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Bromerade flamskyddsmedel används i elektronik, plast och tyger för att förhindra brand.
Världsproduktionen av bromerade flamskyddsmedel utgörs till en tredjedel av polybromerade
difenyletrar, PBDE. De har återfunnits i naturen och vävnadsprover från djur och människa.
PBDE är fettlösliga vilket betyder att de kan lagras i fettrika vävnader både hos djur och hos
människa. I Skandinavien sker det huvudsakliga intaget av PBDE för människa på två sätt,
dels genom mat, främst fetfisk och dels genom yrkesexponering vid exempelvis arbeten med
elektronik. PBDE finns både i kretskort och i plasthöljet i t.ex. datorer och kan avges i
gasform. PBDE kan orsaka skador på nervsystemet och orsaka permanenta skador på minnes-
och inlärningsförmågan, främst vid exponering i tidig ålder då hjärnan fortfarande utvecklas.
Högre doser av PBDE kan även ge skador på levern vilket kan påverka kroppens
avgiftningssystem. Avgiftningen av fettlösliga ämnen som PBDE sker genom enzymatiska
reaktioner och kallas biotransformation. Den delas schematiskt in i två faser, fas I och fas II,
och transformerar ett fettlösligt ämne till ett vattenlösligt som kroppen kan utsöndra. I första
fasen sker detta med s.k. cytokromenzym (CYP). CYP1A1 och CYP2B är de enzymer som i
fas I transformerar PBDE. Dessa är inducerbara enzymer vars genuttryck uppregleras vid
exponering av PBDE. Tidigare studier har visat att infektioner påverkar distribution av PBDE.
T.ex. så stiger halten PBDE i levern medan halterna i pankreas och lunga minskar.
Generelltsett hämmar infektioner tillverkningen av proteiner och enzymer. Det innebär att
även avgiftningssystemet nedregleras. I den här studien har jag tittat på hur infektion med ett
humant coxsackievirus B3 och exponering av två typer av PBDE (BDE99 och Bromkal)
påverkar avgiftningssystemet i möss. D.v.s. hur genuttrycket för CYP1A1 och CYP2B i lever,
pankreas och lunga påverkas samt hur enzymernas aktivitet i levern påver kas. Detta mättes
m.h.a realtids PCR (RT-PCR), som ger ett mått på hur mycket en gen uttrycks, och
EROD/PROD aktivitet som ger ett mått på hur aktiva enzymen är. Resultaten från den här
studien stämmer väl överens med tidigare studier och kan delvis förklara effekter som tidigare
observerats. I levern ökar enzymaktiviteten och genuttrycket (dock ej för CYP1A1) efter
PBDE exponering vilket är väntat och tidigare visat. Dessutom hämmar infektion både
genuttryck och enzymaktivitet vilket framför allt gäller CYP2B. En mycket intressant
observation är att CYP2B inte uttrycks als i pankreas. CYP1A1 uttryck bara i infekterade och
PBDE exponerade individer. Detta kan förklara tidigare studier som visar att PBDE halterna
sjunker i pankreas vid infektion. Infektion och PBDE exponering verkar uppreglera
genuttrycket för CYP1A1. I lungorna sker nästan samma sak. CYP1A1 visar ett normal
uttryck men genuttrycket för CYP2B uppregleras av infektion. Dessutom påverkar inte PBDE
exponeringen genuttrycket vare sig för infekterade eller icke infekterade individer. Ett mycket
intressant resultat från denna studie är att i friska individer sker inget genuttryck för de
enzymer som ska avgifta kroppen från PBDE. Detta innebär en ökad risk för bioackumulering
av PBDE i pankreas. Att genuttrycket dessutom uppregleras av infektion, trots att infektion
egentligen ska hämma enzymproduktionen och använda energin till immunförsvaret kan
tänkas påverka sjukdomsförloppet vid exempelvis en infektion i pankreas. Det senare gäller
även lunga där genuttrycket också induceras men risken för bioackumulering är betydligt
lägre då både CYP1A1 och CYP2B uttrycks i både infekterade och ickeinfekterade individer.
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