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Faktablad om nanomaterial
Bevisen pekar på att konstruerade nanomaterial har börjat användas och säljas i vanliga
livsmedelsprodukter, men företagen och deras leverantörer informerar inte sina kunder om
huruvida deras produkter innehåller nanomaterial. Faktum är att många företag som säljer
produkter som innehåller nanomaterial inte alltid vet att det finns nanomaterial i leveranskedjan.
Med tanke på de senaste vetenskapliga rönen om potentiella hälso- och miljörisker med
konstruerade nanomaterial, löper företag som använder, avser att använda eller bara tillåter
användning av nanomaterial i sina livsmedel och livsmedelsförpackningar en betydande ekonomisk
och juridisk risk samt risk att förlora sitt anseende.
Definition av nanomaterial
Nanomaterial är konstruerade eller tillverkade1 material som innehåller partiklar av nanostorlek (1–
1 000 nm) i en eller flera externa dimensioner eller i en intern struktur eller ytstruktur2, eller ett
material vars partiklar i nanostorlek har andra egenskaper eller funktioner än partiklar i
makrostorlek av samma material. Denna definition gäller även för tillfälliga nanopartiklar och de
som inte har konstruerats avsiktligt, utan är tillverkade biprodukter och ingår i företagsprodukter.
1

Naturligt förekommande organiska nanopartiklar (t.ex. mjölkprotein, essentiella mineraler) anses
inte vara material som konstruerats eller tillverkats i detta syfte. Termen ”naturligt förekommande”
utesluter konstruktions- eller tillverkningsprocesser som minskar storleken på material samt
naturligt förekommande inorganiska nanomaterial, såsom asbest.
2

Ackumulationer och agglomerat av nanopartiklar anses vara nanostrukturerade ämnen.

Nanomaterial används redan i livsmedel och livsmedelsförpackningar
I en banbrytande studie 2012 där man undersökte titandioxid i livsmedel fann man nanopartiklar av
titandioxid i flera livsmedel, inklusive Dentyne Ice-tuggummi, jordnöts-M&M, original-M&M och

Trident White-tuggummi.1 I tre aktuella kollegialt granskade undersökningar innehöll alla
livsmedelsklassade titandioxidprodukter som testades mellan 10 % och 35 % partiklar som var
mindre än 100 nm.2,3,4 I laboratorietester som utfördes 2013 identifierade man nanopartiklar av
titandioxid i Dunkin’ Donuts och Hostess vita pudrade munkar.5 I april 2014 identifierade det
amerikanska naturvårdsverket (Environmental Protection Agency – EPA) ett företag i New Jersey
som sålde plastbehållare för livsmedelsförvaring som innehöll nanopartiklar.6 Sedan 2014 uppges
ett dussintal livsmedel och livsmedelsrelaterade produkter på marknaden innehålla nanosilver.7
Nanomaterial regleras inte av det amerikanska livsmedelsverket (Food and Drug Administration,
FDA) för användning i livsmedel
Det amerikanska livsmedelsverket FDA har inte antagit några specifika föreskrifter för nanomaterial
för att skydda konsumenters hälsa. FDA har publicerat riktlinjer för nanomaterial i
livsmedelsprodukter, där det står att:


Nanopartiklar kan ha kemiska, fysiska och biologiska egenskaper som skiljer sig från dem
som deras större motsvarigheter har.8



”... när en livsmedelssubstans tillverkas vars innehåll består av en mängd partikelstorlekar
som i allt högre grad utgörs av nanometerpartiklar, bör säkerhetsbedömningar baseras på
uppgifter som är relevanta för nanometerversioner av livsmedelssubstansen.”9



Nanomaterial i livsmedel kan inte i allmänhet anses vara säkra: ”I nuläget känner vi inte till
några livsmedelsingredienser eller ämnen som kommer i kontakt med livsmedel som
avsiktligen konstruerats i nanometerstorlek och för vilka det finns allmänt tillgängliga
säkerhetsdata som är tillräckliga för att avgöra om användningen av denna
livsmedelsingrediens eller detta ämne som kommer i kontakt med livsmedel i allmänhet kan
anses vara säker.”10

Försäkringsbolag, vetenskapsmän och lagstiftare är oroade
2008: Det stora försäkringsbolaget Swiss Re noterade att ”det som gör nanoteknik till något helt
nytt ur ett försäkringsperspektiv är att riskerna är ovissa och de återkommande och ansamlade
förlusterna som den kan leda till, med tanke på att produkter som tillverkats med nanoteknik får
nya egenskaper och därmed även uppför sig annorlunda.11
2009: Europeiska unionens vetenskapliga kommitté för nya och nyligen identifierade hälsorisker
drog slutsatsen att ”hälso- och miljöfaror har påvisats för en rad avsiktligt tillverkade nanomaterial”,
att nanopartiklar liknar ”normala kemikalier/ämnen såtillvida att somliga kan vara toxiska och andra
inte” och att det ”fortfarande [är] befogat att göra en riskbedömning från fall till fall”.12
2011: Gen Re, ett stort återförsäkringsbolag, noterade att ”det finns för närvarande dussintals
studier som kopplar exponering för diverse nanopartiklar till negativa hälsoeffekter”.13
2012: USA:a nationella forskningsråd (National Research Council) genomförde en studie på uppdrag
av EPA av forskning inom nanoteknik och fann att ”trots större budgetar för forskning kring
nanoteknik och miljö, hälsa och säkerhet och ett allt större antal publikationer saknar lagstiftare,
beslutsfattare och konsumenter fortfarande den information som de behöver för att fatta

välinformerade beslut om den politik som förs och de lagförslag som kommit gällande folkhälsa och
miljö.”14
2013: USA:s presidents rådgivningsråd för vetenskap och teknik (Council of Advisors on Science and
Technology) uttryckte oro i sin bedömning av det nationella initiativet för nanoteknik (National
Nanotechnology Initiative, NNI) i fråga om ”bristande integrering mellan nanoteknikrelaterad
forskning [kring miljö, hälsa och säkerhet] som finansierats genom NNI och den typ av information
som beslutsfattare behöver för att effektivt hantera potentiella risker med nanopartiklar.” 15
Nanomaterial kan vara skadliga att inta som föda
Kollegialt granskad vetenskaplig forskning visar att nanomaterial (inklusive partiklar större än 100
nm) eventuellt inte är säkra att inta som föda. Det råder delad mening om vilken storlek som är
säker. Ett urval av ett allt större antal nanotoxikologiska studier visar att:

1



Nanopartiklar på upp till 240 nm kunde passera igenom cellmembran i organismer och
relativt lite är känt om hur de interagerar med biologiska system.16



Baserat på en granskning av den vetenskapliga litteraturen om nanotoxikologi och
endocytos (mekanismen varigenom celler absorberar molekyler) kan material upp till 300
nm gå igenom cellmembran. Granskningen tog inte upp absorption av större nanomaterial.
Man drog även slutsatsen att ”icke-nedbrytbara nanopartiklar som samlas intracellulärt
troligen har ett antal effekter” inklusive cellskador, inflammation och toxicitet.17



I den första studien utförd gemensamt av flera institut där man undersökte hälsoeffekter av
konstruerade nanomaterial, fann man att flera nanomaterial, inklusive tre former av
titandioxid och tre former av kolnanorör, orsakar lunginflammation och lungskador. 18



Möss som fått nanopartiklar av titandioxid i dricksvattnet under fem dagar visade att ”efter
oral exponering in vivo ger nanopartiklar av titandioxid upphov till brutna DNA-strängar och
kromosomskador i benmärg och/eller perifert blod.”19



Manlig avkomma till dräktiga möss som injicerats med nanopartiklar av titandioxid fick
genital missbildning och neurologiska skador20 samt förändringar i genuttrycket i hjärnan.21



Mänskliga lungepitelceller absorberade en mängd nanopartiklar av titandioxid. Exponering
för dessa nanopartiklar, även som ackumulationer och agglomerat, gav upphov till
inflammation i cellerna.22



Andra in vitro-undersökningar har visat att vissa typer av nanopartiklar av titandioxid och
zinkoxid är toxiska för mänskliga hjärn- och lungceller.23,24



Nanopartiklar av silver hade en toxisk effekt på testikelceller hos människor och möss och
undertryckte celltillväxt och cellförökning samt orsakade celldöd.25
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