här sojabönorna innehåller tillsammans med
genistein och annat, en adderad effekt av be-
kämpningsmedel?

Herr Åke Bruce:  Jag har inte stött på att man
har diskuterat det men du tar upp en fråga
som jag tycker att man nog måste titta när-
mare på. Men jag kan inte ge något svar och
jag är inte säker på att någon annan på Livs-
medelsverket för ögonblicket heller kan ge
svar på detta.
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Främmande ämnen med östrogen
aktivitet i avlopp, slam och miljö

ANDERS SVENSSON
Fil. dr., ekotoxikolog
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Stockholm

Utsläpp av östrogenhärmande ämnen i vat-
tenmiljön har uppmärksammats genom iakt-
tagelser av defekter i utveckling och repro-
duktion hos fisk och andra vattenlevande
ryggradsdjur. Skevheter i fördelning mellan
könen i avkomman och defekter i primära
och sekundära könskaraktärer som observe-
rats i fält har kunnat framställas vid artificiell
exponering i laboratorier. Metodik såväl in
vivo som in vitro har utvecklats för test av
såväl enskilda ämnen som komplext samman-
satta miljöprover.

Ämnen med olika ursprung och samman-
sättning har påvisats ge östrogena effekter.
Även om sambanden mellan kemiska ämnens
identitet och hormonstörande effekter ännu
är litet kända, är betydelsen av naturliga östro-
gener som utsöndras av människor och djur
och syntetiska steroider från p-piller dokumen-
terad på flera håll. Bland industrikemikalier är
nonylfenol och metaboliter med ursprung i
nonylfenol påvisade som xenoöstrogener i test
och även sannolikt orsak till effekter i några
undersökta svenska industriutsläpp. Flera
andra ämnen såväl syntetiska som produce-

rade av naturen, t.ex. fytoöstrogener utövar
östrogen aktivitet.

Östrogener är en grupp steroidhormoner
som reglerar den honliga könscykeln och ut-
vecklingen av honindivider av ryggradsdjur.
Principiellt kan störningar inträffa på flera
olika punkter i hormonregleringen, t.ex. vid
kroppens tillverkning av hormonet, vid hor-
monets funktion vid specifika receptorer eller
vid kvittblivningen av förbrukat hormon. Oli-
ka tester visar i större eller mindre utsträck-
ning hur ämnen påverkar olika steg i hormon-
regleringen. Generellt gäller att tester in vivo
bättre täcker in de olika möjligheterna till stö-
rande inverkan. Fenomen som biotillgänglig-
het och metabolisering undersöks bäst med
tester in vivo. Ändå används olika tester in
vitro för kartläggning av ämnens stimuleran-
de (agonistiska) eller hämmande (antagonis-
tiska) effekter. Mest undersökt är ämnens väx-
elverkan med östrogenreceptorer.

Tabell 1 visar halter för ett antal östrogena
ämnen som analyserats i Sveriges tre största
kommunala reningsverk, i Stockholm, Göte-
borg och Malmö (Paxéus 1996). I vatten från
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ett mindre svenskt reningsverk har utöver
kemiska analyser (Tabell 2), test av en östro-
gen effekt utförts (Larsson m.fl. 1999). Vid
jämförelse med motsvarande test av östroge-
nitet med enskilda substanser visade det sig
att p-pillersubstansen etinylöstradiol och i
någon mån de naturliga steroiderna östradiol
och östron förelåg i halter som skulle kunna
ge dessa effekter. Liknande resultat har erhål-
lits tidigare i England och senare i undersök-
ningar av svenska kommunala avloppsvatten.

Istället för kemisk analys av enskilda iden-
tifierade ämnen med östrogena effekter i oli-
ka vattenströmmar har vi tillämpat en metod
baserad på en bioassay. Metoden bygger på
ämnens förmåga att simulera östradiols in-
bindning och funktion vid en receptor, män-
niskans receptor a. Testet ger ett integrerat
svar på närvaro av olika ämnen, kända östro-
gener såväl som ännu oidentifierade, i ett vat-
tenprov. Med denna metodik har olika ut-
släppsmiljöer i landet kartlagts. Resultaten

har beräknats med östradiol som referens-
substans och anges som om denna svarade
för hela effekten. I tabellerna har resultat från
mätningar av olika provtyper grupperats i
storleksordning och antalet anläggningar el-
ler provplatser i varje kategori redovisas. I en
del fall har närvaro av toxiska, hämmande
ämnen gjort att metodens känslighet minskat.
Preliminära undersökningar av suspenderat
slam i avloppsvattnet har visat att bidrag från
ämnen bundna till slam är obetydliga.

Avloppsvatten från svenska kommunala
reningsverk var östrogena i in vitro-test, Ta-
bell 3. De högsta uppmätta nivåerna har även
påvisats ge östrogena effekter i test på fisk.
Nivåerna i avloppsvattnet är beroende av den
behandlingsmetod som användes i renings-
verken. Biologisk behandling av kommunalt
avloppsvatten är nödvändig för att nivåerna
skall bli låga. Industriella avloppsvatten visa-
de utsläpp av ämnen med östrogena effekter
i tre fall (Tabell 4). Åtminstone i något fall före-
kom nonylfenol och en metabolit av nonyl-
fenol i utsläppet. Även lakvatten från avfalls-
anläggningar innehåller ämnen med östrogen
aktivitet (Tabell 5). Extrakt av dessa vatten-
prover innehöll tillväxthämmande ämnen som
störde testutförandet. Dessa kunde separeras
bort varefter den östrogena effekten fram-
trädde.

Alla dessa utsläpp späds i åar och sjöar
innan deras innehåll exponeras för levande
organismer i recipienterna. Tabell 6 visar tes-
ter utförda i vattenprov från sådana recipien-
ter. Låga men fullt mätbara nivåer av östro-
genitet erhölls i flera fall.

A. Svensson

Tabell 1. Xenoöstrogener och potentiella östro-
genhärmande ämnen i kommunalt av-
loppsvatten (Paxéus 1996).

                                                Koncentration, µg L-1

                                       Stockholm   Göteborg   Malmö

Butylbensylftalat 6 17 -
Oktylfenol 1 - -
Nonylfenol 3 0,5 0,6
Decylfenol - 2 -
Oktylfenolmonoetoxilat 1,5 - -
Oktylfenoldietoxilat 0,5 - -
Nonylfenolmonoetoxilat 11 1 -
Nonylfenoldietoxilat 6 0,5 0,5

Tabell 2. Östrogener och xenoöstrogener uppmät-
ta i kommunalt avloppsvatten (Larsson et
al. 1999).

                                         Koncentration, ng L-1

17β-Östradiol 1,1
Östron 5,8
17α-Etinylöstradiol 4,5
Nonylfenol 840
Bisfenol A 490

Tabell 3. Östrogenitet i kommunala avloppsvatten
i Sverige.

                                                    Antal undersökta
                                                                 anläggningar

Ej påvisad, < 0,1 ng EEq L-1 2
Påvisade nivåer, 0,1 - 1,0 ng EEq L-1 1
Dito, 1-10 ng EEq L-1 13
Dito, >10 ng EEq L-1 6
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Kartläggningen har visat att ämnen med
östrogen effekt släpps ut från svenska kom-
munala reningsverk, industrier och avfallsan-
läggningar. En ansenlig utspädning sker i de
flesta recipienter men effekter kan uppmätas
även vid åars utflöde i havet. Vilka ämnen
som ger dessa effekter är ännu ofullständigt
känt. P-pillersubstansen etinylöstradiol i första
hand och de naturliga östrogenerna östron
och östradiol har visats dominera i kommu-
nala avloppsvatten. I vissa fall kan de förvän-
tas förekomma även i industriella avloppsvat-
ten och framförallt deponiavloppsvatten t.ex.
efter deponering av rötslam vars pressvatten
kan innehålla dessa ämnen. Sannolikt förekom-
mer helt andra ämnen s.k. xenoöstrogener i
de senare utsläppsmiljöerna.

Främmande ämnen med östrogen aktivitet i avlopp, slam …

Referenser
Larsson, D. G. J., Adolfsson-Erici, M., Parkko-

nen, J., Pettersson, M., Olsson, P-E., Förlin, L.
1999, Ethinylestradiol – an undesired fish
contraceptive? Aquat. Toxicol. 45, 91–97.

Paxéus, N. 1996, Organic pollutants in the eff-
luents of large wasewater treatment plants
in Sweden. Wat. Res. 30, 1115–1122.

IVL-rapporter: se www.ivl.se

Frågor till   Anders Svensson
Herr Åke Bruce: Vet man vilka mikroorganis-
mer som kan svara för nedbrytningen, och
kan man renodla dem eller använda dem spe-
cifikt?

Tabell 6. Östrogenitet i svenska vattendrag

                                                                                                                                                    Antal undersökta lokaler

Sjö, ej recipient till reningsverk eller industri, <0,01 ng EEq L-1 1
Åar och sjöar som är recipienter till avloppsvatten, jordbruksmark etc., <0,01 ng EEq L-1 3
Dito, 0,01 - 0,1 ng EEq L-1 6

Tabell 5. Östrogenitet i lakvatten från avfallsdeponier i Sverige.

                                                         Antal provlokaler

Ej påvisad, < 0,1 ng EEq L-1 -
Ej påvisad, < 1 ng EEq L-1 2
Ej påvisad, < 10 ng EEq L-1                                  3*
Påvisade nivåer, 0,1 - 1,0 ng EEq L-1 1
Dito, 1-10 ng EEq L-1 3
Dito, >10 ng EEq L-1 -

* Östrogenitet framträder efter fraktionering av vattenprov

Tabell 4. Östrogenitet i industriella avloppsvatten i Sverige.

                                                              Antal fabriker

Ej påvisad, < 0,1 ng EEq L-1 4 massa- och pappersbruk, kemi
Ej påvisad, < 1 ng EEq L-1 4 massa- och pappersbruk, stålverk
Ej påvisad, < 10 ng EEq L-1 3 massa- och pappersbruk, kemi
Påvisade nivåer, 0,1 - 1,0 ng EEq L-1 1 kemi
Dito, 1-10 ng EEq L-1 -
Dito, >10 ng EEq L-1 2 färgtillverkare, kemi
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Ekotoxikolog Anders Svensson: Nej, jag tror
inte det är känt idag. Rent allmänt är det upp-
fattningen att det är den förlängda uppehålls-
tiden i de biologiska behandlingsstegen som
är det primära.

Farm. dr Jan G. Bruhn: Skillnaden mellan vat-
tenverken som du visade i början var den mer
beroende på lokalisering eller på olika proces-
ser? Man kan tänka sig att storstäder med hög
frekvens unga kvinnor med hög P-pilleran-
vändning kanske skulle spela in?

Ekotoxikolog Anders Svensson: Vi har även
mätt effekter i inkommande vatten och har en
variation där, däremot har vi inte undersökt
orsakerna till den variationen. Framför allt är
det de biologiska stegen och så finns det tre
olika  biologiska behandlingssätt och de fun-
gerar olika bra. Om man tittar på det i stort så
har man en korrelation mellan behandlings-
metod och halter i utgående vatten.

A. Svensson
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Fytoöstrogener i foder och dessas effekt
på husdjuren

TORBJÖRN LUNDH

ANDRZEJ MADEJ
SLU
Uppsala

Introduktion
Fytoöstrogener är sekundära växtmetaboliter
som produceras av växterna själva. Redan på
1920-talet publicerade Dohrn m.fl. (1926) re-
sultat som visade att vissa växter innehöll
östrogent aktiva substanser. Men det var först
på 1940-talet som intresset för fytoöstrogener
i foder tog ordentlig fart. Bennets m.fl. (1946)
beskrev en rad olika kliniska symptom hos får
som betat på klöverrika beten i västra Austra-
lien. Antalet födda lamm sjönk till omkring
30% och ett flertal tackor hade blivit perma-
nent sterila på grund av att de betat på en ny-
introducerad klöversort (Subterraneum klö-
ver). Klöversjukan introducerades som sam-
lingsnamn för de många olika kliniska sym-
tom som påvisats på får som gått på klöver-
bete. Så småningom isolerades och karaktäri-
serades 5 olika östrogena substanser från klö-
ver och några andra växter (Bickoff, 1963).
Därefter har det visats att minst 300 olika väx-
ter innehåller östrogent aktiva substanser i
varierande mängd och östrogen aktivitet.

Vanligaste östrogenerna i
svenska fodermedel
De vanligast förekommande fytoöstrogenerna
i svenska fodermedel utgörs av isoflavoner,
coumestaner och lignaner. Isoflavoner utgör
den kvantitativt viktigaste källan av fytoöstro-
gener i svenska fodermedel. Isoflavoner på-
träffas normalt i höga halter i framförallt balj-
växter men även i olika grässorter har låga
halter av isoflavoner påvisats (Pettersson m.fl.,
1984). En sammanställning över isoflavonkon-
centrationer i rödklöver, vitklöver och lucern
från olika länder har sammanställts av Seested
m.fl. (2000) Lignaner återfinns framförallt i
höga koncentrationer i linfrö och i spannmål.

Lagring och klimatfaktorers effekt
på fytoöstrogenkoncentrationen
i foder
Innehållet av fytoöstrogener i djurfoder på-
verkas i stor utsträckning av hur fodret kon-
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serverats och lagrats. Ensilering av grovfoder
bevarar fytoöstrogenerna  (Pettersson m.fl.,
1984). Den mest effektiva metoden för att sän-
ka fytoöstrogenhalten i fodret är att torka det
på slag och lagra det som hö, därmed reduce-
ras halten med ca 70%. Fälttorkning på slag
före ensilering sänker fytoöstrogenhalten
med ca 25% (Pettersson m.fl., 1984).

Det finns ett klart samband mellan skörde-
tid och halten av fytoöstrogener i rödklöver.
I försök som vi utfört under odlingssäsongen

1982 påträffades de högsta halterna av formo-
nonetin i månadsskiftet maj–juni, strax före
tidig skörd av ensilage (Figur 1). Även jord-
mån, brist på fosfor, svampangrepp och kli-
matet anses påverka halterna av isoflavoner
i rödklöver. Under 1982 då frostnätterna un-
der växtsäsongen var många var fytoöstro-
genhalterna dubbelt så höga i tidigt skördad
rödklöver jämfört med det som skördades
året efter vid motsvarande tidpunkt.

T. Lundh, A. Madej

Tabell 1. Förekomst av fytoöstrogener i svenska fodermedel (mg/kg torrsubstans)*.

Fodermedel                 Formononetin     Biochanin-A              Daidzein              Genistein            Coumestrol

Rödklöver 13220 8330 530 1060 -
Skogsklöver 10330 22356 93 + -
Alsikeklöver 61 92 + - -
Vitklöver 199 - + + +
Lucern 6 - + - + (+)
Gräs sp. + + + +
Sojamjöl - - 700 856 +

*Sammanställning av data från Pettersson 1984.

Figur 1. Koncentration av formononetin i rödklöver vid olika skördetider (1982).
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Metabolism av isoflavoner hos
husdjur
I växterna förekommer fytoöstrogenerna hu-
vudsakligen som glykosider. Glykosidbind-
ningarna hydrolyseras av växternas egna en-
zymer när växten sönderdelas men merpar-
ten hydrolyseras av mikroorganismerna i
mag-tarmkanalen. De flesta metabolismstu-
dier som utförts på husdjur har gjorts på får.
Vommetabolismen av fytoöstrogener förvän-
tas dock inte skilja sig nämnvärt mellan olika
idisslare (Adams, 1989). Biochanin A dem-

etyleras av mikroorganismerna till genistein
som i sin tur bryts ned till en icke östrogent
aktiv metabolit p-etylfenol (Figur 2). Formo-
nonetin är den isoflavon som anses indirekt
vara ansvarig för de reproduktionsstörningar
som givit upphov till klöversjukan i Austra-
lien. Formononetin demetyleras till daidzein
och omvandlas vidare till equol, som är östro-
gent aktiv. Även andra metaboliter har påträf-
fats men oftast i betydligt lägre koncentratio-
ner (Figur 2).

Det är allmänt känt att får är känsligare än
kor för fytoöstrogener. Vi har i utfodringsstu-

Fytoöstrogener i foder och dessas effekt på husdjuren

Figur 2. Nedbrytning av biochanin A och formononetin i vomen hos får.
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dier visat att de i blodet cirkulerande mäng-
derna av formononetin, daidzein och den öst-
rogent aktiva metaboliten equol är ungefär
lika mellan de båda djurslagen (Lundh, 1995).
Skillnader i känslighet mellan djurslagen har
föreslagits bero på att kor har en bättre för-
måga att bryta ned och avgifta fytoöstrogener-
na och deras metaboliter. I våra utfodrings-
studier fann vi inga belägg för att kor har en
bättre förmåga att omhänderta stora mäng-
der av fyoöstrogener, utan snarare tvärtom.
Mängden fritt (ej bundet till glukoronsyra)
equol i blodet var cirka tio gånger högre hos
kor jämfört med får vilket tydligt visar att kor
har en sämre avgiftningsförmåga jämfört med
får. Vi har även funnit motsvarande resultat
när vi jämfört konjugeringsaktivitet i lever
och epitelceller från mag-tarmkanalen hos får
och kor (Lundh, 1995).

Grisbesättningar drabbas emellanåt av re-
produktionsstörningar beroende på att de
konsumerat foder innehållande zearalenone
ett östrogen som bildats av mögelsvampar
från släktet Fusarium sp. Huruvida grisar även
är lika känsliga för fytoöstrogener som påträf-
fas i sojaprodukter och rödklöver är dock inte
klarlagt. Vi vet från studier med grisar som
utfodrats med rödklövermjöl (20%) att kon-
centrationen av fritt equol (ej konjugerat till
glukoronsyra) i blodet ligger på samma nivå
som för idisslare, som konsumerat rödklöver-
ensilage i mängder som kan förväntas orsaka
reproduktionsstörningar hos får (Lundh, 1995).
För att med säkerhet fastställa fytoöstroge-
nernas metabolism och grisars eventuella
känslighet för fytoöstrogener behöver mer
omfattande studier utföras.

Hormonella effekter och kliniska
symptom på överutfodring av
fytoöstrogener
Inverkan av växtöstrogener studerades på
ovariektomierade kvigor, svensk låglandsbo-
skap (SLB), som vardera utfodrades med 20

kg 100 procentigt rödklöverensilage per dag
(ca 60 mg växtöstrogener per kg kroppsvikt)
under 14 dagar (Nwannenna m.fl., 1994). Kli-
niska effekter som ödem och förändring av
mucus i vulva, mjölksekretion samt ökning i
spen- och uterusstorlek observerades under
försökets gång. Ackumulering av vätska i ute-
rus påvisades med ultraljudsteknik. Denna
vätskeansamling var bestående även 30 dagar
efter avslutad rödklöverutfodring. Av resulta-
ten att döma synes rödklöverensilage reduce-
ra storleken och durationen av LH-frisättning-
en efter GnRH injektionen men mekanismen
är oklar.

Vi har även utfodrat ovariektomierade får
med rödklöverensilage för att studera de kli-
niska och endokrinologiska effekterna. Djuren
utfodrades med 3,5 kg 100 procentigt röd-
klöverensilage per dag (81–95 mg växtöstro-
gener per kg kroppsvikt) under 14 dagar.
Samtliga djur uppvisade kliniska symptom på
östrogenpåverkan med bl.a. svullen vulva,
spenförlängning och uterusförstoring. Lik-
nande kliniska symptom sågs hos får med
subkutant östradiol-17β implantat (Nwannen-
na m.fl., 1995). Intaget av växtöstrogener re-
sulterade i en ökning av sköldkörtelhormoner
hos ovariektomierade får. Denna ökning av-
såg både fritt och totalt thyroxin (T

4
) samt

fritt och totalt trijodothyronin (T
3
). Dessutom

sågs en ökning av sköldkörtelfolliklarnas yta
och immunoreaktivitet av östrogenreceptor
alfa i sköldkörteln (Madej m.fl., 2002).

Ett unikt material (blodprover, hypothala-
mus, hypofys och sköldkörtel) har i samarbe-
te med forskare från Polen (The Kielanowski
Institute of Animal Physiology and Nutrition,
Polish Academy of Sciences) insamlats från
baggar och tackor som fått östrogena sub-
stanser (genistein) infunderade i tredje hjärn-
ventrikeln. Den totala dosen av genisten va-
rierade mellan 0,004 och 0,05 mg och det
motsvarade 0,00008–0,001 mg per kg kropps-
vikt. Vi såg bl.a. en kraftig dos relaterad ök-
ning av prolaktin hos tackor (Madej m.fl.,
2000). Dessutom fann vi en ökning av antalet

T. Lundh, A. Madej
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LH celler i hypofysens framlob med immuno-
reaktivitet av östrogenreceptor alfa hos tack-
or (Madej, Polkowska m.fl. – under bearbet-
ning). I samband med detta arbete kommer vi
att applicera metoder för lokalisering av den
senare upptäckta östrogenreceptorn beta.

I en ny studie avser vi tillsammans med
professor Gunnar Selstams grupp, Umeå uni-
versitet, att testa sambanden mellan intaget
av östrogena substanser från rödklöver och
dess effekter på reproduktionsfysiologin samt
på uttrycket av östrogen- och gonadotropin-
receptorer i könsorgan samt östrogenrecep-
torer i sköldkörtel hos växande bockkillingar.
Bockkillingar utfordras enligt normer men
med tillskott av växtöstrogena substanser i
form av tabletter. Varje tablett, Novogen red-
clover (Novogen Laboratories Pty Ltd, Aus-
tralien), innehåller 40 mg av växtöstrogener
från rödklöver (4 mg genistein, 3,5 mg daid-
zein, 24,5 mg biochanin A och 8 mg formono-
netin). Den dagliga intaget av växtöstrogener
varierar mellan 2 och 5 mg per kg kroppsvikt.
En kontrollgrupp får ”sockertabletter” som
inte innehåller växtöstrogener. I ett experi-
ment på bockkillingar har vi kunnat visa att
växtöstrogener har en komplex effekt på tes-
tikeln. Efter 6 veckors utfodring påvisades en
signifikant höjning av testosteronnivåerna.
Experimentet avslutades efter 11 veckor och
höjningen av testosteron hade då försvunnit.
Medelvärdena av testosteron i blod och tes-
tikelvävnad var lägre hos behandlande bock-
killingar, men skillnaderna var inte signifikan-
ta. Vi fann också en signifikant lägre halt av
cykliskt AMP i testikelvävnad hos behandlade
djur jämfört med kontrolldjur (Madej, Sel-
stam m.fl. – under bearbetning).

Slutsatser
Sammanfattningsvis visar resultaten i denna
presentation att växtöstrogenernas effekt på
husdjuren, särskilt idisslare, är komplex och

Fytoöstrogener i foder och dessas effekt på husdjuren

beroende av dos per kg kroppsvikt och tid för
exponering. Man kan konstatera att det inte
finns tillräckligt med studier utförda på våra
husdjur för att kunna svara på vilka nivåer
som begränsar användandet av foder inne-
hållande fytoöstrogener. Skillnaderna i meta-
bolism är uppenbar mellan framförallt idissla-
re och enkelmagade djurslag vilket medför att
koncentrationen av olika metaboliter i blodet
och graden av avgiftning skiljer sig markant
mellan olika djurslag och människa. Med tan-
ke på fytoöstrogeners positiva effekter hos
människan vore det intressant att studera om
det finns även positiva effekter hos våra hus-
djur, t.ex. svin.

Tack
Ett stort tack framföres till
Professorerna Bernard Barcikowski (Polen),
Stig Einarsson, Kerstin Olsson, Jolanta Pol-
kowska (Polen), Gunnar Selstam (Umeå uni-
versitet) och Yvonne Ridderstråle för det
fruktbara samarbetet, SJFR, FORMAS och
KSLA för det ekonomiska stödet.
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Frågor till Andrzej Madej
Farm. dr Jan G. Bruhn: Kommer ni att gå vida-
re med försök på andra djurslag?

Forskare Andrzej Madej:  Vi har gjort vissa stu-
dier på kvigor, men det är väldigt omfattande
försök och det kostar mycket pengar.

Dr Jörgen Bäckström: För rätt många år sedan,
när den här problematiken med eventuellt
endokrina substanser och försämrad sperma-
kvalitet hos män dök upp, så tänkte jag att är
det några varelser här på jorden vilkas sper-
ma man kontrollerar noggrant så är det avels-
tjurar. Jag ringde runt till landets samtliga
seminstationer för att höra hur det var med
deras spermakvalitet hos tjurarna. Då kom vi
in på utfodring av kvigor i besättningar och
att om man räknar fel på foderstaten och kraf-
tigt överutfodrar med lucern så påstod de att
det var vanligt och välkänt hos många veteri-
närer att man fick infertilitet och äggstocks-
cystor. Det fanns t.o.m. hela besättningar där
man har räknat fel på foderstaten och över-
utfodrat med lucern. Samtliga djur var infer-
tila och stod med äggstockscystor. Har du
några synpunkter på det?

Forskare Andrzej Madej: Vi har inte gjort någ-
ra studier.

T. Lundh, A. Madej
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Effekter på det vilda, särskilt fisk

LEIF NORRGREN
Professor
Veterinärmedicinska fakulteten
SLU, Uppsala

Fisk som proteinkälla och miljö-
indikator
Fisk utgör en av viktigaste källorna för att till-
godose människor i många länder med be-
hovet av animalieprotein. Under 1998 uppgick
den globala fångsten av fisk, skaldjur och blöt-
djur till 94 miljoner ton. Vattenbruk dvs. pro-
duktion av fisk, skaldjur och mollusker utgör
ett mycket viktigt komplement till fiske och
produktionen uppgick under denna period till
28 miljoner ton. I framtiden kommer vatten-
bruk att få allt större betydelse, detta genom
minskade bestånd av vild fisk. En orsak till
detta är att en rad fiskarter drabbats av olika
typer av reproduktionsstörningar. I svenska
vatten är flera kommersiellt viktiga arter
drabbade t.ex. lax och torsk. Även flera arter
utmed östersjökusten, t.ex. abborre, gädda
och lake är regionalt drabbade av dålig rekry-
tering. Tänkbara orsaker till reproduktions-
störningar och dålig nyrekrytering inkluderar
t.ex., förändrad livsmiljö, ökat predations-
tryck, eutrofiering, sjukdomar och miljögifter.

Larm från England
I mitten av 1990-talet rapporterade engelska
forskare dubbelkönighet hos mört utanför
vattenreningsverk. En koppling mellan dub-
belkönigheten och exponering för ämnen med
östrogenliknande egenskaper konstaterades.
Ämnen som ansågs orsaka dubbelkönighet
inkluderade t.ex. alkylfenoler, bekämpnings-
medel, mjukgörare och läkemedel. Forskning
kring hormonliknande kemikaliers effekter på
vattenlevande djur är idag en aktuell fråga i
Europa och flera internationella och nationel-
la forskningsprojekt har initierats för att be-
lysa dessa frågor. Resultat från det EU-finan-
sierade forskningsprogrammet ”Community
Programme of Research on Environmental
Hormones and Endocrine Disrupters” (1999–
2001) visade att spridning av östrogenliknande
substanser var ett utbrett fenomen i många
medlemsländer. Vidare framkom att dubbel-
könighet förekom hos mört samt en del andra
arter även utanför England. Eventuella effek-
ter av hormonstörande ämnen på popula-
tionsnivå är dåligt studerat. En försök att be-
döma detta har gjorts i Holland genom att
sammanfatta resultat av könskvoter av 20 lo-
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kala populationer av braxen. Studien baseras
på cirka 25 000 individer och indikerar att 11
av de 20 undersökta populationer har en sig-
nifikant högre andel honor.

Könstillhörighet hos fisk
Utveckling av könstillhörighet hos fisk är en
dynamisk process som inte bara styrs av ge-
ner utan som också kan påverkas genom mil-
jön under tidiga utvecklingsfaser. Detta har
utnyttjats under århundraden inom fiskodling
för att skapa fisk av önskvärt kön. Genom
manipulering kan funktionella honor skapas
genom att yngel utsätts för östradiol och på
motsvarande sätt skapas hannar genom ex-
ponering för metyltestosteron. Det bör påpe-
kas att det även finns fiskar med normalt
könsbyte, t.ex. de marina gyltorna, som under
första delen av livet är honor och som i vissa
fall skiftar kön till funktionella hannar.

Observationer på fisk i Sverige
Vid bedömningar av om fisk är exponerad för
xenoöstrogener används företrädesvis mät-
ning av vitellogenin (VTG). Vitellogenin är en
grundsubstans i äggceller hos fisk och ska
således endast förekomma i honor under den
period när äggceller anläggs. Processen styrs
normalt via miljöfaktorer, t.ex. ljus och tempe-
ratur, som inducerar produktion av gonado-
tropa hormoner (GnRH, GtH-I) från delar av
hjärnan vilka stimulerar äggstockarna att pro-
ducera östradiol (E2). Östrogen transporte-
ras med blodet till levern där syntes av VTG
stimuleras. VTG lämnar levern och transpor-
teras via blodet till de växande äggcellerna
(Figur 1). Genom att mäta VTG i juvenila indi-
vider alternativt hannar speglas således en
exponering för östrogenliknande substanser
t.ex. en enskild kemikalie eller en miljösitua-
tion där en kontaminering med xenoöstroge-
ner föreligger. Svenska studier genomförda på

regnbågslax exponerade antingen burar i
omedelbar närhet av reningsverk eller i labo-
ratorier för olika typer av avloppsvatten visar
förhöjda koncentrationer av VTG. Den biolo-
giska betydelsen av en förhöjd VTG koncen-
tration är dock oklar.

Dubbelkönighet hos mört har konstaterats
i ett flertal svenska vattendrag. Graden av dub-
belkönighet är oftast inte så svårartad som
beskrivningar från England, utan karakteri-
seras av förekomst av enstaka äggceller in-
sprängda i testikelvävnaden (Figur 2). Undan-
tag finns med kraftigt uttalad dubbelkönighet
men någon direkt koppling till föroreningssitu-
ationen av det aktuella vattendraget har inte
konstaterats. Detta har troligen sin förklaring
i väl fungerande reningsteknik i svenska vat-
tenreningsverk samt den kraftiga utspädning i
recipienten av utgående avloppsvatten som i
regel karakteriserar svenska vatten.

Förutom den dubbelkönighet som finns
beskriven kan exponering för hormonliknan-
de substanser resultera i fördröjd könsmog-
nad och utebliven fortplantning. Denna typ av
fenomen har observerats på lokala populatio-
ner av abborre och lake, men någon bevisad
koppling till hormonliknande främmande
ämnen finns inte belagd.

Feminisering av fisk har varit i fokus men
under senare år har även maskulinisering
konstaterats. Dessa observationer bygger på
den i Svensk miljöövervakning utnyttjade
arten tånglake som regionalt visats ha ett
överskott hannar i avkomman.

Framtiden
Forskningen kring reproduktionsstörningar
hos fisk fortsätter och även om vi idag har
kunskaper om vissa av de faktorer som styr
könsutveckling och framgångsrik reproduk-
tion finns en rad kunskapsluckor t.ex.; Vad
betyder långtidsexponering för låga koncen-
trationer av kemikalier? Vilka konsekvenser
har föräldraexponering för avkommans ut-

L. Norrgren
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Figur 1. Miljöfaktorer som ljus och temperatur styr den normala induktionen av vitellogenin (VTG) syn-
tes, detta via signaler från delar av hjärnan. Syntesen av vitellogenin äger rum i lever under
stimulans av östradiol från äggstockarna. Xenoöstrogener ger liknande signaler till lever att syn-
tetisera VTG och utgör därför en biomarkör vid exponering.

Figur 2. Ljusmikroskopisk illustration över dubbelkönighet hos mört. En äggcell omgiven av testikelväv-
nad.
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veckling? Vilka ”nya” miljöhot föreligger? Hur
samverkar olika kemikalier? Hur påverkas på
lång sikt populationer vid exponering för hor-
monliknande substanser.

För att skapa modeller som kan belysa för-
ändringar observerade hos vilda fiskarter
pågår idag forskning på modellarter. Den tro-
piska sebrafisken är en viktig modellart med
kort livscykel vilket gör arten lämplig för stu-
dier av reproduktion över flera generationer.
Sebrafisken är dessutom en karpfisk vilket
betyder att den tillhör samma grupp som
många av våra inhemska fiskarter. Vid in-
ledande studier på sebrafisk har liknande
störningar av könsorganens utveckling note-
rats som de som beskrivits hos t.ex. mört,
detta efter exponering för östrogen. Idag ty-
der mycket på att dubbelkönighet är normalt
hos vissa fiskarter. Vissa arters könsutveck-
ling är mycket dynamisk vilket gör att expone-
ring för hormonliknande kemikalier kan resul-
tera i onormal könsdifferentiering. Vad detta
betyder på populationsnivå är oklart.

Under 2003 påbörjas ett 4-årigt forsknings-
program med titeln ”Endocrine Disrupters:
Exploring Novel Enpoints, Exposure, Low-
Dose and Mixture Effects in Humans, Aquatic
Wildlife and Laboratory Animals (EDEN). Det-
ta har finansiell bas inom EU:s femte rampro-
gram och inkluderar samarbetspartners från
10 medlemsländer. En central frågeställning
inom forskningsprogrammet är att klargöra på
vilket sätt olika kemikalier påverkar varandra
när de förekommer samtidigt i en individ, dvs.
förekommer interaktioner som ger upphov till
synergism/antagonism. Inom projektet kom-
mer bl.a. humana studier av kemikalie belast-
ning relaterat till reproduktionsrelaterade ef-
fekter hos fisk att studeras. I projektet ingår
metodutveckling av spigg för bedömning av
androgen påverkan och sebrafisk för studier
av interaktioner mellan xenoöstrogener. Även
utveckling av in vivo modeller baserade på
sebrafisk kommer att utvecklas, ett exempel är
skapande av transgena individer som lyser då
de exponeras för t.ex. xenoöstrogener.

L. Norrgren
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Lignans and isoflavones are two groups of
diphenolic substances which are structurally
similar to estradiol, an estrogen, and are in-
cluded in the family of phytoestrogens. The
isoflavones are more estrogenic than lignans
but still about 1000 times less active than es-
tradiol. Plant lignans probably have no or
very low estrogenic activity. Lignans exist in
our normal food, such as seeds, vegetables
and fruits. Among grains, rye has a high con-
tent of plant lignans. In the mammalian gut,
plant lignans such as secoisolariciresinol
(Seco) and matairesinol (Mat) are converted
to mammalian lignans, enterolactone (Enl)
and enterodiol (End) by the microflora. After
this conversion, End is oxidized to Enl. The
Enl and End are  primarily formed in the large
intestine, and they are believed to be ab-
sorbed by passive diffusion in a manner sim-
ilar to that of short chain fatty acids.

The biotransformation of plant to mamma-
lian lignans has been studied in both human
and animal experiments and in the laborato-
ry. Experiments with ileostomy patients have
shown that, for a complete bioconversion of

rye lignans Seco and Mat to mammalian lign-
ans Enl and End, the entire enzymatic and fer-
mentative activity of the intestine is needed.
Therefore, the ileostomy subjects were not
able to complete the bioconversion (Petter-
son et al. 1996). In healthy humans, marked-
ly higher plasma and urinary enterolactone
levels were observed for subjects consuming
a diet containing whole-grain rye bread com-
pared with white wheat bread (Juntunen et al.
2000). After a course of antibiotics, it may
take more than a year before the microflora is
again producing enterolactone normally. The
biotransformation of plant lignans to mam-
malian lignans also depends on the sub-
strates in the gut. In an experiment where rye
bran was fed to mice, it was observed that fat
decreased the urinary excretion of enterolac-
tone (Bylund et al. 2000), indicating that fat
interfered with the formation of enterolac-
tone in the gut. Similar results were observed
by Rowland et al. (2000) in a human experi-
mental study concerning soy isoflavones. In
this case, a negative correlation was observed
between fat in the diet and the urinary equol.
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Although blood lignans may be affected by
many factors (Table 1), the intake of lignan-
rich food and the function of the intestinal
microflora are still the most important. Serum
enterolactone has been used as a crude bio-
marker of lignan intake (Stumpf et al. 2000).

Cancer
The incidences of breast and prostate cancer,
the major cancer form for each sex, vary con-
siderably among countries, and migration
studies have clearly shown that the western
lifestyle has an adverse effect on the incidence
of these cancers. The variation in incidence of
prostate cancer reflects primarily clinical can-
cer, while the differences in incidence of la-
tent cancer are much less pronounced. There
is reason to suspect that breast cancer may
behave in a similar way, at least to some ex-
tent, although that behaviour is more difficult
to study due to the complex interactions with
pregnancies, onset of menarche and other
factors related to reproduction.

Breast cancer
In Table 2, some results are given of case-con-
trol studies concerning the association be-
tween phytoestrogens measured as biomark-

ers and breast cancer risk. In three studies,
the urinary phytoestrogens were measured
quantitatively and a low excretion of phyto-
estrogens was associated with an increased
risk of breast cancer (Ingram et al. 1997, Zheng
et al. 1999). More recently, a case-control study
of serum enterolactone levels and breast can-
cer risk have been performed in eastern Fin-
land, using data from 194 breast cancer cases
and 208 community-based controls. An asso-
ciation was found between low enterolactone
concentration and increased risk of breast
cancer (Pietinen et al. 2001) in both pre-meno-
pausal and postmenopausal women. Thus,
some evidences for a protective effect of both
isoflavone- and lignan-rich diets has been
found in the three classical case-control stud-
ies listed in Table 2.  In the classical case-con-
trol studies the urinary or blood samples are
taken after diagnosis, which may result in a
change in concentrations of enterolactone
related to changes in diet because of the dis-
ease. Pietinens study was, in this respect, on
the borderline. The cases had a suspected
breast tumour, but blood samples were taken
before diagnosis. In a first nested case-control
study, no association was observed between
the urinary concentration of enterolactone
and risk of breast cancer (den Tonkelaar et al.
2001). In a second nested case control study

G. Hallmans, Jie-Xian Zhang and Eva Lundin

Table 1. Some factors which influence the biotransformation of plant lignans to mammalian lignans and
the concentration of enterolactone in blood.

• Amount and type of plant lignan in the diet Mazur et al. 1998
Heinonen et al. 2001

• Other dietary factors, e.g. fat content; increased fat content will give Bylund et al. 2000
    decreased biotransformation of lignan in the gut Rowland et al. 2000

• Amount, type and activity of intestinal bacteria Adlercreutz et al. 1997

• Other intestinal factors like the function of the small and /or large intestine Hallmans et al.1998

• Constipation → increased enterolactone concentration Kilkkinen et al. 2001

• High BMI → decreased enterolactone concentration Kilkkinen et al. 2001
Hultén et al. 2002

• Smoking → decreased enterolactone concentration Kilkkinen et al. 2001
Hultén et al. 2002
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(248 cases and 492 controls), however, a low
plasma enterolactone concentration was as-
sociated with a significantly increased risk of
breast cancer. In the same study, an increased
risk was also found with high plasma enterol-
actone values (Hultén et al. 2002), particularly
in two sub-cohorts with only incident cases.

We have presented the following hypothe-
ses for the observed contradictory results of
epidemiological studies of breast cancer:
(1) Only classical case-control studies have

provided a clear indication of an inhibito-
ry effect of lignan-rich food on tumour
growth with delayed onset of clinical can-
cer, while the two existing prospective
studies do not support this concept. Is it
possible that the effect can only be moni-
tored at diagnosis or in cases with a short
latency time?

(2) Could the results obtained in case-control
studies reflect secondary effects of the
tumour or host defense on the biomarkers
themselves?

(3) Heterogeneity of the material investigat-
ed, methodology, and different source of
enterolactone precursors in different coun-

tries. The later may be the most important
factors.

Prostate cancer
Changing from the soy-rich, low fat, low ani-
mal protein diet to a Western diet increases
the risk of prostate cancer in Japanese men.
The exact nature of the inhibitory factors
present in Asian diets is unknown. Since Jap-
anese men have very high urinary excretion
of isoflavonoids, Adlercreutz and co-workers
suggested that phytoestrogens may contri-
bute largely to the inhibition of the growth of
latent cancers (Adlercreutz et al. 1991, 1993).
Latent cancers vary much less than clinical
cancer between populations, which suggests
that differences in diet may be important for
the transformation and growth of prostate
cancer to its clinically detectable form. A de-
creased risk of prostate cancer was found in
Adventist men (Mills et al. 1989) who have a
high consumption of beans, lentils, peas and
some dried fruits (all dietary sources of phy-
toestrogens), and in men of Japanese ancestry
in Hawaii (Severson et al. 1989), who con-
sume large quantities of rice and tofu, a soy-

Lignans, Lignan Rich Food and Human Health

Table 2. Case-control studies concerning the association between the concentration of phytoestrogens
in blood, or urine and breast cancer (BC) risk.

Author and year Population/ Measurement method Findings
Country and study design *

Ingram et al. 1997 Australia Urinary isoflavonoids High enterolactone and equol
and lignans (C) excretion associated with
decreased risk of BC

Zheng et al. 1999 China, Urinary excretion of Low excretion of isoflavonoids
Shanghai isoflavonoids (C) associated with increased BC risk

den Tonkelaar et al. the Netherlands Urinary enterolactone/ No association between
2001 creatinine and genistein/ phytoestrogen excretion and BC

creatinine Ratio (N) risk in postmenopausal women

Pietinen et al. 2001 Finland Serum enterolactone (C) Serum enerolactone inversely
associated with risk of BC

Hultén et al. 2002 Sweden Plasma enterolactone (N) High and low concentrations of
plasma enterolactone associated
with increased BC risk

* Classical (C) or nested (N) case control studies.
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bean product containing isoflavonoids. In Fin-
land the lowest incidence of prostate cancer
occurs in the north-east region and it is asso-
ciated with a high rye bread consumption,
which corresponds to a high intake of lignans
(Pukkala et al. 1987, Kleemola et al.1994).

In experiments on rats and nude mice, it
has repeatedly been shown that a high intake
of rye bran and soy protein delays the early
growth of hormone-sensitive prostate cancer
(Landström et al. 1998) with increased tumour
cell apoptosis (Bylund et al. 2000). The active
component(s) in rye bran may be lignans and
isoflavonoids, but other substances and/or
mechanisms may also be involved, such as
effects on insulin and IGF-1. Increased content
of fat in a rye diet abolishes the beneficial ef-
fects on tumour take, tumour cell apoptosis
and tumour growth (Bylund et al. 2000). Fat
also decreased the urinary excretion of entero-
lactone, suggesting that fat interfered with the
formation of enterolactone in the gut, possi-
bly by a reduced rate of microbial fermenta-
tion in the intestine. The observation that the
cancer-protecting effects of components in
traditional diets can be reduced just by add-
ing fat may be of considerable importance for
the understanding of the geographical and
temporal variation in the incidence of clinical
prostate cancer (World Cancer Research Fund
1997). The intake of saturated fat may also be
related to the survival of the disease, as was
noted in a recent report (Meyer et al. 1999).

The experimental studies also clearly show
that the effect of diet on prostate tumour
growth is transient and that no effect is seen
on aggressively growing tumours. These re-
sults are supported by the observations of the
Thompsons group in Canada of the effects of
purified lignan extracts on experimental breast
and colorectal cancers (Thompson 1995).

Conflicting results have been found in the
case-control studies completed to date, and
the evidence is insufficient to permit any con-
clusion of a possible protective effect of a
high intake of phytoestrogens against pros-

tate cancer (Hirayama 1979, Oishi et al. 1988).
Some more recent studies have, however,
supported the concept that consumption of
phytoestrogen-rich food is associated with a
decreased risk (Key et al. 1997, Strom et al.
1999) and may affect prostate cancer biology
(Demark-Wahnefried et al. 2001). A recent large
prospective study on circulating enterolactone
and risk of prostate cancer did not support the
hypothesis that high circulating enterolactone
is protective against prostate cancer (Stattin et
al. 2002). The possible effects of diet on pros-
tate cancer growth are most likely very com-
plex, and the results of experimental studies
suggest that adjustment for fat and energy
intake should be made when studying the
effects of lignans. For this purpose, large data
sources are needed like those collected with-
in the EPIC-study (Riboli &Kaaks 1997).

Colorectal cancer
It has long been accepted that dietary factors,
such as dietary fiber rich food, may be pro-
tective against cancer of the colon and rec-
tum (World Cancer Research Fund 1997).
During recent years the concept of a protec-
tive effect of fruits, vegetables and whole
grain cereals has been challenged, since no
protective effect has been observed in some
recent prospective studies using dietary
questionnaires (Fuchs et al. 1999, Pietinen et
al. 1999). A lack of association has also been
observed between colorectal cancer risk and
intake of plant sterols with whole grain bread
as an important source (Normén et al. 2001),
or plasma enterolactone used as a biomarker
for intake of dietary fiber rich food (Lundin et
al. 2001).

To further increase confusion, a recent pro-
spective study provided new support for a
protective effect of fiber-rich food against
colorectal cancer. In a study by Terry et al.
(2001a), on a cohort of over 60 000 women,
individuals with a very low intake of fruit and
vegetables had an increased risk. Also the
first results of the EPIC study show similar
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results with a decreased colorectal cancer
risk associated with a high intake of fibre rich
food (Ref).

The conflicting findings emphasise the
potential usefulness of intervention studies,
identification of critical phytochemicals with
adverse or protective effects on cancer, and
identification of biomarkers of food intake.
Intervention trials to date have been incon-
clusive or negative, and in one study using a
purified fiber fraction, ispaghula fiber, the
treatment was even associated with an in-
creased recurrence of colorectal adenomas.
In another large-scale intervention study, it
was also found that a low-fat, high-fiber diet
was ineffective for preventing recurrence of
colorectal adenoma (Schatzkin et al. 2000).

Although much evidence has accumulated
over the years in support of a protective ef-
fect of fiber-rich food on colorectal cancer
risk, follow up studies may be warranted,
employing large prospective materials of
colorectal cancers and using biomarkers for
the dietary fiber complex like enterolactone
and perhaps in the future more specific bio-
markers like alkyresorcinols (for rye) (Ross et
al. 2001, Linko et al. 2002) and  avenantra-
mides (for oat).

Stomach cancer (including cardia)
A large number of case-control studies
strongly points in the direction of a protective
effect of dietary fiber rich food (World cancer
Research fund 1997). The results are almost
completely consistent with a protective effect
associated with whole grain cereals. Further
support is provided by a recent study on car-
dia cancer performed on a population-based
material (Terry et al. 2001b), where the pro-
tective association was strong for cardia can-
cer and somewhat weaker for adenocarcino-
mas of the lower esophagus. Importantly, no
indication of a protective effect was observed
for esophageal squamous cell carcinoma,
which strongly supports the conclusion that
recall bias has not been a significant factor

leading to bias in this study. One exiting pos-
sible mechanism of a protective effect of
whole grain cereals is connected with their
binding properties of N-nitroso compounds
(Kurtz and Zhang 2001). Some preliminary
data were presented on a whole grain and
human health conference in Finland, June
2001, by Jacobs regarding results of prospec-
tive studies, which again indicate a protective
effect of whole grain in the upper digestive
tract. No studies have been performed so far
concerning stomach/cardia cancer and using
enterolactone as a biomarker for lignan rich
food.

Conclusion regarding cancer studies in

humans: Based on the aggregated results from
studies in humans performed to date, it is not
possible to make the conclusion that phytoes-
trogens/lignans are cancer protective. Some
studies, however, have shown promising re-
sults, specially from the upper digestive tract
concerning the effect of lignan rich food. A
delay in clinical cancer may be very important
in a public health perspective. Dietary interven-
tion studies in humans are therefore needed
using various forms of endpoints, such as apop-
tosis in tumours and changes in PSA concentra-
tion. Unfortunately dietary intervention trials
are both costly and very time consuming. Never-
theless, they are needed for final proof of effects
of diets.

Cardiovascular disease (CVD),
stroke and myocardial infarction
(MI)
In 1977, Morris et al. demonstrated a striking
association between a high intake of cereal
fiber and reduced incidence of coronary heart
disease in men followed for 16–20 years.
Since then, a number of large-scale epidemi-
ological studies have strongly supported
Morris’ findings of a protective effect of foods
rich in dietary fiber, especially whole-grain
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products, against myocardial infarctions (Wil-
let 1998, Truswell 2002). A corresponding as-
sociation has also been observed for post-
menopausal women between whole-grain
food and ishemic stroke, independent of
other known CVD risk factors (Liu et al. 2000).
There are probably several mechanisms in-
volved in the protective process, including
effects on lipids, insulin metabolism and fibri-
nolysis. The major protective effects seem,
however, to be unrelated to changes in blood
cholesterol concentration. Components in
whole grain cereals, like alkylresorcinols, phe-
nols, and lignans, can act as antioxidants
(Jacobs et al. 1998, Vanharanta et al. 2002)
and their anti oxidative and anti inflammato-
ry properties may be related to disease pre-
venting mechanisms.

In the field of cardiovascular disease, in
particular myocardial infarction, there is  gen-
eral agreement between prospective studies
using biomarkers in blood with antioxidative
properties, such as enterolactone (Vanharan-
ta et al. 1999) and ascorbic acid (Khaw et al.
2001), and results of prospective studies us-
ing dietary questionnaires. In a recent study
from Finland, a high serum concentration of
enterolactone was clearly associated with a
decreased risk of myocardial infarction (Van-
haranta et al. 1999). Thus, in this study, serum
enterolactone was found to be a useful bi-
omarker for intake of lignan-rich foods. Like
ascorbic acid and other antioxidants in blood,
a negative correlation might be expected to
occur between enterolactone and markers of
inflammation in blood, a hypothesis which
has not yet been tested. It is, however, unlike-
ly that plasma enterolactone is confounded
by the effect of a low-grade inflammation as-
sociated with advanced artherosclerosis. In
fact, in a very recent study by Vanharanta et
al. (2002), serum enterolactone was associat-
ed with a decreased in vivo lipid peroxida-
tion. This association remained even after
adjustment for plasma antioxidative vitamins
(alpha-tocopherol, beta-carotene, ascorbic

acid) and dietary folic acid. It was therefore
suggested that enterolactone or some of its
precursors might contribute to the antioxida-
tive defence system in blood. Other biomar-
kers/phytochemicals may of course also be
the active antioxidative agent.

Conclusion: There is strong evidence for a
protective effect of a high intake of lignan rich
food like whole grain products on MI and prob-
ably also on stroke.

Diabetes
Diabetes is a well-established risk factor for
CVD. It has long been recognised that a high
intake of wheat bran or a mixture of wheat
and rye bran has improved glucose tolerance
in humans without diabetes (Brodribb et al.
1976, Sandman et al. 1983) and in individuals
with glucose intolerance (Bosello et al. 1980).
It has recently been observed in an experi-
mental study that increased intake of whole
grains is associated with increased insulin
sensitivity (Pereira et al. 2002). A clear asso-
ciation between a high intake of dietary fiber
from cereal grain and a reduced risk of dia-
betes has also been observed in five prospec-
tive studies (Liu 2003). In one of the studies,
a low glycemic index was concomitantly as-
sociated with a decreased risk (Salmeron et
al. 1997) in younger women. The outcomes of
the epidemiological and experimental studies
performed to date suggest that substituting
refined-grain products with whole-grain prod-
ucts may decrease the risk of both diabetes
and CVD. It is also reasonable to assume that
the protective effect is associated with some
factor in the dietary fiber complex. At present,
no studies on diabetes using biomarkers like
enterolactone for food intake have so far been
published, but studies have been initiated.

Conclusion: Experimental evidence suggests
that increased fiber intake, with a high intake of
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whole-grain is related to increased insulin sen-
sitivity. Furthermore, intake of whole-grain pro-
ducts was associated with a decreased risk of
diabetes in women in five prospective studies.
Thus, the outcome of epidemiological and ex-
perimental studies suggests that a substitution
of refined-grain products with whole-grain pro-
ducts may decrease the risk of or alternatively
delay the onset of diabetes. The protective ef-
fect may be associated with some factor(s) in
the dietary fiber complex like the lignans.
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Negativa effekter hos människan?

RICKARD BJERSELIUS
Toxikolog
Livsmedelsverket
Uppsala

Under de senaste två årtiondena har det fram-
kommit vetenskapliga rapporter och före-
kommit omfattande diskussioner i media om
huruvida människan är utsatt för en skadlig
exponering av endokrinstörande ämnen eller
ej. Oron kommer av att störningar av de endo-
krina systemen kan leda till negativa hälso-
effekter i den mänskliga populationen. Forsk-
ningen på detta område har varit omfattande
men möjligheten att få en helhetssyn av det
samlade området svår. Med anledning härav
har ett expertorgan, International Program on
Chemical Safety (IPCS) gjort en utvärdering
av den vetenskapliga litteraturen inom områ-
det. IPCS bildades 1980 och är ett samarbete
mellan United Nations Environmental Pro-
gramme (UNEP), International Labor Organi-
sation (ILO) och World Health Organization
(WHO). Syftet var att göra en objektiv genom-
gång av den vetenskapliga litteratur som
finns inom området miljörelaterad endokrin
störning i människa, vilda djur samt i experi-
mentella studier. Jag kommer i den följande
texten att uteslutande referera till denna rap-
port som kom ut under våren 2002, ”Global
assessement of the state of the science of
endocrine disruptors”.

En endokrin störning är i sig själv ingen
toxikologisk ”endpoint” utan en funktionell
störning som kan leda till negativa effekter.
Den definition av endokrinstörande ämnen
(endocrine disrupting chemical, EDC) som
oftast används är den som fastslogs vid ett
möte i Weybridge 1996 och som har ändrats
något i IPCS rapport:

”An endocrine disruptor is an exogenous
substance or mixture that alters function(s)
of the endocrine system and consequently
causes adverse health effects in an intact or-
ganism, or its progeny, or (sub)populations.”

”A potential endocrine disruptor is an exo-
genous substance or mixture that possesses
properties that might be expected to lead to
an endocrine disruption in an intact organ-
ism, or its progeny, or (sub)populations.”

Som det framgår av definitionen betonas
det att det är en negativ hälsoeffekt i en intakt
organism eller dess avkomma som ska be-
tecknas som effekt. Riktigheten i detta belyser
rapporten i fyra punkter som är viktiga att
beakta då risken med EDC-exponering disku-
teras.
1) Exponering för EDCs under utvecklingen

av det endokrina systemet kan leda till
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permanenta funktionsförändringar och/
eller att det endokrina systemet får ändrad
känslighet för både stimulatoriska och in-
hibitoriska signaler.

2) Exponering vid vuxen ålder kan i många
fall kompenseras med de normalt funge-
rande jämviktande (homeostatiska) meka-
nismerna (dvs. inga synbara effekter trots
exponering).

3) Exponering för samma ”endokrina signal”,
som i punkt 2, kan under andra utveck-
lingsfaser i livet (ofta under tidigare ut-
vecklingsfaser) leda till effekter.

4) Olika endokrina organ kommunicerar med
varandra vilket kan leda till att vävnader an-
dra än ”målorgan” kan påverkas (exempelvis
via olika ”feed back” system för hormoner).

De källor som människan exponeras från kan
grovt sägas vara kontaminerat vatten, kon-
taminerad föda, föroreningar i andra konsu-
mentprodukter än föda och förbränningspro-
cesser. Den huvudsakliga exponeringen sker
via födan.

Substanserna som har uppvisat östrogen
aktivitet är många men kan delas upp i några
huvudgrupper.
– Växtöstrogener, t.ex. genistein (i sojapro-

dukter), equol.
– Mykoöstrogener, t.ex. zeralenon.
– Persistenta organiska miljögifter t.ex. diox-

iner, furaner, PCB, DDT.
– Industrikemikalier t.ex. ftalater, alkylfenol,

bisfenol A.
– Läkemedel t.ex. östrogen, etinylestradiol,

dietylstilbestrol (DES).

En bidragande orsak till att de många sub-
stanserna, som inkluderas i EDCs, är svåra att
toxikologiskt utvärdera, är att de uppvisar fler
olikheter än likheter. Substanserna i fråga
uppvisar som tidigare nämnts mer eller min-
dre östrogen aktivitet och deras påverkan är
således hormonell. Persistens, fettlöslighet,
potens och tid då exponering sker varierar
dock avsevärt mellan de olika ämnena. Även

den mekanism, som är ansvarig för de effek-
ter som har rapporterats, uppvisar en avse-
värd komplexitet. Förutom att effekten medie-
ras via de två kända östrogenreceptorerna,
ERα och ERβ, så sker även effektpåverkan av
EDCs via förändrad hormonsyntes (t.ex. feed-
back system), hormontransport (antagonis-
tisk bindning till transportproteiner) och hor-
monmetabolism (antagonistisk/agonistisk
aktivering av enzymsystem). Då många av
dessa EDCs förekommer tillsammans i olika
födoämnen, men också uppvisar dessa olik-
heter, innebär det att det är mycket svårt att
göra en samlad bedömning av den humana
EDC-exponeringen.

Som man kan förvänta sig av denna typ av
”systemisk” påverkan på människan är också
de rapporterade negativa effekterna mycket
diversa och antalet målorgan många. Rappor-
ten tar upp effekter på immunsystemet, cen-
trala nervsystemet, thyroidea, reproduktion
och uppkomsten av hormonrelaterad cancer.

Negativa effekter på olika reproduktions-
parametrar är kanske de mest uppenbara då
EDC i första hand har en hormonell effekt och
att de flesta studier hittills har studerat olika
östrogena ”end points”. För följande repro-
duktions-”endpoints” har negativa effekter
rapporterats:
– Spermiekvalitet och  funktion.
– Fertilitet (förmåga att få barn).
– Fekunditet (tid det tar för ett par att bli

gravid).
– Spontan abort.
– Könskvot (per definition är det antalet

födda pojkar/antalet födda flickor).
– Abnorma hanliga könsprodukter (avstån-

den mellan anus och genitalier).
– Hypospadi (urinröret mynnar på under-

sidan av penis).
– Kryptorchism (testiklarna vandrar ej ner i

pungen).
– Prostata.
– Endometrios (tillväxt av livmoderslemhin-

neceller utanför livmodern).
– Tidig könsmognad.

R. Bjerselius
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Jag har valt att  i korthet exemplifiera hur
rapporten beskriver hur EDCs har rapporte-
rats negativt påverka spermiekvalitet och
funktion. Därefter beskrivs hur rapportens
författare bedömer om det föreligger en ”or-
sak–verkan” koppling mellan EDC-exponering
och negativa hälsoeffekter samt hur utfallet
på vetenskapliga grunder motiveras.

Spermiekvalitet och funktion är en av de
mest uppmärksammade ”end points” som
har rapporterats i både vetenskapliga tidskrif-
ter och andra media. Rapporten går noggrant
igenom en stor mängd artiklar som indikerar
tidsmässiga och/eller geografiskt förekom-
mande negativa effekter på spermieproduk-
tion. Rapportförfattarna menar att det finns
en biologisk rimlighet (t.ex. indikationer på
ökning av testikelcancer) och djurexperimen-
tella resultat som stöder hypotesen att olika
endokrinstörande ämnen negativt kan påver-
ka testikelfunktionen. Trots detta anses det i
konklusionen inte bevisat att det indikerade
förhållandet är verkligt förekommande hos
människa på global nivå och inte heller att det
påverkar människors fertilitet. I detta avseen-
de besvärande faktorer i konklusionen, är att
studierna ofta har använt sig av retrospektiva
studier med deltagare som har kontaktat
sjukvården i något ärende relaterat just till
störningar i reproduktionsfysiologi. Det sak-
nas således tillräckligt med studier som en-
bart är avsedda att studera om det föreligger
skillnader i spermieproduktion i tid eller mel-
lan olika geografiska områden. Likaledes är
avsaknaden av tydliga negativa effekter på
human spermiekvalitet och fertilitet efter DES-
exponering (exponering via gravida mödrar),
i kombination med en avsaknad av effekter av
andra kemiska ämnen på specifika EDC-rela-
terade mekanismer, tungt vägande skäl som
emotsäger att ett tydligt orsak–verkan sam-
band finns.

Vid en fortsatt genomgång av humandelen
av rapporten kommer det ovan beskrivna
mönstret igen, individuella studier indikerar
negativa hälsoeffekter men den slutliga kon-

klusionen blir att orsak-verkan sambandet
mellan EDCs och globala negativa hälsoeffek-
ter på människa bedöms vara svaga med det
vetenskapliga underlag som har använts i
rapporten. De enda starka bevisen för human
känslighet för EDC utgörs av högexponerings-
situationer (t.ex. olyckor). Dessa studier visar
dock tydligt att de mekanismer, som är nöd-
vändiga för en negativ human EDC-påverkan,
finns. Däremot är kopplingen mellan lågdos-
exponering under lång tid och negativa hälso-
effekter mycket mer oklar. Denna oklarhet i
kombination med rapportens i vissa avseen-
den klara belägg för så kallad biologisk rimlig-
het för uppkomst av negativa hälsoeffekter
motiverar att detta forskningsområde måste
ha en fortsatt hög prioritet.

Rapportförfattarna betonar alltså mycket
tydligt att avsaknaden av en klar koppling
mellan nuvarande exponeringsdata och glo-
bala negativa hälsoeffekter inte på något sätt
ska tolkas som att ”faran är över”. Områden
inom vilka kunskapen måste förbättras är
t.ex. hur exponeringsituationen för en lång-
varig låg dos av EDC-cocktail ser ut, fortsatt
och fördjupad utvärdering av känsligheten
under de mest kritiska utvecklingsfaserna
och globala tidstrender för skattning av expo-
neringssituationen.

Hela IPCS-rapporten finns tillgänglig på:
http://www.who.int/pcs/pcs_new.html

Food Standards Agency (FSA, Englands Livsmedels-
verk) har nyligen lagt ut ett utkast av en  omfattande rap-
port om växtöstrogeners påverkan på folkhälsan i Eng-
land. Rapporten är sammanställd av Committee on Tox-
icity of Chemicals in Food och finns tillgänglig på:
http://www.foodstandards.gov.uk/multimedia/webpage/
phytoreportworddocs

Frågor till Rickard Bjerselius
Herr Åke Bruce: Det här var en del av en stor
rapport. Om man ser rapporten i sin helhet är
det ungefär samma typ av avsaknad av data
inom andra områden, eller är man säkrare där?

Negativa effekter hos människan?



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:12, 2003

60

Toxikolog Rickard Bjerselius: Det varierar nå-
got. Tar man ut vissa negativa hälsoeffekter
så finns det rapporter som är tydligare och
pekar på att här skulle det kunna vara någon-
ting. Deras sammantagna konklusion när man
ser på alla hälsoeffekter är avsaknad av adek-
vata och goda exponeringsdata kopplade till
en endokrin mekanism för att kunna säga att
det är en EDC-relaterad negativ hälsoeffekt.
Det är viktigt att påpeka att det kan finnas
andra effekter. Men nu pratar vi om endokrin-

R. Bjerselius

störande effekter i första hand, och där anser
de att det inte finns några klara samband i
nuläget. De tillägger också att deras rapport
och konklusion inte innebär att man kan blå-
sa faran över utan snarare precis tvärtom. Det
här borde generera mer forskning för det finns
så många signifikanta och icke signifikanta
trender som visar att olika cancerformer ökar
så att forskningsinsatserna bör öka snarare
än minska på grund av en sådan konklusion.
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ReproSafe; ett svenskt forsknings-
program

BJÖRN BRUNSTRÖM (foto)
Centrum för reproduktionsbiologi
Uppsala universitet

ULF MAGNUSSON
Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala
Sveriges lantbruksuniversitet

Redan i inledningen omnämns både i den
svenska riksdagens miljömål ”En giftfri miljö”
(1998/99:MJU6) och i europeiska kommissio-
nens vitbok ”Strategi för den framtida kemika-
liepolitiken” (KOM (2001) 88 slutlig) att mer
kunskap behövs kring kemikaliers fortplant-
ningsstörande effekter. Det finns således star-
ka vetenskapliga och politiska skäl att bedri-
va forskning inom området ”miljökemikalier –
fortplantningsstörningar”.

Vid Centrum för Reproduktionsbiologi i
Uppsala, CRU, drivs sedan drygt ett år till-
baka ett större forskningsprogram kallat Re-
proSafe (”Reproduction and Chemical Safety”).
CRU är ett nätverk bestående av ett 70-tal re-
produktionsforskare vid Sveriges lantbruks-
universitet och Uppsala Universitet. Med oli-
ka angreppssätt på reproduktionsbiologiska
frågeställningar samverkar här biologer, hus-
djursagronomer, veterinärer och läkare. Flera
av forskarna inom CRU har en reproduktions-
och utvecklingstoxikologisk inriktning och
det var därför naturligt att med CRU som
plattform söka medel för ett forskningspro-

Dålig fruktsamhet hos Östersjöns sälar, för-
tunnade äggskal hos pilgrimsfalkar och sänkt
reproduktionsförmåga hos uttrar är exempel
på observationer i naturen där vi vet eller
misstänker att orsaken är ämnen som spridits
genom människans aktiviteter. Under senare
år har tvekönighet hos fiskar i anslutning till
reningsverk uppmärksammats i flera länder
och det har kunnat visas att orsaken är före-
komst av hormonstörande ämnen i vattnet.
Hos människa har ökande incidenser av hor-
monrelaterade cancerformer som testikel-
och bröstcancer påvisats och vissa studier
har indikerat sänkta spermiekoncentrationer
hos män i västvärlden. Att exponering för
hormonstörande ämnen och andra reproduk-
tions- eller utvecklingstoxiska ämnen skulle
kunna vara en viktig faktor som förklaring till
dessa observationer har vållat stor uppmärk-
samhet, såväl bland forskare som hos allmän-
heten. Därför har frågan om att föroreningar
i miljön orsakar fortplantningsstörningar hos
människor och djur också förts upp på den
politiska dagordningen.
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gram inom området reproduktionstoxiko-
logi.

ReproSafe stöds av Miljöforskningsnämn-
den vid Naturvårdsverket under en femårs-
period med en budget om 32,5 mkr för hela
perioden. Programmet engagerar ett 10-tal
doktorander och ungefär dubbelt så många
seniora forskare. I programledningen för Re-
proSafe ingår bl.a. myndighetsrepresentanter
från Naturvårdsverket, Kemikalieinspektio-
nen och Livsmedelsverket. Basen för pro-
grammet utgörs av ett antal delprojekt inom
vilka reproduktionseffekter studeras i olika
djurmodeller (Fig. 1). Genom att en del av pro-
grammets budget reserverats i en fritt sökbar
pott finns nu också fyra nya projekt knutna till
ReproSafe.

Den vetenskapliga hävstången i ReproSafe
utgörs av det komparativa och multidiscipli-
nära angreppssättet. Detta innebär att ett fler-
tal djurarter tillhörande olika djurklasser stu-
deras utifrån reproduktionsbiologiska, toxi-
kologiska, ekotoxikologiska och molekylär-
biologiska perspektiv. Den vetenskapliga mål-
sättningen med programmet är att förstå
mekanismerna bakom kemikaliers fortplant-
ningsstörande effekter och att finna nya och
förfinade metoder att bedöma om en kemika-
lie kan orsaka fortplantningsstörningar. Kun-
skap om de bakomliggande mekanismerna till
kemikaliers fortplantningsstörande effekter
ökar möjligheten att förutsäga existerande
och framtida kemikaliers påverkan på fort-
plantningssystemet. Den ideala metoden för
testning av kemikaliers potentiella påverkan
på fortplantningen skall kunna detektera en
effekt kort tid efter exponering, vara mycket
känslig och kunna detektera olika kemikalier
med likartad verkningsmekanism. Det är ock-
så värdefullt om samma typ av effekt kan
mätas i olika djurarter. En ideal testmetod bör
också vara robust och billig. Slutligen bör den
studerade effekten kunna utnyttjas för såväl
utvärdering av kemikalier i laboratoriet som
i miljöövervakningen av fortplantningsför-
mågan hos vilda djur. Den ideala metoden är

naturligtvis svår att finna och ett batteri av
tester som mäter olika typer av effekter på
olika biologiska organisationsnivåer behöver
utvecklas.

Ett annat syfte med ReproSafe är att förse
myndigheter och industri med kompetenta
personer inom ämnesområdet. Detta sker
genom att programmet utbildar doktorer som
får en bred reproduktionstoxikologisk skol-
ning. Vissa seminarier och kurser inom pro-
grammet är också öppna t.ex. för personer
som arbetar med reproduktionstoxikologiskt
anknutna frågor inom olika myndigheter. Vi-
dare ges ett visst s.k. myndighetsstöd från de
seniora forskarna i programmet.

Inom ReproSafe studeras som ovan an-
givits flera arter från olika djurklasser. Bland
de primärt studerade arterna återfinns zebra-
fisk, guldfisk, laxfiskar, klogroda, åkergroda,
höna, japansk vaktel, mus och gris. Zebrafisken
är en ofta använd och väl karaktäriserad labo-
ratorieart. Den har en kort generationstid, är
lätt att odla och har genomskinliga ägg. Zebra-
fisken utnyttjas inom programmet bl.a. för
etablering av ett test över två generationer.
Guldfiskens reproduktionsfysiologi och sexu-
albeteende är väl karaktäriserade och olika
kemikaliers effekter på variabler relaterade
till både fysiologi och beteende studeras i den
guldfiskmodell som utvecklas. Olika arter av
laxfiskar används för att studera effekter efter
exponering under embryonalstadiet eller ef-
ter könsmognad och studier sker både i labo-
ratoriemiljö och i fält. Två arter av klogroda
(Xenopus) är relativt vanliga laboratoriearter
och de kommer att utnyttjas för att studera
hur kemikalier påverkar grodornas metamor-
fos. Erfarenheter från studierna på klogroda
kommer att utnyttjas vid studier på inhemska
arter, företrädesvis åkergroda. Fågelmodellen
kommenteras mer ingående nedan. Studierna
på mus inriktas främst mot att utreda betydel-
sen av olika transportproteiner för upptag av
kemikalier i embryon och foster. I dessa stu-
dier kommer ”knockoutmöss” att användas.
Grisen är en relativt ny representant för dägg-

B. Brunström, U. Magnusson
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djuren inom reproduktionstoxikologin. Anled-
ningen till att man börjat studera den i dessa
sammanhang är att det mer och mer ifråga-
sätts om de observationer som görs hos labo-
ratoriegnagare går att extrapolera till andra
grupper av däggdjur, inklusive människan.
Det är således angeläget att studera ytterliga-
re något däggdjur. Grisen har vidare fördelen
att den är en allätare precis som människan
och att vi har stor kunskap om dess repro-
duktionsfysiologi tack vare de kvalificerade
studier som under lång tid gjorts inom vete-
rinärmedicinen och husdjursvetenskaperna.
Inom det delprojekt som inriktas mot funk-
tionsgenomik etableras nya tekniker för att
studera genuttryck på mRNA och protein-
nivå, kombinerat med bioinformatik. Dessa
tekniker appliceras sedan i flera av de övriga
delprojekten.

De olika djurmodellerna och interaktionen
mellan dessa återges schematiskt i figur 1.
Interaktionen förstärks genom att forskare
från de olika delprojekten ingår i handledar-
grupper för doktorander i andra delprojekt.
Genom gemensamma seminarier, kurser och
”workshops” ökar också möjligheterna till

kontakter mellan de doktorander som med-
verkar i programmet.

Som ett exempel på ett av de delprojekt
där östrogena föreningars effekter studeras
redogörs här översiktligt för den fågelmodell
som används inom programmet. Hos fåglar är
östrogen det hormon som huvudsakligen är
involverat i könsdifferentieringen av reproduk-
tionsorganen och hjärnan, vilken sker under
en begränsad period av embryonalutveck-
lingen. I fågelmodellen injiceras kemikalierna
i äggen och embryonerna kan exponeras vid
olika utvecklingsstadier. Om fågelembryon av
hankön exponeras för östrogenlika förening-
ar kan den vänstra gonaden (endast vänster
gonad utvecklas till ovarium hos honorna)
komma att innehålla ovarielik vävnad och
utvecklas till en ovotestis. Något förvånande
är att honornas reproduktionsorgan är minst
lika känsliga som hanarnas för östrogenlika
föreningars effekter under embryonalstadiet.
Hos honor utvecklas normalt bara den vänst-
ra Müllerska gången till en äggledare, men
efter östrogenexponering kan honorna upp-
visa dubbla äggledare. Vi har funnit att den
påverkan som tillfört östrogen har på den

ReproSafe; ett svenskt forskningsprogram

Figur 1. Schematisk bild visande de olika djurmodellerna inom ReproSafe och interaktionen mellan
dessa.
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vänstra Müllerska gången under embryonal-
utvecklingen kan leda till biokemiska, struktu-
rella och funktionella missbildningar i olika
delar av äggledaren hos den vuxna fågeln. Om
hanembryon exponeras för östrogenrecep-
toragonister kan deras sexualbeteende vid
vuxen ålder påverkas. Vid organisationen av
hjärnan under embryonalstadiet orsakar öst-
rogen bestående förändringar i hjärnan som
leder till att den vuxna fågelns beteende inte
kan aktiveras på normalt sätt av testosteron.
Dessa effekter kan med fördel studeras med
vakteln som modelldjur. Inom ReproSafe vill
vi identifiera de östrogeninducerade föränd-
ringar av genuttrycket i hjärnan och gonader-
na hos vaktelembryon som leder till störning-
ar hos de vuxna fåglarna.

Frågor till Björn Brunström
Herr Åke Bruce:  Det var DDT du hade använt
här. Gäller samma sak för andra organiska
klorföreningar eller är det specifikt för orto-
para DDT?

Professor Björn Brunström: Ja organiska klor-
föreningar, t.ex. PCB är inte så potent östro-
gen egentligen. Vi har testat hydroxylerade
PCB alltså metaboliter av PCB som i vissa sys-
tem har visat östrogeneffekt. Men så långt har
vi inte sett liknande effekter av dehydroxyle-
rad PCB. Däremot A-bisvinol t.ex. kan få vissa
östrogena effekter av och etinylöstradiol na-
turligtvis som modellöstrogen. Men generellt
är de flesta  substanserna som finns i miljön
av lägre potens naturligtvis än etinylöstradi-
ol. Det kan finnas en del andra i samma nivå
som ortopara DDT.

B. Brunström, U. Magnusson
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Olika östrogenreceptorer och hur olika
ämnen binds till de olika typerna av
receptorer

JAN-ÅKE GUSTAFSSON
Professor
Novum, Huddinge sjukhus
Stockholm

Jag tänkte lite basalt beskriva det här med
receptorer. Sedan skall jag försöka applicera
det på fytoöstrogener. Jag kommer inte att
prata om endokrina distrupters. Vi ser det
från ett mer humanmedicinskt perspektiv;
när det gäller endokrina distrupters eller xeno-
östrogener så tycks de inte ha så stor betydel-
se hos människan. I de gamla skräckscenari-
erna som Richard Sharp och Nils Skackebeck
en gång i tiden tecknade, att den manliga
spermiekoncentrationen håller på att gå ner
och om en 50–100 år så kan vi inte reproduce-
ra oss längre, den skräckbilden har Richard
Sharp så sent som bara för någon månad se-
dan tagit tillbaka; han tror inte längre på att
xenoöstrogenerna är så betydelsefulla. Där-
emot tror han att miljön kan påverka de endo-
gena östrogenerna. Men det är en annan sak.

Ligander till nukleära receptorer, typ östro-
gener ansamlas i närheten av målcellen och
sticker tvärs över cytoplasman  in i cellkär-
nan. Där fäster de sig vid receptorer som di-
meriserar (slår hop sig två och två) och se-

dan fäster de sig vid parkeringsplatser på
DNA, så kallade responselement, i närheten
av gener som är reglerade. Sedan bestäms
avläsningshastigheten hos de här generna så
det blir mer eller mindre av messenger RNA
(budbärar RNA) och följaktligen mer eller
mindre protein. Sedan ändras cellfunktionen
till följd av detta. Den enkla skissen gäller fak-
tiskt fortfarande som rätt koncept  även om
en del detaljer har lagts till.

Som förmodligen Sari Mäkelä har nämnt så
kom vi att hitta en ny östrogenreceptor, ERβ,
1995 och vi pratade om det första gången på
ett möte i USA 1996. Det visade sig sedan att
den receptorn finns överallt i djurriket. Man
har ERα (den gamla, klassiska östrogenrecep-
torn) och ERβ överallt hos fisk och groda, hos
fåglar osv. En jämförelse mellan ERβ och ERα
visar hur lika de är i de olika delarna av recep-
torn. Man kan se – och det är ganska betydelse-
fullt – att i den s.k. ligandbindande domänen
råder 60% homologi, dvs. de två receptorerna
är 60% lika varandra och det är tillräckligt
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stor skillnad för att man skall kunna, och det
har man också gjort, syntetisera läkemedel
eller i alla fall föreningar som binder sig spe-
cifikt vid den ena eller andra receptorn. Vi
börjar alltså nu få farmaceutiska, farmakolo-
giska instrument för att dissekera de här sig-
naleringsvägarna som styrs av ERα respek-
tive ERβ. Vi ser för övrigt både likheter och
skillnader i utseende mellan dessa receptorer.
Det innebär att vi har både likheter och skill-
nader i den biologiska aktiviteten hos de här
receptorerna. Det är av intresse att känna till
lite grand av de basala detaljerna för att förstå
fytoöstrogeners verkan.

Vi har sedan flera år tillbaka sysslat rätt
mycket med strukturbiokemiska studier av
receptorer och koncentrerat oss på ligand-
bindande domäner, som ligger C-terminalt. Vi
har samarbetat med forskare i York samt med
KaroBio, som är ett bioteknikföretag i Hud-
dinge, som koncentrerar sig på sådana här
receptorer. ERβs ligandbindande domän, när-
mare bestämt dess ligandbindande ficka,
”grottan”, inne i receptorn. Bekvämt vilande
inne i grottan finner vi ett fytoöstrogen näm-
ligen genistein som passar alldeles förträffligt
in i ERβ. Det här har kunnat visas i diverse
tester och konfirmerats i laboratorier över
hela världen, nämligen att fytoöstrogenerna
binder sig i allmänhet 10–100 gånger bättre
till ERβ än till ERα. Man kan säga att i de kon-
centrationer fytoöstrogener som vi får i oss i
födan – om man inte är så oförsiktig  att man
tar det i form av piller där man har anrikat
fytoöstrogenerna – utan konsumerar fyto-
östrogener i form av soja, så blir koncentra-
tionerna i blodet och vävnaderna sådana att
det framför allt är ERβ som blir aktiverad av
fytoöstrogener. Man kan säga att fytoöstro-
generna, under dessa omständigheter, verkar
i kroppen på receptornivå via ERβ och inte via
ERα.

Nu skall jag inte gå in på detaljer men vi har
under åren som gått ackumulerat ett stort
antal olika strukturer på receptorerna när de
binder bl.a. östradiol, raloxifen (ett antiöstro-

gen som man använder vid behandling av
bröstcancer), tamoxifen (har nästan samma
effekter som raloxifen) och genistein (det
ovan nämnda fytoöstrogenet). Strukturen på
receptorn kallas för Helix 12, och den är väl-
digt viktig. Det  är som en semafor så den be-
stämmer om receptorn skall vara aktiv eller
inte att signalera i riktning mot de viktiga en-
zymerna och transkriptionsfaktorerna som
styr transkriptionshastigheten (dvs. den has-
tighet varmed generna avläses till bildandet
av mRNA (messenger RNA; jmfr ovan). I det
här fallet indikerar semaforen att det är full
fart framåt för där sitter östradiol självt i ga-
pet på receptorn. I nästa struktur är situatio-
nen annorlunda. Här sitter raloxifen som är
ett antiöstrogen i gapet på receptorn och då
har semaforen vridits åt motsatt håll och det-
ta resulterar i en ur aktivitetssynpunkt död
receptor. Den kan inte, av olika skäl som vi
inte hinner gå in på, signalera vidare i maski-
neriet och det beror på att det finns vissa vik-
tiga signalproteiner som normalt skulle binda
sig till en liten fåra som finns här på recep-
torn. Men i det här fallet har Helix 12 fräckhe-
ten att lägga sig mitt i den fåran som är behöv-
lig för att de här signalproteinerna skall kom-
ma till. Så antiöstrogenet raloxifen gör så att
Helix 12 ligger och blockerar och följaktligen
är receptorn ”död”. Detta är den molekylära
mekanismen för antiöstrogen verkan. Anled-
ningen till att jag nämner allt detta är att ni ser
att genistein vid bindning till receptorn åstad-
kommer en situation med en ganska ambiva-
lent Helix 12. Den är någonstans mitt emellan
de två lägena som vi just beskrev. Genistein
kallas också för en blandad agonist/antagonist
och det betyder att fytoöstrogenerna faktiskt
kan verka både som agonister och antagonis-
ter, mestadels agonister, beroende lite på vilka
koncentrationer de förekommer i och vad det
är för molekylär omgivning i just de aktuella
vävnaderna där de är verksamma. Fytoöstro-
generna är alltså ganska intressanta som ligan-
der. Av vad som sagts följer att de är något
svårförutsägbara beträffande sina effekter.

J-Å. Gustafsson
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Många  av effekterna hos ERα och ERβ kan
beskrivas som emanerande från ett Ying och
Yang system, dvs. naturen tycks ha skapat
östrogensignalering som en balans mellan två
faktorer, en mer aggressiv aktiv faktor, ERα,
och en mer lugnande repressiv faktor, ERβ.
ERβ kan så att säga ”koppla strypgrepp” på
ERα och hämma ERαs effekt. Det här förkla-
rar inte allting för det finns också vävnader
och gener där ERα har sina effekter oberoen-
de av ERβ, och ERβ kan också ha effekter obe-
roende av ERα. Men i många fall har man den
här antagonistiska relationen mellan östro-
genreceptorerna och det kan bl.a. förklara
många märkliga, till synes motsägande effek-
ter av östrogener. Det kan bero på olika kvo-
ter mellan ERα och ERβ i olika vävnader. Vi
har i musförsök knockat ut ERα eller ERβ eller
båda receptorerna samtidigt och med hjälp
av s.k. microarrayteknik studerat östrogeners
effekter på 10.000 gener samtidigt. Då visade
det sig att i vissa vävnader, ben och lever, var
det 300 gener som var östrogenkänsliga. Öst-
rogenkänsligheten var paradoxalt nog större
hos de möss som saknade ERβ än i normala
kontrolldjur. Det beror just på att ERβ verkar
hämmande på ERα. Tar man å andra sidan
bort ERα så visar det sig att ERβ i sig själv har
en viss effekt. Den är inte lika imponerande
som ERα:s men kan ändå vara mycket viktig.
Den här typen av Ying Yang relation är väsent-
lig att känna till. När man skall åstadkomma
en viss östrogeneffekt så kan man alltså i prin-
cip göra detta genom att antingen ge en ERα-
agonist eller en ERβ-antagonist eller t.o.m.
kombinera dem om man skall ha en extra stor
effekt.

Anledningen till att den här forskningen
har väckt ett stort intresse är dels att den
ändrar synen på östrogensignalering så att
man får en djupare förståelse för den. Men
den är också spännande inte minst när det
gäller kvinnohälsa; i dag substitueras kvinnor
i menopausen ofta med östrogen, som de li-
der brist på, men detta förfarande är mycket
kontroversiellt p.g.a. cancerrisken. Lite för-

enklat kan man säga att ERα är the bad guy
som ger cancer i livmoder och bröst medan
ERβ tycks vara the good guy med en antipro-
liferativ effekt. Bl.a. så tycks ERβ minska ris-
ken hos män för prostatacancer. Men detta är
fortfarande inte bevisat. Östrogener ger ock-
så effekter på centrala nervsystemet. De som
är mest entusiastiska tror att vi kan använda
ERβ agonister som ett alternativ till serotonin-
upptagshämmare. Vidare verkar det som ERβ
kan skydda mot högt blodtryck och även mot
urininkontinens. Däremot är effekterna på
ben kontroversiella. Grovt sett kan man säga
att vad de flesta läkemedelsföretag nu ofta
sysslar med inom det här fältet är att ta fram
ERβ agonister som man hoppas kunna ge till
kvinnor vad det lider så att de skall få de posi-
tiva effekterna av hormonersättningsbehand-
ling och slippa cancerrisken och därmed
mycket ångest.

Vi har lärt oss mycket på att studera möss
med utknockad ERα resp. ERβ. Vi får i ovari-
erna ganska svåra rubbningar så mössen blir
subfertila och i praktiken är det väldigt svårt
att få dem gravida. Prostata drabbas av en
kraftig hyperplasi och det tror vi beror på att
ERβ normalt är antiproliferativ.  Många av de
här gamla skrönorna om frön som skulle vara
bra för prostata kan möjligen ha sin grund i
att just fytoöstrogenerna stimulerar ERβ effek-
tivt. Prostata är mannens ERβ-rikaste organ.
Det allra senaste fyndet vi har gjort i labora-
toriet är ERβ KO mössen vid 1 års ålder får
kronisk myeloisk leukemi. Detta är väldigt
spännande eftersom vi känner till att östro-
generna normalt trycker ner immunsystemet.
Ni kanske vet att man kan behandla vissa ty-
per av leukemi med hormoner som binder till
receptorer och vi tror att östrogenerna kom-
mer att sälla sig till vitamin A och vitamin D
när det gäller behandling av vissa typer av
leukemi.

Ibland kan man fråga sig hur det kan kom-
ma sig att östrogenerna har effekter överallt?
Det verkar märkligt eftersom de flesta hormo-
ner har begränsade effekter.  En teori lansera-

Olika östrogenreceptorer och hur olika ämnen binds …
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des nyligen att den första steroidreceptorn
under evolutionen var en ”uröstrogenrecep-
tor” som sedan duplicerades till resp. ERα
och ERβ vilka sedan gav upphov till de mer
specialiserade steroidreceptorerna som vi
har i dag i den här familjen. Om det är så, vil-
ket är en fascinerande tanke, då ligger det
nära till hands att tro att en gång i tiden, hos
någon ”urorganism”, så hade östrogenrecep-
torn en synnerligen central och viktig regula-
torisk roll. I alla organ var det östrogenrecep-
torn som bestämde. Sedan kan man tänka att
när man fick specialiserade receptorer så
trängdes östrogenreceptorerna tillbaka lite
grand men de finns kvar i de flesta organ och
bibehåller många av sina ursprungliga och
viktiga, breda funktioner. Ser man det på det
viset så är det lite missvisande att tala om
ERα och ERβ som enbart kvinnliga könshor-
monreceptorer eftersom de finns i lika stor ut-
sträckning hos mannen och eftersom de inte
bara har med reproduktion att göra utan även
med immunsystemet, centrala nervsystemet,
lungan m.m., m.m.

Fytoöstrogener är mer potenta än man ur-
sprungligen trodde. Fytoöstrogener som in-
tas via födan tycks huvudsakligen verka via
ERβ. Men däremot kan fytoöstrogener som
tas som piller orsaka problem.Vad som hän-
der när man får i sig sådana stora doser är att
man mättar ERβ varpå fytoöstrogenerna ock-
så går över på ERα och troligen ger samma
effekter som vanligt östrogen. Risken för bröst-
cancer och livmodercancer ökar troligtvis
hos de kvinnor som i fertil ålder konsumerar
rejält med fytoöstrogenpiller. Man diskuterar
också att använda fytoöstrogener som alter-
nativa medel för hormonersättningsbehand-
ling.

Ses det här i ett lite större sammanhang så
är det för mig personligen ganska tillfredsstäl-
lande om jag får vara lite historisk. När vi i
slutet på 1970-talet drog igång det här så hade
vi en stor akademisk strid i Sverige om profes-
suren i medicinsk näringslära vid Karolinska
institutet. Det är mer än 20 år sedan och allt

är glömt och förlåtet. Då hävdades att under-
tecknads receptorintresse inte hade något
med näringslära att göra och att det var skam
att man inte tog en hederlig kaloriräknare och
satte på professuren i stället. Nu visade det
sig tvärt om att de här receptorerna har blivit
centrala inom den nya disciplinen molekylär
nutrition; man kan nästan påstå att receptor-
erna är kroppens sätt att känna av många livs-
medelskomponenter för att därigenom kunna
åstadkomma den förändring av genexpressio-
nen som krävs i många organ efter en måltid
för att kroppen på rätt sätt skall kunna till-
godogöra sig näringstillförseln. Man kan säga
att vi har gått in i  en tidsera där nutritionen
har blivit fantastiskt mycket intressantare än
förr därför att de här näringsämnena plötsligt
får ett slags nya roller. De uppträder på sam-
ma sätt som hormoner i kroppen och verkar
via receptorer. Jag skall ge några exempel. Fett-
syror verkar via östrogenreceptorsläktingen
PPAR (Peroxisome Proliferator Activated Re-
ceptor), en s.k. nukleär receptor som spelar
stor roll i bl.a. diabetessammanhang. PPARs
naturliga ligander är alltså just fettsyror, så
när vi äter fettrika måltider så ökar PPAR ex-
plosionsartat i aktivitet och slår på diverse
viktiga gener i levern,  fettvävnaden etc. En
mindre känd receptor är HNF 4. Den verkar
också ha betydelse i diabetessammanhang;
man vet att vissa mutationer i HNF 4 är invol-
verade i en väldigt svår form av diabetes. Se-
dan har vi vitamin A som har inte mindre än
6 receptorer; det är självklart att vitamin A
varianter är betydelsefulla beståndsdelar i
födan och de verkar alltså precis som hormo-
ner via sina receptorer. Vitamin D verkar via
vitamin D-receptorn som är betydelsefull i
många fysiologiska sammanhang. Nu börjar
man diskutera att den finns nästan lite över-
allt i kroppen och att den har långt flera funk-
tioner än man trodde från början. Sedan har
vi steroler och kanske också fytosteroler som
verkar via de nukleära receptorerna LXRα
och LXRβ (LXR = Liver X Receptor) som styr
kolesterolhomeostasen i kroppen. Man kan

J-Å. Gustafsson
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förresten undra om inte de kinesiska örterna
som är så fascinerande och där vi i skolmedi-
cinen tvingas erkänna att de i alla fall tycks ha
en del effekter, innehåller spännande biolo-
giskt aktiva komponenter som verkar via att
binda sig till just nukleära recptorer. På senas-
te tiden har det faktiskt utkommit ett par pub-
likationer som starkt antyder att denna hypo-

tes är korrekt! Vi har all anledning att med
stor förväntan, spänning och fascination
blicka framåt och betrakta hur den moleky-
lära nutritionen kommer att ge helt ny och
viktig kunskap om hur födan verkar i vår
kropp, en kunskap som kommer att göra oss
alltmer kapabla att definiera vad som verk-
ligen är en optimal kost.

Olika östrogenreceptorer och hur olika ämnen binds …
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Diskussion

Herr Åke Bruce.  Det här blev den visionära
avslutning som jag hade hoppats på. Jag tyck-
er det är intressant att notera att nutritions-
forskningen under senare år har utvecklats
utmed två linjer, en molekylärbiologisk, gene-
tisk eller receptororienterad; en annan syn-
nerligen praktiskt orienterad inom bl.a. om-
rådet Functional foods. Jag kan inte låta bli att
notera att Sari Mäkelä kommer från Institute
of Biomedicine and Functional Foods Forum,
vilket sluter cirkeln.

Mycket av det som sägs om både fyto-
östrogener och Functional Foods är ännu så
länge obevisat, men allteftersom man klarläg-
ger de genetiska förutsättningarna så kom-
mer man att finna att enskilda produkter blir
intressanta och därigenom finns det stora
möjligheter till samarbete.

När vi planerade den här dagen hade vi fle-
ra olika aspekter i åtanke som alla blivit väl
belysta idag. Vi har talat om att livsmedels-
produktionen, i första hand på animaliesidan
men även på växtsidan, påverkas av kompo-
nenter i fodret och detta förhållande kan i sin
tur påverka nästa led, nämligen konsumen-
ten. Vi kan få i oss östrogenliknande ämnen
via flera olika vägar. En del av dessa ämnen
lämnar oss mer eller mindre intakta, de kom-
mer på nytt ut i miljön och kan sedan komma
tillbaka till livsmedelsproduktionen och cir-
keln är sluten.

Vi har också valt att beskriva med ibland
mycket breda penseldrag. Vi hade ambitio-
nen att täcka hela området, väl medvetna att
om man inom varje område skulle penetrera
ämnet lika ingående, som en del har gjort
idag, så skulle konferensen ta åtskilliga dagar.
I vissa fall har det således blivit översiktliga

presentationer, i andra fall har man gått på
djupet inom intressanta områden. Jag tror att
detta förhållande kan ge underlag för många
olika diskussioner.

Om vi börjar med fodersidan så har jag en
lite spekulativ fråga när det gäller fytoöstro-
generna. Är det en ren tillfällighet att de pas-
sar så väl in i växtkonsumenternas fysiologi
eller har det någonstans i evolutionen hänt
något som gör att de kanske har en funktion,
antingen för att skydda ärtväxterna eller för
att på något annat sätt ge upphov till en me-
ningsfull interaktion mellan djur och växt?

Professor Jan-Åke Gustafsson: Det finns i prin-
cip två olika sätt att se på det här. Det ena är
att det har blivit någon typ av symbios. Nor-
malt tänker man sig att växterna har diverse
otäcka ämnen som skall hålla djuren på av-
stånd. I det stora evolutionära perspektivet
kanske det ändå innebär vissa fördelar att ett
antal arter samexisterar och ur den synpunk-
ten kan man möjligen tänka sig att växterna
trots allt ger en del benefits till djuren. Det kan
ingå i den allmänna bilden att vi vet att kon-
sumtion av vegetabilier i största allmänhet
tycks vara mer hälsobringande än köttkon-
sumtion.

Sedan finns det en annan betydligt mer
spekulativ sida och där är man ute på myck-
et tunn is. Frågan är om det finns nukleära
receptorer hos växter, och kan de själva till-
godogöra sig en del av liganderna? Svaret är
ett rungande nej, därför att det finns ingenting
som tyder på när man går igenom databaser
och gensekvenser att det skulle vara på det
viset. Vi som forskar på nukleära receptorer
är väldigt besvikna på växterna för att de inte
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har sådana intressanta receptorer. Det har
dock kommit fram någonting mycket spekula-
tivt under det senaste året. Ingen har visat
detta ännu – det räcker nämligen inte med att
söka i databaserna på vanliga sekvenshomo-
logier – utan man måste göra en speciell ana-
lys som innebär att man måste ta hänsyn till
hur receptorerna vecklar sig. Då finns det
fortfarande en möjlighet att det kan finnas lik-
nande receptorer hos växterna och hos andra
organismer där man ännu inte har hittat dem.
Om det är så att de här receptorerna ser an-
norlunda ut i sin primärsekvens, men att de
vecklar sig på ett sätt som gör att de funk-
tionsmässigt liknar nukleärreceptorerna, då
kan man tänka sig att fytoöstrogenerna kan
ha någon funktion även hos växterna. Men
det är oerhört spekulativt.

Professor Göran Hallmans:  Om man tänker på
liganderna så vet jag att Herman Adlercreutz
alltid brukar betona att de har också anti-
mikrobiella effekter och i synnerhet brukar
han tala om att metaresinol har antivirala
effekter och som sådana kan de fungera som
skyddsfaktorer för växterna. Det är en annan
aspekt.

Herr Åke Bruce:  Jag var fascinerad av skillna-
den mellan rödklöver, alsikeklöver, skogsklö-
ver och vitklöver. Rödklövern är den rödaste
och vitklövern är den vitaste och de andra lig-
ger däremellan. Jag tror inte att färgerna har
någon koppling till den stora variationen,
men man ändå fråga sig om rödklövern har
någon vinst av att ha de mycket höga halter-
na av genistein och andra liknande ämnen.

Universitetsadjunkt Torbjörn Lundh: Jag har
ingen större uppfattning om varför rödklöver,
som jag sade tidigare, har generellt väldigt
hög halt. Men man har i Australien förädlat
bort formeomtinkoncentrationen i vissa sor-
ter för att minska just effekterna på betande
får. Anledningen till varför vissa arter har de
här höga halterna törs jag inte svara på.

Herr Åke Bruce: Just genistein som vi har pra-
tat om flera gånger, finns i soja och om vi tar
Australien igen så har man där publicerat
kostrekommendationer om  att äta mera soja-
produkter med hänsyn till främst bentäthets-
effekter. Å andra sidan finns detta ämne, som
Sari Mäkelä påpekade, också i barnmat, så
där finns kanske anledning att vara försiktig.

Med. dr Sari Mäkelä: Vad jag presenterade var
ren spekulation. Vi är bekymrade när det gäl-
ler alla dessa ”endocrine disruptors”, särskilt
tidigt i livet. Vi är mycket bekymrade när de
gäller de svaga, syntetiska ämnena medan vi
har mycket mera potenta ämnen i väsentligt
högre koncentrationer i naturen och rimligt-
vis borde vi vara mycket mera bekymrade för
de senare. Men samtidigt vill jag framhålla att
jag inte säger att någondera gruppen orsakar
några reella problem, men jag tycker att vi
skall vara vidsynta och inte tro att allt synte-
tiskt, som människan åstadkommit, är dåligt
och att allt ”naturligt” är bra. Ett sådant syn-
sätt har verkligen ingen vetenskaplig grund.
Så jag anser att vi måste klarlägga om det är
möjligt att det kan föreligga några effekter på
det endokrina systemet under tillväxten.

Herr Åke Bruce: Jag skulle vilja anknyta till det
som Björn Brunström sade vad gäller fåglar
och fågelägg och som pekade på en rätt på-
taglig effekt under embryonalutvecklingen.
Har Du några funderingar på just soja och
fytoöstrogener och spädbarn?

Professor Björn Brunström: Några spekulatio-
ner om spädbarn kopplade till fåglar vill jag
inte ha. Men jag kan säga att vi har testat bl.a.
genistein och de verkar inte speciellt potenta
i fågelmodellen. Vi hade förväntat oss betyd-
ligt kraftigare effekter där. Vi har ingen förkla-
ring till varför de inte var så potenta.

Farm. dr Jan G. Bruhn: Du sade att humle har
rapporterats ha östrogenliknande effekter
hos dem som skördar humle. Då kan man
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spekulera över om de som dricker mycket öl
uppvisar några drag som kan vara relaterade
till ett högt fytoöstrogenintag på något sätt.

Professor Jan-Åke Gustafsson: Jo det är faktiskt
en alldeles korrekt iakttagelse. Vad som är
fakta är att man har bestämt att den mest öst-
rogenliknande substansen i humle är 8-pre-
nyl-naringenin. Vi har testat detta ämne både
på ERα och ERβ och det har nästan lika goda
effekter på båda  två. Jag hade hoppats att det
skulle vara mera ERβ specifikt.

Det är korrekt att kvinnor som arbetar i
ölfabriker ibland kan erfara störningar i men-
struationscykeln. Man har avrått gravida
kvinnor från att arbeta under den tiden de är
gravida i ölfabriker, så det är väl känt att det
finns någon typ av endokrina disrupters i at-
mosfären. Det finns också påståenden om att
människor som dricker öl blir stora och får
gynekomasti och det kan ge olika effekter. En
orsak kan vara just fytoöstrogenerna. Det
finns andra förklaringar också. Men det har
hävdats att dricka öl är nyttigt på sikt och det
ger skydd mot ett antal sjukdomar. Vi tror att
det beror på att man stimulerar ERβ hela ti-
den. Där finns det mycket att göra och det är
inte osannolikt att man kan uppnå vissa pre-
ventiva effekter med öldrickande. Men sedan
måste detta förhållande kontrasteras mot en
obesitas, som gärna följer med beroende på
högt kaloriintag, och kanske också leverpro-
blem så man får se vad som överväger.

Dr Jörgen Bäckström:  Vi har länge varit intres-
serade av det där av en speciell anledning.
Det börjar med uppgifter från början på 1990-
talet om männens försämrade spermakvali-
tet. Det är känt sedan ganska långt tillbaka att
humle och öl innehåller östrogent aktiva sub-
stanser. Vi har testat det här i tre olika tester,
bl.a. på KaroBio och även på IVL. Vissa ölmär-
ken har en ganska ordentlig östrogenaktivitet.
Så har man då funderat vidare. Är det någon-
ting unga män har gjort under de senaste de-
cennierna, så är det att dricka mycket öl. Man

funderar om det kan ha någon effekt på sper-
ma. Jag har haft samtal med flera androloger
om det här och frågat om det i deras patient-
material förekommer folk som dricker myck-
et öl. Men de tycker sig inte se någon korrela-
tion i den här historien.

Ett annat livsmedel vi var intresserade av
är mjölk. Jag var en gång i tiden på Livsmed-
elsverket. På våren i maj när korna kom ut
och åt mycket klöver så var det ganska väl-
känt att unga grabbar som drack mjölken, fick
förstorade bröstvårtor och ömma bröst. Det
där gick över. Men jag tyckte det var en liten
kuriositet. Idag skulle man möjligen börja fun-
dera på vad som skulle kunna hända om man
i tidig graviditet dricker den här mjölken. Skul-
le det kunna ha några effekter? Om inte annat
kan väl denna iakttagelse avkasta pengar till
intressant forskning. Idag har vi dock en stor
utspädning av mjölken. Det är väl inte många
som dricker spenvarm mjölk, så jag tror att
problemet har löst sig självt mer eller mindre.

Herr Åke Bruce: Har Du någon uppfattning om
det  var kons egna östrogen eller om det var
fytoöstrogen?

Dr Jörgen Bäckström: Jag kommer inte ihåg
detaljerna men vi var nog ganska övertygade
om att detta var fytoöstrogener. Klövern i
sammanhanget var känd redan då.

Professor Göran Hallmans: Vi håller på att spe-
kulera nu, och jag kan inte låta bli att göra en
reflektion när jag hör Jan-Åke Gustafssons
kommentar om öl. Vi deltar i uppbyggnaden
av en mycket stor europeisk biobank med
blodprover. Det är tio länder som deltar i den
här uppbyggnaden och i samband med detta
har vi gjort en så kallad kalibreringsstudie där
vi bl.a. har använt exakt samma sätt att kart-
lägga kosten i de deltagande länderna och tit-
tat bl.a. på alkoholintag. På kvinnosidan är
norra Sverige lägst i Europa och de kvinnor
som dricker mest i Europa är danskorna. Tit-
tar man på en möjligen hormonberoende
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tumör som testikelcancer, så har vi det märk-
liga förhållandet att i Danmark har man san-
nolikt världens högsta förekomst av denna
cancerform och det är också den tumörform
som ökar mest. En idé som vi rätt länge har
funderat på, är om detta kan höra samman
med en relativt sett hög konsumtion av öl hos
danska kvinnor. Det är en hypotes som vi hål-
ler på att försöka testa nu.

Det finns rätt mycket data som talar för att
testikelcancer redan börjar utvecklas hos
fostret i livmodern och att exposition under
den första trimestern betyder oerhört myck-
et i det här perspektivet. Om kvinnan har en
relativt hög ölkonsumtion då, så skulle man
kunna tänka sig att man har en påverkan av
östrogena substanser under den här perio-
den och att detta längre fram i livet hos den
manliga avkomman leder till en ökad risk för
testikelcancer. Det är faktiskt en hypotes som
är möjlig att testa.

Professor Jan-Åke Gustafsson: Det är korrekt
att Danmark har ett stort bekymmer när det
gäller testikelcancer. Jag tycker det är viktigt
det Du tar upp om ämnena vi talar om i mjölk
och öl. Det är en mycket  stor möjlighet att
mänskliga foster kan bli påverkade av detta.
Vi har känt till sedan decennier att man kan
påverka gnagare genom att exponera dem
under bestämda tillfällen på ett sätt som stör
deras hormonbalans för resten av livet. Det
gäller inte bara könshormoner utan även bi-
njurebarkshormon. Om råttor utsätts för en
störning under de första levnadsdagarna så
får de en diurnal variation som är helt patolo-
gisk under resten av livet, så jag tror att det är
oerhört väsentligt. Här är det kanske ännu
föga förståelse för hur känslig organismen är
interuterint. Man har fler exempel på just den
här typen av ”fönster” under kanske några
dagar när allt kan hända. En rad endogena
substanser har en väldigt stor betydelse för
utvecklingen och råkar det komma in en exo-
gen substans i det där ”fönstret” så kan det få
fantastiska effekter. Man vet att manligt och

kvinnligt beteende uppenbarligen kan påver-
kas av exponering för östrogener och andro-
gener under graviditeten. Det tror jag är en
mycket viktig aspekt när det gäller fytoöstro-
gener och endokrina disrupters.

Farm. dr Jan G. Bruhn: Vi ser nu en stor pro-
duktion och livsmedelsanvändning av fyto-
steroler i margariner. Den här graviditets-
aspekten är någonting som man kanske inte
tänker på när man konsumerar de här varor-
na för deras kolesterolsänkande effekt. Men
om man kommer in i det här fönstret som Du
pratar om är det oroväckande.

Börje Rosén: Om man hettar upp t.ex. rågkli,
vid vilken temperatur destruerar man ligand-
effekten?

Professor Göran Hallmans: Tyvärr kan jag inte
ge något entydigt svar på den frågan. I den
experimentella studie som jag redovisade, så
hade vi med upphettat rågkli och där hade vi
kvar en oförändrad effekt. Men rågkliet var
upphettat i icke blöt form. I den studie som vi
gjorde humant har vi gräddat bröd, både
mjukt bröd och hårt bröd. Vi har haft hjälp av
industrin för att ta fram de här brödsorterna.
Det är ordentligt upphettade produkter och
de resultat vi fått fram talar faktiskt rätt starkt
för att den apoptosstimulerande effekten
finns kvar och det innebär att rimligen så kla-
rar de här substanserna en temperatur på 100
grader om det nu är ligander. Som Du märkte
var jag väldigt tveksam till om det var ligan-
der. Jag tror betydligt mer på hypotesen kopp-
lad till IGF1 och IGF-bindande proteiner. Det är
en väl etablerad mekanism för reglering av
prostatacancer som påverkas av de här sys-
temen. Sari Mäkelä håller på att skriva ett
manuskript just nu där hon tar upp interaktio-
nen mellan ligander och det här systemet.

Börje Rosén: Bagerilimpor upphettas till 225
grader. Man blir lite orolig för om det över-
huvudtaget finns någon ligandeffekt kvar.
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Professor Göran Hallmans:  Jag har lärt mig att
det vi talar om är temperaturen i ugnen, och
att temperaturen inne i brödet blir lägre. Sedan
tror jag att liganderna som sådana är ganska
stabila ämnen så jag känner mig inte särskilt
orolig beträffande dem. Men det finns andra
ämnen som kan påverkas av upphettningen.

Herr Åke Bruce:  Det är väl så att skorpan kan-
ske kommer upp till 150 grader men inne i
brödet, så länge det finns vatten kvar där, så
överstiger temperaturen inte 100 grader. Vid
bakning och torkning av knäckebröd kan man
däremot komma upp i höga temperaturer.

Anders Svensson, Du pratar om vatten hela
tiden. Men i diskussionerna, inte minst på
Livsmedelsverket, så har det talats om att
den här gruppen av ämnen skulle följa med i
rötslammet. Du nämnde att det var inte så
mycket i slammet men kan Du utveckla det
vidare?

Ekotoxikolog Anders Svensson: De här sub-
stanserna är intermediärt lipofila och de har
inte så stor benägenhet att associeras till par-
tiklar. Det gör att de kan vara tio eller hundra
gånger koncentrerade i partikelfasen och just
i det utgående, behandlade avloppsvattnet är
halten partiklar väldigt låg i rötslam som är en
koncentrerad produkt av partiklar. Jag kan
föreställa mig att halterna är högre i just den
fasen per volymenhet.

Herr Åke Bruce: Samtidigt har man den mikro-
biella aktiviteten i samband med rötning. Men
det har ni inga siffror på?

Ekotoxikolog Anders Svensson: Nej, de natur-
liga östrogenerna är begränsat hållbara i bak-
teriell miljö.

Dr Jörgen Bäckström: Vi funderar mycket över
effekterna av xenoöstrogen eller främmande
östrogener. Då slog mig idén att det måste fin-
nas en massa kvinnor som slarvar med sina
P-piller och blir gravida men är inte medvet-

na om det och så återupptar de intaget av P-
piller. Vi har försökt ta reda på vad man kän-
ner till om detta. Det finns faktiskt ett register
över sådana kvinnor som vi vet har bommat
ett P-piller eller två och kommit in i en gravi-
ditet och sedan återupptagit P-pillerkonsum-
tionen omedvetna om att de är gravida. Så de
har tidigt under graviditeten haft en expone-
ring för etinylöstradiol framför allt. De har fått
barn och de barnen har nu kommit upp i en
ålder där de har börjat reproducera sig. Man
har inte sett något tidigare på dem men nu är
vi väldigt spända på att se om vi kommer att
hitta några defekter på deras barn, för ett så
massivt xenoöstrogenintag är väl svårt att
hitta på något annat håll.

Toxikolog Rickard Bjerselius: Överförs fyto-
östrogenerna till fostret och överförs de även
till modersmjölken och hur transporteras
dessa ämnen i blodet? Föreligger det några
likheter med hur transporten av vissa hormo-
ner äger rum?

Med. dr Sari Mäkelä: Det är inte så många
ämnen som har studerats men man vet i var-
je fall att de överförs från moder till foster.
Man finner i stort sett samma koncentratio-
ner i moderns som i fostrets blod. De överförs
också med modersmjölken men det föreligger
en del oklarheter om koncentrationerna är
desamma som i serum. Det kan till och med
föreligga en koncentrering i mjölken. Men om
man beräknar vilka mängder barnet får via
mjölken är denna dos fortfarande relativt låg.

Vad gäller transportförhållandena i blodet
är det bara några få ämnen som har stude-
rats. Det kan kanske föreligga skillnader mel-
lan spädbarn och vuxna i dessa avseenden.
Men vet dock ännu inte så mycket om dessa
samband och hur de aktuella ämnena verkli-
gen beter sig och hur de fördelar sig. Detta är
angelägen kunskap att ta fram.

Dr Jörgen Bäckström: Vi har ju fått lära oss att
när det gäller endogena steroidhormoner så
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har kroppen skyddsmekanismer. Vi har SHBG
sexualhormonbindande globulin, fostret har
alfafetuprotein som binder upp det och gör
att de inte är så farliga, annars skulle fostret
fullkomligt bada i östrogena hormoner. Men
så har det sagts att när det gäller diverse an-
dra xenoöstrogener då binder de inte till de
här SHBG, i varje fall inte en del av dem och
där skulle jag vilja ställa en fråga. Är det nå-
gon här som har riktig kläm på det här och
hur ligger forskningen till när det gäller detta?

Professor Jan-Åke Gustafsson: Ja, det är en all-
deles korrekt förmodan.

Professor Leif Norrgren: Som ett komplement
till mina fiskpresentationer så kan jag väl säga
att det finns en studie på genistein och fisk
också. Den är gjord i bl.a. stör. Genistein indu-
cerar vitlevinin svagt. Vi har också gjort en del
studier på reproduktionsutfall men däremot
inte sett några effekter.

Jag vill höja ett varningens finger för några
andra saker som vi egentligen inte har varit
inne på när det gäller fisk, men som kanske
kan gälla andra djurslag, och det är mindre
subtila effekter som vi ser på könsmognad och
som kanske inte alltid blir så uppmärksamma-
de. Men vad betyder t.ex. en kort fördröjning
av könsmognadsprocessen hos arter som nor-
malt leker mer eller mindre omlott. Här riske-
rar vi en ökad andel hybrider bland våra vilda
populationer. Det är det första jag vill varna för
och de här hybriderna är sterila individer som
inte bidrar till fortsatt utveckling.

Den andra funderingen som jag har och
som jag tycker är värd att ta upp, är att en
populationsförändring är ganska svår att se
när det gäller biomassan i en population. Jag
befarar att allt färre individer i en population
bidrar till att upprätthålla populationens stor-
lek och detta kan ha sin förklaring i t.ex. ute-
bliven könsmognad hos ett stort antal indi-
vider. Skälet till det vet vi inte. Men man kan
inte utesluta att det är en effekt av hormonlik-
nande kemikalier. Om tex. bara 20% av indi-

viderna i en population bidrar till att upprätt-
hålla populationsstorleken då står vi också
inför en genetisk utarmning som jag tror vi
måste ta i beaktande.

Herr Åke Bruce: Får jag som avslutning säga
att med hänsyn till den långa graviditetsperio-
den – två år – för det här mötet så tycker jag att
det har blivit ett ganska välskapt, om än något
konfunderande barn, som blev resultatet.

Fru Margareta Ihse: Jag kommer tillbaka till
titeln på den här konferensen. Den förbrylla-
de mig mycket – Feminisering av Moder Natur
– för jag undrade kan man bli mer feminin än
man är som moder. Jag har lärt mig väldigt
mycket idag bl.a. att titeln betydde något helt
annat. Frågan var ju – är de som är maskulina
på väg att bli feminina? Även om jag arbetar
för jämställdhet på många sätt och på många
plan så var det inte så jag hade tänkt mig att
den frågan skulle lösas. Den ökade jämlikhe-
ten har vi faktiskt också kunnat se i publiken
av de intresserade här idag. Den här konfe-
rensen lockar kvinnor. 2/3 av dem som har
deltagit idag har varit kvinnor och det är inte
så vanligt på Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien.

Jag ställde några frågor i inledningen. Är
det ett nytt miljöhot vi står inför med oanade
konsekvenser? Kan vi inte bara bli sjuka av
det vi äter utan också förlora vår könsidenti-
tet? Vi har fått fantastiskt så många både bra
översikter och detaljkunskaper att det inte är
möjligt att göra en sammanfattning. Men sva-
ret som jag försöker summera för mig själv är
att det finns inget enkelt svar. Forskarna har
ännu inte något svar. Vi kan väl kanske alla gå
härifrån idag fortfarande okunniga om natu-
ren har feminiserats men vi är mer medvetna
om ett miljöproblem och jag har fått  bekräf-
tat i alla fall det gamla talesättet att – vi blir
vad vi äter. Då skulle jag också vilja sluta med
sekelskiftets lundafilosof Falstaff Fakir som
sade: Äta bör man annars dör man, äter gör
vi, en dag dör vi. Tack för idag!
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