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Under senare år har miljögifters för-
måga att störa hormonbalansen fått
stor uppmärksamhet. I naturen före-
kommer störningar inom alla djur-
grupper, men de flesta effekter har
iakttagits på fiskar. Utsläpp från
reningsverk och pappersmasse-
industrin är en bidragande orsak till
effekter som har setts hos fisk.

Hormoner är viktiga för många olika
processer i kroppen hos alla djur.
Under fosterutvecklingen styr köns-
hormoner utvecklingen av könsorga-
nen i hanlig eller honlig riktning.
Hos vuxna individer är dessa hormo-
ner viktiga för exempelvis spermie-
och äggproduktion. Störningar av
könshormoners funktioner hos djur
kan leda till allvarliga skador och
störningar på såväl individer som
populationer.

Reningsverk och
pappersmasseindustri

Störningar av hormonella system har
framför allt iakttagits i Storbritan-
nien. På senare år har flera rapporter
visat att även svenska vatten innehål-
ler hormonellt störande ämnen. Ut-
anför reningsverk har man iakttagit
effekter som antyder att östrogena
substanser förekommer i vattnen. En
studie utanför ett reningsverk i södra
Sverige har visat att ett bidragande
ämne är ethynylestradiol, den aktiva
substansen i många p-piller. Även
andra miljögifter med östrogen ver-
kan identifierades i studien.

Utanför pappersmasseindustrier
har man påvisat effekter av både öst-
rogen och androgen natur. I en studie
från ett pappersbruk i Östersjön har
man exempelvis påvisat en förskjut-
ning i könskvoterna mot hannar.
Identifiering av de hormonellt aktiva
ämnen som släpps ut i naturen är

därmed av betydelse även för svensk
natur.

I Bottniska viken finner man för-
höjda halter av många miljögifter
med hormonellt störande effekter,
som t.ex. PCB och DDT. I en prelimi-
när studie av vatten nedströms ett
reningsverk och pappersbruk i detta
havsområde har vi iakttagit förhöjda
nivåer av ett androgent  reglerat pro-
tein, spiggin, i storspigg. Vad som lett
till denna förhöjda nivå är ännu inte
klarlagt.

Hormonstörande ämnen –
svårdefinierat begrepp

Eftersom hormoner kan påverka
funktioner långt ifrån den plats i
kroppen där de tillverkats, kan en
substans endast bedömas som
hormonellt störande om den påver-
kar en levande individ. En bidra-
gande orsak till detta är att ämnen
som i celltester visar sig sakna
hormonstörande effekter kan aktive-

Hormonstörningar i havet
Nedströms ett reningsverk och pappersbruk i Bottniska viken har förhöjda nivåer av det androgent reglerade proteinet "spiggin" iakttagits i spigg.
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ras efter omvandling i en individ.
Detta beror på att främmande ämnen
kan bli hormonellt aktiva efter om-
vandling i kroppen. För att säkert
kunna säga att ett visst ämne är
hormonstörande krävs testning av
ämnet i biologiska system.

Vid ett europeiskt möte rörande
hormonellt störande ämnen, som
hölls i Weybridge, UK, i december
1996 gavs följande definition: ”Ett
endokrint (hormonellt) störande
ämne är en kroppsfrämmande sub-
stans som orsakar kritiska hälso-
effekter i en intakt organism eller dess
avkomma, som en följd av ändringar
i endokrina funktioner”. Även föl-
jande kompletterande definition
framfördes: ”Ett potentiellt endo-
krint störande ämne är det som har
egenskaper som kan befaras leda till
endokrina störningar i en intakt orga-
nism”. Som dessa definitioner anty-
der är det fortfarande viktigt att an-
vända in vivo-system för att klassifi-
cera ämnen som varande hormonellt
störande.

Fiskar kan byta kön

Hos människor bestämmer köns-
kromosomerna vilket kön vi ska ha.
Har vi en Y-kromosom så blir vi män
och saknar vi den så blir vi kvinnor.
Även hos fiskar finns könskromo-
somer, men till skillnad från människa
så har för fisken även omgivningen
betydelse för vilket kön som bildas.
En av de viktigaste faktorerna hos fisk
är förekomsten av manligt (andro-
gener som testosteron) respektive
kvinnligt (östrogener som 17β-
estradiol) könshormon. Om man ut-
sätter fiskembryon för t.ex. andro-
gener så kommer en övervikt av hanar

utvecklas. Andra faktorer som tem-
peratur, pH, näringstillgång och so-
cial status har också betydelse. Hos
vissa fiskarter är byte av kön under
dess livstid en normal företeelse.

Fisk lämplig indikator

När man söker efter effekter av
hormonella ämnen i naturen har valet
av fisk som indikatororganism varit
naturligt. En viktig orsak till detta är
fiskars plasticitet i könskvoter och
förmåga att byta kön. En hanfisk som
utsätts för östrogena ämnen kommer
att producera äggula (vitellogenin)
som kan kvantifieras i deras blod-
plasma och utgöra ett mått på expo-
nering. När en hanfisk utsätts för
östrogena ämnen börjar den även
producera äggskalsproteiner och an-
talet östrogenreceptorer ökar. Det är
framförallt vitellogenin som blivit en
biomarkör för östrogena effekter i
naturen. Tidigare har det inte funnits
någon liknande biomarkör för andro-
gena ämnen. Nyligen identifierades
dock ett protein hos storspigg som en
möjlig androgen biomarkör. Detta
protein tillverkas i njuren hos hanar
och används som bobyggarmaterial.
Proteinet, som karakteriserats av
svenska forskare, har döpts till
spiggin. Spiggin regleras framförallt
av en androgen som endast återfinns
hos fisk (11-ketotestosteron). Det är
ännu inte klarlagt om den kan detek-
tera substanser som även kan vara
maskuliniserande hos människa och
andra däggdjur.

Det finns behov av flera biomar-
körer. Det finns t.ex. för närvarande
inte någon som specifikt identifierar
progesteron. Progesteron är viktig
för äggets mognad och spermiers

funktion. Ämnen som stör progeste-
ron skulle kunna påverka fertiliteten
hos såväl fiskar som människor.

Kunskap om reglering saknas

Gemensamt för de biomarkörer som
används idag är att deras normala
reglering inte är helt utredd. Den som
är mest studerad är vitellogenin. Man
vet att vitellogenin ökar om fiskar
utsätts för östrogener men att det
däremot minskar om fiskar utsätts för
stress. Detta innebär att frånvaron av
vitellogenin i plasma från en hanfisk
inte nödvändigtvis betyder att vi inte
har östrogena ämnen i vattnet. Fisken
kan vara stressad.

Hur ser situationen ut för äggskals-
protein och spiggin? Idag vet vi
mycket lite om regleringen av dessa
två system. För att de ska kunna an-
vändas som biomarkörer är det rim-
ligt att kräva att man vet vilka ämnen
som leder till ökad respektive mins-
kad produktion av dessa potentiella
biomarkörer.

Förutom mätningar av ovan be-
skrivna biomarkörer så finns det stu-
dier där man försökt mäta effekter på
fiskars parningsbeteende. Ett stört
parningsbeteende kan leda till att fis-
karna inte leker och att populationen
därför minskar. Man har sett kor-
relationer mellan ökade vitellogenin-
mängder hos hanfisk och ett minskat
parningsbeteende.

Könskvoter ger information

För att upptäcka hormonella stör-
ningar studerar man även föränd-
ringar i könskvoter. Förändrade
könskvoter kan i ett längre perspektiv
leda till att en art försvinner från ett
område. När individer av ena könet
försvinner, så minskar populationens
fortplantningsförmåga. Här måste
man dock vara försiktig att dra slut-
satser om hormonstörande effekter,
eftersom fiskars kön även påverkas av
abiotiska faktorer som temperatur
och pH. En effekt som ses i naturen
kan därmed ha andra orsaker än före-
komst av hormonella ämnen. För att
könskvoter ska bli en användbar indi-
kator för hormonstörningar måste
man först karakterisera effekterna av
t.ex. temperatur, pH och näringsäm-
nen på den fiskart som ska användas
som indikatororganism.

Det finns många potentiellt an-
vändbara biomarkörer, effektpara-
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På senare år har flera rapporter visat att
svenska vatten innehåller hormonellt störande
ämnen. I en studie från ett pappersbruk i
Östersjön har man exempelvis påvisat en
förskjutning i könskvoterna hos fisk mot
hannar. Figuren är adapterad från Larsson et
al. (2000) Environmental Toxicology and
Chemistry 19(12):2911–2917.

During recent years several studies have
indicated the presence of endocrine disrupting
chemicals in Swedish waters. Disturbed sex
ratio in fish, with increased numbers of male
offspring, have recently been shown in a study
of a pulp mill effluent in the Baltic Sea. The
figure is adapted from Larsson et al. (2000)
Environmental Toxicology and Chemistry
19(12):2911–2917.
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metrar och indikatororganismer.
Men för att dessa ska kunna användas
på ett riktigt sätt, så att det inte råder
någon tvekan om vad som orsakar
förändringar i dessa, krävs en hel del
grundläggande information. Till
detta krävs betydande forskningsin-
satser.

Gunnar Thoresson1, Thomas
Hasselborg2, Magnus Appelberg1
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Siklöjebeståndet i Bottenviken har
minskat drastiskt från 1970-talet och
framåt. Det är först under år 2000 och
2001 vi kan notera en svag återhämt-
ning. Även fiskens ålder har sjunkit
under denna period. Den viktigaste
orsaken till detta är ett för hårt fiske.
Trots att fiskefartygen blivit färre har
fisket blivit effektivare.

För att skapa en uthållig förvaltning
av denna resurs har Fiskeriverket i ett
projektsamarbete med fiskarena
själva inlett arbetet med en fiskarledd

Vad är ett hormon?
Ett hormon är ett ämne som tillverkas i ett organ/vävnad i kroppen och fördelas till andra
organ/vävnader via blodcirkulationen. Könshormoner är en grupp hormoner som bildas genom
omvandling av kolesterol. Framförallt sker omvandlingen i binjurar eller gonader (testiklar och
ovarier). I binjurar bildas t.ex. kortisol från kolesterol, i testiklar bildas testosteron från
kolesterol och i ovarier bildas östrogen från kolesterol. Det system som omvandlar kolesterol
till olika könshormon kallas för steroidogenesen och består av ett stort antal enzymer.

Efter att hormoner har tillverkats sprids de i kroppen till olika organ. Könshormon är inte
vattenlösliga, utan transporteras bundna till bärarproteiner i blodplasman. I målorganet binder
de till receptorer som kan vara belägna på cellytan eller inuti cellen. De påverkar vitala
funktioner i cellen och därmed i kroppen. När hormonet har utfört sin uppgift kommer det att
omvandlas till inaktiva restprodukter som kan utsöndras ur kroppen.

En substans som stör könshormoners funktioner kan verka på olika nivåer. Den kan
blockera eller aktivera funktioner. Den kan också störa bildandet eller transporten av hormoner
i kroppen, eller störa den slutgiltiga omvandlingen av hormonet till inaktiva restprodukter.

Trålfisket efter siklöja i Bottenviken
– hot eller uthållig resursförvaltning?

förvaltningsplan. Syftet är att fiska-
rena   med stöd av Fiskeriverket på
sikt själva ska genomföra provtag-
ning och beståndsanalyser. Först ef-
ter det att projektet  har utvärderats
kommer eventuella  restriktioner på
siklöjefisket att föras upp till diskus-
sion.

Siklöjebeståndet i den svenska delen
av Bottenviken minskade från ca
9 000 ton på 1970-talet till under
1 000 ton under 1990-talet. Medelål-
dern i beståndet har också sjunkit,
vilket innebär att fisket koncentrerats
på allt färre årskullar. Åren 2000 och
2001 var medelåldern i den totala

trålfångsten 1.14 respektive 1.23 år.
Från bottenåret 1998 har emellertid
beståndet fördubblats.

Färre men effektivare
fiskefartyg

Kustfisket efter siklöja sker nästan
uteslutande i Bottenviken, huvudsak-
ligen inom fem skärgårdsområden.
Antalet trålfiskefartyg var som mest
88 stycken under 1970-talet. De tre
senaste åren har färre än 40 fartyg
deltagit i fisket. Fiskefartygens effek-
tivitet har dock ökat vilket gör att
totalfångsten inte minskat i propor-
tion till minskningen i antalet fartyg.
Man brukar generellt räkna med en


