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I dagens samhälle ser vi en ökning av patienter diagnosticerade med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som ADHD och neurodegenerativa sjukdomar såsom 
Alzheimer. Är orsaken bakom denna ökning av dessa diagnoser vår ökade användning 
av kemikalier i vardagen? 

 
En person kommer under sin livstid att ofrivilligt utsättas för en cocktail av olika  

kemikalier. Redan som nyfödd blir man exponerad för kemikalier indirekt via modersmjölk 
och senare i livet genom att andas in och svälja exempelvis inomhusdamm.  Som barn, men 
även i vuxen ålder, är det inte ovanligt att man vistas i miljöer där tobaksrök förekommer och 
där bekämpningsmedel används allt flitigare t.ex. jordbruk, skogsbruk och inomhusmiljö. Vet 
vi egentligen om, eller hur, dessa kemikalier kan samverka över tiden?  Finns möjligheten att 
en ung individs känsliga hjärna påverkas negativt av att bli utsatt för kemikalier som kan göra 
att negativa effekter kvarstår under hela individens livslängd och förändra känsligheten i 
vuxen ålder? 

Under den s.k. fosterperioden som återfinns hos samtliga däggdjur, människa inkluderat,  
och den efterföljande nyföddhetsperioden är hjärnan känsligare för störningar orsakade av 
exponering för kemikalier än någon annan gång under livet. Det är inte svårt att förstå om man 
tar i beaktning att en mänsklig hjärna utvecklas som allra snabbast under den sista tredjedelen 
av graviditeten och fortsätter göra så under individens första två levnadsår. Hos 
laboratoriedjuret mus sker denna spurt av hjärnans utveckling under de 3-4 första veckorna 
efter födseln. I tidigare forskningsstudier har man kunnat påvisa att nyfödda djur utvecklar 
kognitiva störningar som kvarstår i vuxen ålder efter att ha blivit exponerade för persistenta 
ämnen som DDT och PCB. 

Bromerade flamskyddsmedel och speciellt polybromerade difenyl etrar (PBDE) har idag  
ett utbrett användningsområde i textilier, kablar och isolering. Vi har här undersökt hur 
exponering för dessa bromerade flamskyddsmedel under nyföddhetsperioden påverkar djur av 
både hon- och hankön i vuxen ålder. Precis som för DDT och PCB såg vi en störning i 
beteende och kognitiva funktioner hos vuxna möss som blivit exponerade för en högbromerad 
PBDE (deka-BDE) under nyföddhetsperioden. Vidare uppvisade dessa möss även en 
försämrad minnes- och inlärningsförmåga och en ökad känslighet för nikotin och 
bekämpningsmedel av typen organiska fosforföreningar (paraoxon). Efter analys av 
proteinnivåer i hjärnan sågs en direkt påverkan på proteiner som är viktiga för axonutväxt och 
synapsbildning. Även en höjning av proteinet tau, som används i sjukvården som biomarkör 
för Alzheimer, observerades.  

Vi vet nu att bromerade flamskyddsmedel kan påverka den växande hjärnan. I  
epidemiologiska studier har man sett att högre koncentration av dessa kemikalier återfinns hos 
små barn jämfört med vuxna. Detta kan innebära att en förhöjd känslighet inte behöver vara 
en nedärvd egenskap utan kan orsakas av en tidig exponering för toxiska ämnen. I framtiden 
måste hänsyn tas till kritiska faser i hjärnutvecklingen, framförallt under nyföddhetsperioden, 
för att möjliggöra korrekta riskbedömningar av de kemikalier och miljögifter vi exponeras för 
i vår vardag.  
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