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Mitä tiedetään hormonaalisten haitta-aineiden vaikutuksista ihmisen terveyteen?
EU-kalat II-hankkeessa on analysoitu monia sellaisia ympäristön kemikaaleja, joilla saattaa
olla hormonaalisia haittavaikutuksia. Niiden epäillään aiheuttavan kehityshäiriöitä sekä
ympäristön eliöissä että ihmisessä. Orgaanisten tinayhdisteiden tiedetään muuttavan
nilviäis- ja kalanaaraita koiraan suuntaan, kun taas ihmisellä ja muilla nisäkkäillä nämä
kemikaalit vaikuttavat rasvasolujen toimintaan ja mahdollisesti lihomistaipumukseen.
Polybromatut difenyylieetterit, dioksiinit ja perfluoratut yhdisteet puolestaan voivat
vaikuttaa lisääntymisterveyteen, mm. siittiöihin ja piilokiveksisyyteen. Varsinkin haittaaineiden yhteisvaikutuksista on vielä vähän tietoa.
Hormonaaliset haitta-aineet nousivat lisääntymisterveyden tutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi 20
vuotta sitten, kun havahduttiin siihen, että luonnossa tavatut kalojen, lintujen, nisäkkäitten ja
monien alkeellisten eläinten lisääntymishäiriöt liittyivät synteettisten kemikaalien hormonaalisiin
vaikutuksiin. Laivan pohjamaaleina käytettyjen organotinayhdisteiden havaittiin estävän osterien ja
simpukoiden lisääntymistä ja pesuaineperäisten alkyylifenolien huomattiin muuttavan uroskalojen
sukupuolirauhasia naaraan suuntaan. Klooripitoisten pestisidien haitallisuus lintupopulaatioille oli
todettu jo paljon aiemmin ja koe-eläintöissä nähtiin dioksiinien haittaavan lisääntymistä. Tällöin
heräsi tietenkin huoli siitä, aiheutuuko ihmiselle samankaltaisia haittavaikutuksia.
Lisääntymisterveys oli erityisen huolen aiheena, koska siemennesteen siittiöpitoisuudet olivat
selvästi pienentyneet samaan aikaan, kun ympäristössä havaittiin ongelmia. Siittiöt syntyvät
kiveksissä ja tämän elimen toiminnassa oli muitakin ongelmia: piilokiveksisyys yleistyi Englannissa
ja Tanskassa, ja kivessyövän esiintyvyys kasvoi nopeasti kaikkialla länsimaissa. Tämä näkyi myös
Suomessa. Lisääntymisterveyden ongelmat näyttivät liittyvän kiveksen kehityshäiriöön (testicular
dysgenesis syndrome), jossa sikiönkehityksen aikana hormonaalinen epätasapaino johtaa solujen
poikkeavaan toimintaaan ja erilaistumiseen.
Tähän mennessä on kertynyt vasta vähän tietoa hormonaalisten haitta-aineiden mahdollisesta
liittymisestä kiveksen kehityshäiriöihin ja julkaistut yhteydet yksittäisiin altistuksiin ovat heikkoja.
Omissa tutkimuksissamme olemme havainneet heikon yhteyden piilokiveksisyyden ja
klooripitoisten pestisidien sekä polybrominoitujen palonestoaineitten välillä sekä
muovinpehmentiminä käytettyjen ftalaattien ja lapsuusiän sukupuolihormonipitoisuuksien välillä.
Tanskalaisissa tutkimuksissa on havaittu perfluorinoitujen yhdisteiden yhteys siittiöitten
rakennepoikkeavuuksiin. Sen sijaan esim. PCB-yhdisteillä ei ilmeisesti ole merkittäviä
lisääntymisterveysvaikutuksia ja niitten kohdalla suurin huoli liittyy keskushermostovaurioihin.
Sekä ftalaatit että organotinayhdisteet vaikuttavat rasvasoluihin ja niiden yhteyttä
lihomistaipumukseen tutkitaan aktiivisesti. Koe-eläintyöt ovat aivan viime vuosina osoittaneet, että
samaan suuntaan vaikuttavien haitta-aineiden vaikutukset ovat additiivisia, ja sen takia pienetkin
pitoisuudet voivat olla yhteisvaikutuksissa merkittäviä. Tämä haastaa myös tutkijat ja viranomaiset
vaikeaan tilanteeseen, koska kemikaalit on tyypillisesti testattu aina vain yksinään. Uusilla
bioinformatiikan ja systeemibiologian menetelmillä on kuitenkin mahdollista tutkia

monimutkaistenkin altistusmallien vaikutuksia ja arvioida, ovatko nykyisin käytössä olevat
kemikaalit turvallisia ja ovatko nykyiset turvamarginaalit riittäviä väestön terveyden kannalta.
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