
Sex och avloppsslam
Miljöhormonstörande syntetiska kemikalier har visat sig ha negativa 
effekter på människors och djurs hälsa och fertilitet. Forskare från 
Aberdeen berättade under den brittiska Vetenskapsfestivalen 2012 
om dess effekter på ekosystem och människors hälsa vilka kan vara 
lika viktiga att ta på allvar som klimatförändringarna. Professor Paul Fowler and Dr Stewart Rhind 

Forskning som utförs av professor Paul Fowler, ordförande i Translational Medical Sciences, 
University of Aberdeen, och Dr Stewart Rhind, forskare, James Hutton Institute i Aberdeen. Dessa 
har tillsammans med andra nationella och internationella samarbetspartners visat ett samband med 
exponering för dessa ämnen och förändringar i strukturen och funktionen av testiklar, äggstockar, 
delar av hjärnan, livmoder, sköldkörtel och binjure av foster från får. I vuxna får har förändringar 
också visat sig i benstomme, i testiklarna och att dess avkomma får avvikande beteenden. 
Miljöhormonstörande syntetiska kemikalier (flater och liknande övers. not.) finns i elektrisk utrustning 
och inredning (brandskyddsmedel), plastpåsar och flaskor, bilavgaser, lim, färger, konstgjorda 
hormoner och läkemedel (inklusive p-piller och läkemedel för behandling av cancer och 
depression). Vi finner dessa till och med i "säkra" läkemedel såsom acetylsalicylsyra och 
paracetamol. Även om dessa kemikalier individuellt verkar ofarliga, visar forskning att när de 
kombineras, som i verkliga situationer, kan de tillsammans påverka djur och människor efter det att 
de har exponerats. 
Dr Rhind sa: "Dessa kemikalier är i vår luft, mark och vatten. Vissa är fettlösliga och kan ansamlas i
våra kroppar medan andra är vattenlösliga, passerar oss, spolas ner i våra toaletter och (genom 
avloppsslam övers. not.) återgår till vår natur där det återgår till livsmedelskedjan för att återigen 
exponera både djur och människor. 
Individuellt exponeras vi olika - stadsbor har en högre exponering för kemikalier från trafik, rök, 
mm medan landsbygdsbor är mer benägna att ha exponering för bekämpningsmedel. 
Professor Fowler sade: "Många av de förändringar vi ser är mycket subtila och inte helt tydligt att 
se i levande djur men kan ändå vara förknippade med störningar i många olika fysiologiska system 
vilka ger en ökad incidens av sjukdomar och nedsatt fortplantningsförmåga vilket har rapporterats 
från studier av  en mängd olika arter, inklusive människan. Embryon, foster och unga djur verkar 
vara särskilt utsatta. 
"Det är anmärkningsvärt att förekomsten av bröst-och testikelcancer och fertilitetsproblem hos 
människor ökar, medan populationer av djurgrupper så olika som amfibier och honungsbin är på 
tillbakagång." 
Forskarna från Aberdeen har nått sina slutsatser genom studier av får på betesmarker som har 
behandlats med avloppsslam - torkat avfall som härrör sig från avloppsreningsverk vilket används 
som gödning i både Storbritannien och i många andra länder. 
Dr Rhind: "Vi använder i vår studie av får som exponeras av avloppsslam som ett verktyg för att 
undersöka påverkan på fysiologiska system för långtidsexponering, med låga koncentrationer av 
kemikalieblandningar och vad som händer med dessa i naturen. 
"En lösning på de problem som dessa kemikalier utgör skulle kunna vara att helt enkelt sluta 
använda dem. Men vi måste hitta en balans för att ta itu med detta problem. Om vi skulle ta bort alla
de saker som vi nu använder och som innehåller hormonstörande ämnen skulle behöva sluta 
tillverka allt som är av plast. Vi måste sluta använda fossila bränslen och ge upp våra bilar, tåg och 
flygplan. Livet skulle bli omöjligt - du skulle vara att gå tillbaka till stenåldern, eller tidigare, och 
det kommer inte att hända. 
"Så vad vi måste göra är att försöka identifiera de mest kritiska ämnena och deras effekter och vi 
börjar göra det i Aberdeen med våra avloppsslamsstudier. Vi anser att det borde vara en gradvis 
minskning av användningen av de ämnen identifierade som särskilt problematiska.” 
"Vi måste fortsätta att försöka minska utsläppen från fabriker och från avloppsslam; Vi behöver 
utbilda människor för att minimera exponeringen vilket särskilt drabbar de mest utsatta i samhället, 



de som ännu inte födda och de som fortfarande är unga och utvecklas. Andra kanske vill undvika 
bor i en tätort eller att inte bidra till ökade utsläpp genom att inte flyga. 
"Vi kan förändra våra beteenden och påverka tillverkare, till exempel när vi går och handlar kan vi 
välja produkter som inte innehåller dessa gifter och undvika att dricka från plastflaskor. Om alla 
ändrade sitt köpbeteende skulle tillverkarna snabbt ändra sina produkter för att möta efterfrågan. 
"Om vi inte gör något snart kanske vi inte bara ser hormonstörande effekter på människors hälsa, 
utan alla ekosystem inklusive dem som vi är beroende av - om vi kompromissar med naturens 
hållbarhet för odling, orsaka obalans i marina och hydrologiska ekosystem som ger skador på 
populationen av toppredatorer hotar slutligen vår egen överlevnad. "
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