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Sammanfattning 
Förpackningsmaterial av plast är idag vida använt inom livsmedelsindustrin för att skydda 

livsmedel under transport, förvaring och tillagning. Vid tillverkning av plast används ett 

flertal olika additiv som visat sig kunna migrera till livsmedel och verka hormonstörande. 

Migrationen av ämnen från förpackningsmaterial påverkas av flera parametrar så som 

temperatur, förvaringstid, livsmedlets egenskaper som till exempel fetthalt eller aciditet samt 

det migrerade ämnenas egenskaper. Syftet med studien var att undersöka förekomst av 

östrogenlika ämnen i ett vanligt förekommande förpackningsmaterialet (TPH100) som 

används vid förvaring och uppvärmning samt om dessa ämnen migrerar till livsmedel under 

olika förhållanden. I Studien användes två livsmedelssimulanter, ättiksyra 3% (B) samt etanol 

50% (D1) specificerade i gällande direktiv inom Europa. Temperaturens påverkan på 

migration från förpackningsmaterialet till livsmedelssimulantlösningarna undersöktes genom 

kylskåpsförvaring samt kylskåpsförvaring med efterföljande uppvärmning i ugn. Förekomst 

av östrogenlika ämnen i materialet och livsmedelssimulantlösningar analyserades med en 

mekanismspecifik östrogenreceptor (ER)-baserad bioanalys U2OS-ERα CALUX. För att 

undersöka om den östrogenlika aktiviteten som uppmättes i materialet kom från PAHer 

analyserades provet även med en aryl hydrocarbon (Ah)-receptor baserad bioanalys HII4E-

luc.  

Studiens resultat visade förekomst av ämnen i förpackningsmaterialet som kunde binda till 

och aktivera östrogenreceptor ERα (4.1 pg EEQ/g plast). Vidare indikerade resultaten att 

dessa ämnen kan migrera till livsmedel med likvärdig aciditet som livsmedelssimulant B (< 

pH 4,5) vid upphettning till 121 Cº i ugn under en timme. Migrationen från materialet under 

dessa förhållanden var 1,1-2,0 pg EEQ/g. För livsmedelssimulant B uppmättes ingen 

kvantifierbar migration vid kylskåpsförvaring. Resultaten för livsmedelssimulant D1 vid 

kylskåpsförvaring och/eller uppvärmning visade att det inte förekom någon migration till 

livsmedel med hög fetthalt i kvantifierbara mängder. Ingen kvantifierbar Ah-receptor aktivitet 

kunde detekteras med HII4E-luc bioanalysen vilket visar att det troligen inte var PAHer som 

orsakade den östrogenlika effekten. Resultaten indikerar att materialet innehåller och kan 

avge kvantifierbara mängder östrogenlika ämnen till livsmedel vid användning. Vidare studier 

med kemiskanalys behövs för att identifiera vilka ämnen som orsakat effekten i bioanalysen.  

Nyckelord: Polypropen, plastmaterial, migration, bioanalys, in vitro, östrogenreceptor (ER) 
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1 Inledning 
Förpackningsmaterial med olika egenskaper är i dagens globaliserade livsmedelsindustri 

elementärt för att skydda livsmedel från att förstöras eller skadas av exponering för syre, 

xenobiotika, mikroorganismer eller mekanisk skada. Utöver den skyddande egenskapen 

eftersträvas att materialet skall bibehålla livsmedlets nutritionella värde, sensoriska 

egenskaper och vara återvinningsbart. För att producera plastmaterial med varierande 

egenskaper tillsätts additiv till basen av en polymer såsom mjukgörare och färgämnen 

(Bhunia et al., 2013; Meeker J D et al., 2009). Vissa av de tillsatta kemikalierna har visat sig 

migrera till livsmedel och kan potentiellt utgöra en risk för livsmedelssäkerheten (Bhunia et 

al., 2013) och människors hälsa (Meeker J D et al., 2009). Ett flertal av de tillsatta 

kemikalierna har även visat kunna ha en endokrint störande effekt (Sàiz J & Gòmara B 2017; 

Meeker J D et al., 2009).  

2 Bakgrund 
2.1 Plastförpackningar 
Vid tillverkning av plast används olika monomerer som genom en process kallad 

polymerisation bildar polymerer. Dessa polymerer blandas med additiv så som mjukgörare 

och färgämnen för att producera ett material med önskade egenskaper. Fler av dessa additiv är 

ftalater som kan läcka ur materialet, tas upp av kroppen och verka hormonstörande (Sàiz J & 

Gòmara B 2017; Giulivo et al., 2016; Meeker J D et al., 2009).  

2.1.1 Additiv 
Ftalater har i studier bland annat kopplats samman med spontanabort, lågt spermieantal, 

fetma, bröstcancer, diabetes och insulinresistens (Giulivo et al., 2016). Livsmedel anses vara 

en källa till exponering av ftalater för befolkningen, livsmedlet kan kontamineras under hela 

livsmedelskedjan vid exponering för material av plast (Giulivo et al., 2016). Generellt är 

ftalater lipofila vilket påverkar tendensen att migrera till livsmedel med varierande fetthalt 

(Sàiz J & Gòmara B 2017; Giulivo et al., 2016). Ftalater är inte kovalent bundna till 

polymererna vilket underlättar migration av ämnet under påverkan av olika fysikaliska eller 

kemiska förhållanden som värme eller aciditet (Giulivo et al., 2016). En studie av Sàiz J & 

Gòmara B (2017) visade att dietylftalat (DEP) och di-n-butylftalat (DBP) som används vid 

tillverkning av plast närvarade i 33% respektive 63% av 132 livsmedelssimulerade prov som 

testades i studien. DBP är identifierad som reproduktionsstörande vilket innebär att den kan 

påverka fortplantningsförmågan samt fosterutvecklingen (Kemikalieinspektionen, 2016; 

Meeker J D et al., 2009). För att förhindra oxidering av polymeren används 
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antioxidationsmedel och dessa är ofta fenoler (Petersen et al., 2006). Bisfenol A (BPA) är den 

vanligaste fenolen som används som antioxidationsmedel i plast. Som mjukgörare används 

även flera olika aminer som visat sig migrera från polypropen (PP) som tillexempel oleamid, 

erucamide och steramide (Bhunia et al., 2013). 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) har i kontroller av plastmaterial detekterats i halter 

som överskrider satta gränsvärden (Kemikalieinspektionen, 2016). PAHer förekommer som 

orenheter i oljor som används vid tillverkningen av plast. Som färgadditativ används ofta 

carbon black pigment som på grund av sitt ursprung från sot från ofullständig förbränning av 

organiskt material kan innehålla PAHer (Bohrer et al., 2017). 

Den huvudsakliga exponeringskällan till PAHer för icke-rökare är via livsmedel, där kött, 

fisk, skaldjur och cerealier har visat sig vara den största bidragande källan av PAHer 

(European Food Safety Authority, 2008). Flera PAHer är carcinogena och mutagena. Studier 

har även visat att PAHer kan ha en östrogenstörande effekt (Charles et al., 2000) och kan på 

så sätt verka reproduktionsstörande (European Food Safety Authority, 2008). Många PAHer 

är persistenta i miljön vilket innebär att de har en lång halveringstid och återfinns därför länge 

i miljön (Zhang et al., 2016).  

2.2 Polypropen  
Polypropen (PP) är uppbyggd av monomeren propen (CAS 115-07-01) (Klar et al., 2014 s 

157). Materialet är en termoplast med hög smältpunkt vilket innebär att polymeren är 

värmebeständig (Bhunia et al., 2013). Densiteten är låg och plasten har där med en låg vikt 

(Bhunia et al., 2013). PP oxiderar lätt och är ett styvt material och därför tillsätts alltid 

antioxidationsmedel och mjukgörare vid kommersiellt bruk (Petersen et al., 2006). 

 

Figur (1) Kemisk struktur av polymeren polypropen (Petersen et al., 2006). 

2.3 Förpackningsmaterial TPH100 
Förpackningsmaterialet TPH100 är avsett som engångsmaterial vid förvaring samt 

upphettning av livsmedel. Enligt tillverkarens specifikation består förpackningen av 

polymeren PP och tål temperaturer mellan -20 till +125 grader Celsius (bilaga 1). Produkten 
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består av tre lager; PP+färg/PP+talk/PP+färg. Producenten innehar ett Normpack-certifikat för 

materialet, vilket innebär att företaget Normpack har granskat bakomliggande dokumentation 

och att utvärderingen av materialet är genomförd i enlighet med lagstiftning. 

2.4 Migration 
Termen “migration” beskriver oftast en diffusionsprocess som påverkas av 

förpackningsmaterial, livsmedel, temperatur och tiden för förvaring (Sàiz J & Gòmara B 

2017; Bhunia et al., 2013). Enligt Fick`s lag innebär det att ämnen strävar efter jämnvikt och 

kommer därmed att förflytta sig över en koncentrationsgradient över tid (Bhunia et al., 2013).  

2.4.1 Testmetoder 
Vid genomförande av tester för att undersöka ämnens migration från förpackningsmaterial till 

livsmedel är den vanligaste metoden att sönderdela materialet och laka med en simulerad 

livsmedelslösning (Sàiz J & Gòmara B 2017). Livsmedelssimulatorer finns specificerade för 

att möjliggöra jämförelser mellan olika studier och tester samt för att produkter skall 

utvärderas under likvärdiga förhållanden i avseende på migrationshalter (tabell 1). Dessa är 

standardiserade och rekommenderas vid testning av material som är tänkt att komma i kontakt 

med livsmedel. Ett fåtal nyare studier har utfört migrationstester och använt ett sådant 

förfarande som tillverkarna rekommenderat och fyllt förpackningen med livsmedelssimulant 

för att uppnå mer verklighetstrogna förhållanden (Sàiz J & Gòmara B 2017; Onghena et al., 

2014).   

Tabell (1) Blandningsförhållanden för simulering av livsmedelsegenskaper samt förkortning för 
livsmedelssimulatorerna (Europeiska Kommissionen, 10/2011). 

LIVSMEDELSSIMULATOR FÖRKORTNING SIMULERING 
Etanol, 10 % (v/v) Livsmedelssimulator A Hydrofila egenskaper 
Ättiksyra, 3 % (w/v) värmebeständig Livsmedelssimulator B Hydrofila egenskaper, pH <4.5 
Etanol, 20 % (v/v) Livsmedelssimulator C Hydrofila egenskaper, Alkohol 

<20%, lipofila beståndsdelar. 
Etanol, 50 % (v/v) Livsmedelssimulator D1 Lipofila egenskaper, alkohol 

>20%, olja i vattenemulsioner. 
Vegetabilisk olja Livsmedelssimulator D2 Lipofila egenskaper, Fritt fett på 

ytan. 
Den 31 december 2012 har bilagan till direktiv 85/572/EEG ersatts med en hänvisning till de 

livsmedelssimulatorer som anges i bilaga III.3 till plastförordningen (EU) nr 10/2011. 

För att utvärdera om materialet klassas som livsmedelssäkert finns specifika 

migrationsgränser (SML) för ämnen som i dagsläget regleras inom EU. För övriga ämnen 

som inte regleras och specificeras i bilaga I till plastförordningen gäller den generella SML 

som omfattar totalmigration av ämnen till livsmedel (60 000 µg kg-1 livsmedel). Cancerogena, 
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mutagena samt reproduktionstoxista ämnen (CMR) omfattar särskilda bestämmelser 

(Kemikalieinspektionen, 2018). 

2.5 Östrogenlika ämnens verkningsmekanism  
Antropogena ämnen med östrogenlik effekt har i flertal studier visat sig förekomma i material 

av plast (Sàiz J & Gòmara B 2017; Vandenberg et al., 2009; Meeker J D et al., 2009). Hur 

dessa ämnen verkar östrogenstörande varierar, men vanligast är att ämnena agerar som 

agonister till östrogenreceptorn (ER) och aktiverar gentranskription. ER-liganderna binder till 

ER i cytosolen vart efter komplexet passerar in i cellkärnan och binder till specifika geners 

reglerande delar (ERE) och startar transkription (figur 2). Det finns två typer av 

östrogenreceptorer, ERα och Erβ och effekten är beroende av vilken receptor ett ämne binder 

till (Klaassen C-D & Watkins J-B 2015). Den mest studerade receptorn av dessa är ERα.  

2.5.1 Testmetod 
För att mäta förekomst av östrogenliknande ämnen i ett prov kan man använda sig av en 

mekanismspecifik ER-baserad bioanalys (Kennedy et al., 2009). Denna metod mäter den 

totala potentiella toxiciteten av alla ämnen i provet som binder till ER men visar inte vilket 

eller vilka ämnen det är som förorsakat effekten. Bioanalysen U2OS-ERα CALUX är en 

benmärgscellinje som är transfekterad med en reportergen (luciferas) kopplad till ERE för att 

kunna mäta ämnen som binder till och aktiverar ERα (figur 2). 

 

Figur (2) ER-ligander passerar fritt över cellmembranet och binder till ER i cytosolen. Efter bindning och 

aktivering passerar komplexet till cellkärnan där det binder till specifika geners reglerande delar (ERE). I 

cellinjen U2OS-ERα CALUX har en reportergen som kodar för luciferas inkopererats i genen. Vid exponering 

av östrogen eller östrogenlika ämnen produceras luciferas som avger ljus, mängden producerat ljus är 

proportionellt till mängden ER-ligander som bundit till ER (modifierad från Legler et al., 1998).  
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2.6 AhR- liganders verkningsmekanism 
Halogenerade aromatiska kolväten, såsom polyklorerade dibenso-p-dioxiner och furaner, 

polyklorerade bifenyler (PCBer) tillsammans med ett antal högmolekylära PAHer kan binda 

till och aktivera aryl hydrocarbon receptorn (AhR), vilket startar produktion av flera proteiner, 

inklusive cytokrom P4501A (CYP1A) (Marlowe och Puga, 2005). Inducerade proteiner kan 

påverka cellulär homeostas, vilket kan leda till toxiska effekter. Induction av CYP1A leder till 

nedbrytning av PAHerna och vid nedbrytningen bildas polära metaboliter som lättare 

utsöndras av kroppen. Vid nedbrytningsprocessen kan det även bildas reaktiva metaboliter 

som binder till DNA vilket kan leda till mutationer och cancer (Ramesh et al., 2004) (figur 3). 

2.6.1 Testmetod 
För att mäta förekomst av ämnen som binder till och aktiverar AhR kan man använda en 

cellbaserad bioanalys som H4IIE-luc (Behnisch et al., 2001). Metoden mäter den totala 

potentiella toxiciteten av alla ämnen som binder till och aktiverar AhR. Cellinjen H4IIE-luc 

härstammar från råttleverceller vilka är transfekterade med en luciferasgen för detektion av 

ämnen som binder till och aktiverar AhR(figur 3). 

 

Figur (3) AhR-ligander som PAHer passerar genom cellmembranet, binder till AhR som aktiveras och 

tillsammans med ett protein (ARNT) förflyttas in i cellkärnan var på komplexet binder till specifika geners 

reglerande delar. I cellinjen H4IIE-luc har en reportergen inkorporerats i genen. Vid exponering för AhR-

liganden produceras luciferas som avger ljus, mängden producerat ljus är proportionellt till mängden ligander 

som bundit till DRE (modifierad från Behnisch et al., 2001). 

3 Syfte och frågeställning 
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Syftet med studien är att undersöka förekomst av östrogenlika ämnen och AhR-aktiva ämnen 

i förpackningsmaterialet TPH100 samt om dessa ämnen migrerar till livsmedel. Studien 

ämnar försöka besvara följande frågeställningar: 

 

• Migrerar östrogenlika ämnen från förpackningsmaterialet TPH100 till livsmedel vid 

kylskåpsförvaring? 

• Migrerar östrogenlika ämnen från förpackningsmaterialet TPH100 till livsmedel vid 

upphettning? 

• Påverkas migrationen av ämnen från THP100 till livsmedel av livsmedlets fetthalt 

eller aciditet? 

I denna studie har en förpackning med lock av plastfilm testats med två olika 

livsmedelssimulanter. För att undersöka om migrationen påverkas av temperaturen så har test 

utförts där förpackningen har förvarats i kylskåpstemperatur (4-8ºC) eller i 

kylskåpstemperatur med efterföljande uppvärmning till 121ºC. 

4 Metod och material 
4.1 Kemikalier 
Samtliga glasvaror och utensilier tvättades med etanol, n-hexan samt diklormetan innan 

användning. Natriumsulfat (99 %) samt n-hexan (≥98%) var inköpta från VWR (Stockholm, 

Sverige). Diklormetan (99.8%), dimethyl sulfoxide (DMSO) (99.9%) samt aceton (≥99.8%) 

var inköpta från Sigma Aldrich (Stockholm, Sverige), Steady Lite var inköpt från Perkin 

Elmer (Hägersten, Sverigen). Etanol (96%), etylacetat (≥99.7%), ättiksyra 90% samt Milli-Q 

vatten användes i studien.  

4.2 Provmaterial och provupparbetning 
Förpackningsmaterialet TPH100 samt filmmaterial avsedd för förpackningen har 

tillhandahållits av Virginska gymnasiet Restaurang- och Livsmedelsprogram. Vid insamling 

av materialet från gymnasiet förslöts förpackningarna med filmmaterialet med en maskin 

avsedd för ändamålet. Separata förpackningsmaterial samt filmmaterial inhämtades utan att 

sammanfogas. Arbetet med prover har genomförts vid laboratorium på forskningscentrum 

Människa Teknik Miljö (MTM) vid Örebro universitet. Innan migrationstestet påbörjades 

mättes förpackningarna och klipptes i fjärdedelar. En fjärdedel användes till varje prov. 

Materialet vägdes och procentandelen av totalförpackningen samt arean (cm2) som användes 
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vid lakningsförsöken beräknades för varje prov (bilaga 2). Materialet till varje prov klipptes 

till cirka 1x1 cm stora bitar och placerades i glasburkar om 250 ml.  

4.3 Livsmedelssimulering 
Livsmedelssimulant D1 (etanol 50%) tillsattes åtta prov, varav fyra glasburkar var 

procedurblankprov som inte innehöll förpackningsmaterial. Livsmedelssimulant B (ättiksyra 

3%) tillsattes sex prov varav två procedurblankprov. Samtliga prov tillsattes 180 ml av 

livsmedelssimulantlösning och förvarades 67 timmar i kylskåp (4- 8°C). Fyra av glasburkarna 

med livsmedelssimulant D1 varav två procedurblankprover samt två av burkarna med 

livsmedelssimulant B värmebehandlades sedan i ugn vid 121°C i en timme, var på 

provmaterialet avlägsnades ur burkarna. Tiden och temperaturen för upphettning av prov 

valdes utifrån rekommendationer för mätning av migration (Europeiska kommissionen, 

10/2011). För övriga prov avlägsnades provmaterialet efter kylskåpsförvaring. Lista över 

provbeteckning och behandling för samtliga prover finns i bilaga 2. 

 

4.4 Vätske-vätskeextraktion  
Samtliga prov med livsmedelssimulant (prov 3, 4, 14 och 15) överfördes till rundkolvar (250 

ml) inför extraktion. Livsmedelssimulant B extraherades med 20 ml n-hexan under fem 

minuter, varefter den övre fasen med n-hexan överfördes till en ny rundkolv (150 ml). 

Proceduren upprepades två gånger. Därefter extraherades proven med 20 ml diklormetan i 

fem minuter vartefter den undre fasen med diklormetan överfördes till rundkolven med n-

hexan. Proven indunstades sedan med rullindunstare vid 39°C, 750 mbar som succesivt 

sänktes till 340 mbar. Provet tillfördes sedan natriumsulfat för att avlägsna kvarvarande vatten 

och överfördes sedan till 8 ml vialer. Natriumsulfatet tvättades med n-hexan tre gånger och 

fördes över till vialen med prov. Vidare dunstades proven ytterligare under kvävgas och 

överfördes till vialer innehållandes 25 μl DMSO. Proven indunstades sedan åter under 

kvävgas till en volym av 25 μl.  

Proven med livsmedelssimulant D1 (prov 1, 2, 12 och 13) extraherades med 20 ml n-

hexan:etylacetat (1:1, v/v) baserat på en metod av Josefsson et al. (2014). Efter fem minuters 

extraktion fördes de övre faserna med lösningsmedel över till en rundkolv (150 ml), 

proceduren upprepades tre gånger.  Proven indunstades med rullindunstare vid 39°C och 340 

mbar som succesivt sänktes till 240 mbar. Proven tillsattes natriumsulfat för att avlägsna 

kvarvarande vatten och överfördes sedan till 8 ml vialer. Natriumsulfatet tvättades med n-
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hexan tre gånger som fördes över till vialen med prov. Vidare dunstades provet ytterligare 

under kvävgas. Vialer tillsattes 25 μl DMSO vart efter provvätskan tillsattes. Proven 

indunstades sedan åter under kvävgas till en volym av 25 μl. 

4.5 Totalextraktion  
Vid totalextraktion av de två materialen (prov 9 och 10) användes 2,32 g av filmmaterialet 

samt 6,77 g av materialet från lådan och arean (cm2) för materialet beräknades (tabell 2). 

Materialen klipptes med sax till 1x1 cm stora bitar och placerades i separata provrör av glas 

(100 ml). Rören tillsattes 25 ml n-hexan samt 25 ml aceton och placerades i ultraljudsbad i 1 

h. Förfarandet upprepades två gånger. Ett procedurblankprov innehållandes endast 

lösningsmedel upparbetades på samma sätt som proven. Extrakten överfördes till rundkolvar 

(150 ml) och indunstades med rullindunstare vid 39°C och 470 mbar som succesivt sänktes 

till 340 mbar tills 6 ml av extrakten återstod. Extrakten överfördes till 8 ml vialer och 

dunstades under kvävgas. Vart efter extrakten överfördes till vialer innehållande 25 μl 

DMSO. Proven indunstades åter under kvävgas till en volym av 25 μl. Samtliga prov 

förvarades i frys (-18ºC) fram till analys. 

Tabell (3) Vikt plastförpackning i gram, procentandel av förpackning samt cm2 som använts vid totalextraktion 

med n-hexan:aceton (1:1, v/v). 

 

 

4.6 Analys av östrogenlik aktivitet 
Vid analys av proven användes cellinjen U2OS-ERα CALUX som består av humana 

benmärgsceller innehållande en reportergen (luciferas) för att mäta ämnen som binder till och 

aktiverar ERα-receptorn. 

Provnummer/beteckning Vikt i gram  Procentandel av 

plastförpackning. 

Provmaterial i cm2. 

Material av 

förpackningslåda (L). 

Filmmaterial (F). 

 

9 6,72  

 

22.98 % 266 (L) 

10 2,32  

 

7,93 % 63.6 (F) 
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4.6.1 Odling och exponering av celler  
Cellerna odlades i medium och såddes i transparenta 96-brunnsplattor (10 000 celler/brunn). 

De yttre 36 brunnarna fylldes med 200 μl PBS (figur 3). 96-brunnsplattorna inkuberades i 24 

tim i en CO2-inkubator (37ºC, 5% CO2, 100% fuktighet) för att uppnå 85-90% konfluens. 

Innan exponering så späddes extrakten till sex koncentrationer/extrakt med en 

spädningsfaktor fyra. Cellerna exponerades för samtliga koncentrationer i triplikat. Till varje 

platta tillsattes en standard, 17β-estradiol i åtta koncentrationer (0-100 pM) i triplikat. Den 

slutliga koncentrationen av DMSO i samtliga brunnar var 0,1%.  

 

Figur 3. Schematisk bild av 96-brunsplatta efter odling. De vita inre brunnarna innehåller celler och 100 μl 

cellmedium, de yttre grå brunnarna är fyllda med 200 μl PBS.  

4.6.2 Avläsning och beräkning av östrogenlik aktivitet  
Efter 24 timmar exponering undersöktes 96-brunnsplattorna okulärt för att fastställa om det 

förekom celldöd eller kontaminering. Mediumet i 96-brunnsplattorna avlägsnades genom att 

snärtas ut. Celler tvättades två gånger med PBS (100 ul) vartefter 25 ul PBS tillsattes 

brunnarna. Steadylite innehållande luciferin (25 ul) tillfördes sedan till varje brunn och 

provplattan placerades i mörker i 15-20 min för lysering av celler samt för att en reaktion 

skulle ske. Lysat-stedylite blandningen (30ul) överfördes till vita avläsningsplattor och 

luminisensen mättes med hjälp av en luminometer (Fluorostar Omega). Koncentration-

responskurvor plottades (GraphPad Prism 5) för provet och standarden samt bioanalys 

framtagna 17β-estradiolekvivalenter. Bio-EEQ beräknades enligt följande formel: 

Bio-EEQ (pg/g)= 17β−estradiol EC25
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸25

 

   

 

Där 17β-estradiol EC25 är effektkoncentration som ger 25% av den maximala inducerade 

effekten av 17β-estradiol och prov EC25 är effektkoncentratonen för provet vid 25% maximal 

effekt av 17β-estradiol. 

Kvantifieringsgränsen (LOQ) beräknades som medelvärdet för luciferasaktiviteten för 

DMSO-kontrollen + 10 gånger standardavvikelsen (SD). 
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4.7 Analys av AhR-aktivitet med bioanalys H4IIE-luc 
Vid analys av proven användes cellinjen H4IIE-luc som består av råttleverceller innehållande 

en reportergen (luciferas) för att mäta ämnen som binder till och aktiverar AhR (Murk et al, 

1996). 

4.7.1 Odling och exponering av celler 
Cellerna odlades i medium och såddes i transparanta 96-brunsplattor 24 timmar före 

exponering för att uppnå 90% konfluens (10 000 celler/brunn). Innan exponering så späddes 

extrakten till sex koncentrationer/extrakt med en spädningsfaktor fyra. Cellerna exponerades 

för samtliga koncentrationer i triplikat. Till varje platta sattes en standard, TCDD i åtta 

koncentrationer (0-300 pM) i triplikat. Den slutliga koncentrationen av DMSO i samtliga 

brunnar var 0,4%. 

4.7.2 Avläsning och beräkning av H4IIE-luc analys 
Efter 24 timmar exponering undersöktes 96-brunnsplattorna okulärt för att fastställa om det 

förekom celldöd eller kontaminering. Mediumet i 96-brunnsplattorna avlägsnades genom att 

snärtas ut. Celler tvättades två gånger med PBS (100 ul) vartefter 25 ul PBS tillsattes 

brunnarna. Steadylite innehållande luciferin (25 ul) tillfördes sedan till varje brunn och 

provplattan placerades i mörker i 15-20 min för lysering av celler samt för att en reaktion 

skulle ske. Lysat-stedylite blandningen (30ul) överfördes till vita avläsningsplattor och 

luminisensen mättes med hjälp av en luminometer (Fluorostar Omega). Koncentration-

responskurvor plottades för provet och TCDD-standarden (GraphPad Prism 5) och bio-TEQ 

beräknades enligt följande formel:  

Bio-TEQ (pg/g)=𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸25
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸25

 

Där TCDD EC25 är effektkoncentration för TCDD-standarden som ger 25% av den maximala 

inducerade effekten av TCDD och prov EC25 är effekten för provet vid 25% maximal effekt 

av TCDD. Kvantifieringsgränsen (LOQ) beräknades som medelvärdet av luciferasaktiviteten 

för DMSO-kontrollen + 10 gånger standardavvikelsen (SD). 

5 Resultat 
I denna studie har en engångsförpackning bestående av två olika material undersökts med 

avseende på migration av östrogenlika ämnen från förpackningen till livsmedel med två olika 

livsmedelssimulanter under två olika temperaturförfaranden. Även en totalextraktion av 

materialet genomfördes för att undersöka om materialet innehöll AhR-aktiva och/eller 

östrogenlika ämnen. Genom jämförelse av de testade extraktens förmåga att binda till och 

aktivera ERα jämfört en standard innehållande det naturliga östrogenet 17β-estradiol får man 
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en bild av extraktets potens relativt 17β-estradiol och därmed ett mått på ifall extraktet 

innehåller östrogenlika ämnen (figur 4). Värdena uttrycks i 17β-estradiolekvivalenter (Bio-

EEQ) och presenteras i tabell 4. Resultaten visar att extraktet från totalextraktionen uppvisade 

förekomst av ämnen i plastmaterialet som kan binda till och aktivera ERα (Bio-EEQ= 4,1 pg 

EEQ/g plast). Total innehållet av östrogenlika ämnen i förpackningsmaterialet var 119,9 pg 

EEQ/förpackning. Ett av migrationsförsöken visade på migration från förpackningen till 

livsmedelsimulanten. Det var provreplikat 14 samt 15 som testades med livsmedelsimulant B 

(ättiksyra 3%) och där lösningen var i kontakt med plastmaterialet under både 

kylskåpsförvaring samt uppvärmning och bio-EEQ för respektive prov var 1.1 pg EEQ/g plast 

samt 2,0 pg EEQ/g plast respektive. Övriga prov inducerade inga kvantifierbara östrogenlika 

responser i bioanalysen och framräknad LOQ-värden finns presenterade i tabell 4.  

 

Figur 4 Koncentration-responskurvor för 17β-estradiol och prov 9 (totalextraktion av förpackningsmaterialet) 

efter 24 h exponering i U2OS-ERα CALUX. 

 

Tabell 4 Bio-EEQ pg/g plast lakade från förpackningsmaterialet vid behandling med de olika 

livsmedelssimulanter samt totalhalt östrogenlika ämnen i  förpackningsmaterialet som analyserats med cellinjen 

U2OS-ERα CALUX.  

Provnummer/ 

Beteckning 

Bio-EEQ  

pg EEQ/g plast 

Livsmedelssimulant 

D1 (etanol 50%), 

B (ättiksyra 3%) och  

T (totalextraktion). 

Kylskåpsförvaring 

(K) 

Kylskåpsförvaring 

och uppvärmning (V) 

Ej behandlad (T) 

1 < 1,1 * D1 K 

2 < 1,1 * D1 K 

3 < 1,1 * B K 

4 < 1,1 * B K 

9 4.1 T T 

10 < 2,2 * T T 

12 < 1,1 * D1 V 

13 < 1,1 * D1 V 
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* LOQ-värden för prov som inte gav någon kvantifierbar effekt i bioanalysen U2OS-ERα CALUX. 

Genom att jämföra de testade extraktens förmåga att binda till och aktivera Ah-receptorn med 

den positiva standarden TCDD som är den mest toxiska dioxinen får man en bild av extraktets 

potens relativt TCDD utryckt som bioanalysframtagna TCDD-ekvivalenter (bio-TEQ). 

Resultaten från analysen visade ingen förekomst av AhR-aktiva ämnen i materialet eller i 

livsmedelssimulant-lösningarna vid de testade koncentrationerna. LOQ-värdet för prov 9 

(behållare) var < 0,7 och för prov 10 (filmmaterial) < 2,01 pg TEQ/g plast. Samtliga 

procedurblankprover gav inget utslag för östrogenlik- eller AhR-aktivitet.  

 

 

Tabell (5) LOQ-värden pg TEQ/g plast för förpackningsmaterial som totalextraherats och analyserats med cellinjen H4IIE-luc. 

Provnummer LOQ-värden pg TEQ/g plast. Provmaterial som 

extraherats. 

9 < 0,7  TPH100 container 

10 < 2,01  TPH100 filmmaterial 

 

6 Diskussion 
Resultatet visar att det förekommer ämnen i plastmaterialet som kan aktivera ERα och att det 

sker en viss migration av dessa ämnen till livsmedelssimulant B vid uppvärmning. Detta visar 

på att det kan finnas en risk för migration av ämnen vid uppvärmning av livsmedel som har 

ett pH-värde < 4,5. Att förpackningen innehåller ämnen som binder till och aktiverar ERα 

innebär att det föreligger en potentiell risk att dessa ämnen kan migrera till livsmedel även 

under andra omständigheter än de som undersökts i studien. I relation till den generella SML 

för totalmigration av ämnen till livsmedel som är satt till 60 000 µg kg-1 livsmedel 

(Europeiska Kommissionen, 10/2011) är innehållet av östrogenlika ämnen i 

förpackningsmaterialet sannolikt lågt. Om de östrogenlika ämnena som återfinns i materialet 

är identifierade som CMR och därmed omfattas av de särskilda bestämmelserna inom EU går 

inte att i fastställa med de analysmetoder som använts i denna studie. Resultatet påvisar dock 

att det förekommer ämnen som kan binda till och aktivera ERα även om dessa ännu inte 

identifierats som CMR.  

En tidigare bioanalytisk studie som utförts med flaskvatten visar att migration av östrogenlika 

ämnen kunde detekteras i vatten som förvarats i plastförpackningar producerad av 

14 1,1  B V 

15 2,0 B V 
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Polyetentereftalat (PET), och migrationen uppmättes till 1,9-12,2 µg EEQ/L vatten (Wagner 

M & Oehlmann J,2010). Utan att utsätta materialet för livsmedelssimulant eller behandling 

med värme migrerade således en liten mängd östrogenlika ämnen. Denna studies resultat (51 

pg EEQ/L simulant B och 77 pg EEQ/L simulant B) visade på en högre migration från plasten 

men de båda studierna är inte direkt jämförbara då livsmedelssimulant (B), uppvärmning 

(121°C 1 h), olika plastmaterial och annan cellinjer användes i denna studie. Att det i denna 

studie inte uppmättes någon migration vid kylskåpsförvaring indikerar att värme kan öka 

migrationen av örtrogenlika ämnen frn plastmaterialet. Även en längre förvaringstid skulle 

kunna påverkat resultatet då tillexempel vatten på flaska oftast förvaras under en längre tid i 

förpackningen. 

Att migration förekom i de prov som värmebehandlats överensstämmer med tidigare studier 

vilka har visat att en ökad temperatur minskar tiden för migration till livsmedel (Sàiz J & 

Gòmara B 2017; Bhunia et al., 2013). Att migration skedde till livsmedelssimulant B vilken 

simulerar livsmedel med en viss aciditet (Europeiska Kommissionen, 10/2011) och att PP lätt 

oxiderar (Petersen et al., 2006) skulle kunna tyda på att det är additiv som använts som 

antioxidationsmedel i plasten som migrerat. Att ämnen enligt Fick`s lag strävar efter jämnvikt 

över en koncentrationsgradient över tid (Bhunia et al., 2013) skulle möjligen även kunna 

innebära att en längre förvaringstid skulle leda till en ökad migration av östrogenlika ämnen i 

denna studie, vilket även tidigare studier visat (Sàiz J & Gòmara B 2017).  

Metoden för livsmedelssimulering är utförd i enlighet med gällande direktiv (Europeiska 

Kommissionen, 10/2011). Om metoden är representativ kan ifrågasättas då förhållandena 

mellan kontaktyta av livsmedel och material ökar när materialet sönderdelas och testas i 

livsmedelssimulanten samt att eventuell barriär på ytan av materialet bryts vilket skulle kunna 

påverka olika ämnenas förmåga att migrera.  

Tidigare bioanalytiska studier indikerar att olika plaster läcker östrogenlika ämnen beroende 

av polymertyp och additiv samt vilken livsmedelssimulant och förfarande som använts (Yang 

et al., 2011). Olika cellinjer har även visat på varierande känslighet i detektion av 

östrogenlika ämnen och uppvisat olika respons vid exponering för extrakt från samma 

material (Bittner et al., 2014) vilket kan indikera att de detekterar eller är känsliga för olika 

ämnen. En annan studie som utvärderade bioanalys som metod vid detektion av östrogenlika 

ämnen i material som är tänkt att komma i kontakt med livsmedel, konkluderade att ERα 

CALUX som härstammar från en mänsklig benmärgscell är mer passande än celler från djur 
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(Mertl et al 2014). Samma studie uppmätte bio-EEQ värden mellan 0,3-21,3 EEQ ng/L som 

migrerat från förpackning till livsmedelssimulant med 95% etanol. Dessa värden är mycket 

högre än bio-EEQ som uppmätts i denna studie, värdena är dock inte direkt jämförbara då 

andra livsmedelssimulanter samt polymerer användes. I denna studie uppmättes ingen 

kvantifierbar effekt vid användning av livsmedelssimulant med 50% etanol (D1), men det är 

möjligt att en högre procenthalt etanol hade bidragit till en kvantifierbar migration.  

 Att endast använda ett urval av livsmedelssimulanter och förfaranden innebär således en risk 

att materialet missbedöms som fria från östrogenlika ämnen men ändå läcker dessa ämnen vid 

ett annat förfarande. Även val av upparbetningsmetoder och lösningsmedel vid extraktion av 

provmaterial har i bioanalyser visat sig kunna ge olika resultat. Vissa metoder har inte gett 

utslag för östrogenlika ämnen men vid användning av en annan metod visat förekomst av 

ämnen i materialet (Wagner M & Oehlmann J 2010; Yang et al., 2011). Att utveckla och 

fastställa en pålitlig metod för analys av östrogenlika ämnen är därför viktig för att inte på 

indicier bedöma material som fria från östrogenlika ämnen. 

Förpackningsmaterial av plast med innehåll av flertal additiv är idag vida använt och trots att 

resultaten i denna studie indikerar att mängden av ämnen som migrerat från denna 

förpackning till livsmedel och som binder till och aktiverar ERα är skapligt lågt så exponeras 

människor dagligen för dessa material i stor utsträckning samt från olika källor. Materialet 

kan därmed potentiellt vara en bidragande faktor till en kontinuerlig exponering av 

endokrinstörande ämnen med toxisk effekt som följd. 

7 Slutsats 
Resultaten från denna studie visar att östrogenlika ämnen förekommer i 

förpackningsmaterialet och att dessa ämnen kan migrera till surare livsmedel (ättiksyra 3%) 

vid uppvärmning (121ºC i en timme).  

Även om mängden östrogenlika ämnen i förpackningsmaterialet var skapligt låg kan det inte 

uteslutas att den uppmätta responsen i provet kan komma från ämnen som kan vara CMR. 

Vilket eller vilka ämnen som förorsakat den östrogenlika responsen i bioanalysen bör därför 

undersökas med kvalitativ och kvantitativ kemisk analys. Förpackningen innehöll inga 

kvantifierbara mängder av ämnen som kan binda till och aktivera AhR, som t ex 

högmolekylära PAHer, vilket visar på en låg risk för exponering av dessa ämnen från 

förpackningen. Att använda bioanalyser som mäter den sammanlagda effekten av alla ämnen 

som verkar via en specifik mekanism är ett bra sätt att screena prover för ämnen som kan vara 
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potentiellt toxiska. Att inkludera bioanalyser minskar risken att missa ämnen som inte ingår i 

den kemiska analysen. 
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Bilaga 2 
Specifikation av vikt, procentandel av totalförpackning samt cm2 av provmaterial som lakats per prov. Specifikation av livsmedelssimulant 

etanol 50% (D1), ättiksyra 3% (B) eller blankprov utan provmaterial (0) per prov. Behandling av prov med kylskåpsförvaring vid 4-8°C i 67 

timmar eller kylskåpsförvaring vid 4-8°C i 67 timmar och efterföljande värmebehandlad i 121°C en timme. 

Provnummer/ 

beteckning 

Vikt i gram samt 

procentandel av 

totalförpackning. 

Blankprov 

(livsmedelssimulant utan 

provmaterial) (0). 

 

Behandling.  

Livsmedelssimulant Ättiksyra 3%(B). 

Etanol 50% (D1). 

Kylskåpsförvaring vid 4-8°C i 67 timmar (K). 

Kylskåpsförvaring vid 4-8°C i 67 timmar och 

värmebehandlad 121°C i en timme(V). 

Provmaterial i kontakt med 

livsmedelssimulant i cm2. 

Material av 

förpackningslåda (L). 

Filmmaterial (F). 

Utan provmaterial 

(procedurblank) (0) 

1 7,07  

24,18% 

D1 

K 

277,9 (L) 

197,3 (F) 

2 7,19  

24.59 % 

D1 

K 

282,6 (L) 

200,6 (F) 

3 7,21  

24,65 % 

B 

K 

283,4 (L) 

201,2 (F) 

4 7,7  

26,33 % 

B 

K 

302,6 (L) 

214,8 (F) 

5 0 D1 

K 

0 

6 0 D1 

K 

0 

7 0 B 

K 

0 

8 0 B 

K 

0 

12 7,09  

25,37 % 

D1 
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