
Växter som innehåller PA
De mest relevanta växterna som producerar pyrrolizidinalkaloiderna är stånds (Senecio 
jacobaea L.) och andra medlemmar av korgblommiga växter (Asteraceae), strävbladiga 
växter som gurkört (Borago officinalis) och familjen av ärtväxter (Fabaceae eller Legumi-
nosae). Andra växter som innehåller PA är hundtungesläktet (Cynoglossum), flockelsläktet 
(Eupatorium), heliotrop (Heliotropium) och vallörtssläktet (Symphytum). Även hästhov 
(Tussilago farfara) innehåller PA, men det påverkar sällan människor eftersom bina hinner 
äta upp tussilagopollenet innan vi börjar skörda pollen. Det är dock viktigt att undvika att ha 
växter som blåeld, hampflockel, gurkört, vallört och korsörtssläktet i närheten av bisamhällen 
man samlar in pollen från. Halten av PA är generellt högre i växternas pollen än i bladen, men 
PA-halten i nektarn har inte studerats särskilt utförligt. Det händer att även honung har ett 
lågt innehåll av PA.
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Pyrrolizidinalkaloider (PA) är en grupp av kvävehaltiga föreningar som finns naturligt i cirka  
6 000 växter. Giftet skyddar växten mot insektsangrepp men kan i höga doser skapa lever-
skador hos människan.

Pyrrolizidinalkaloider finns naturligt i omkring tre procent av alla blommande växter världen 
över. Mer än 500 olika pyrrolizidinalkaloider är kända, varav några är extremt giftiga. 
Halten beror på växtart och växtdel och påverkas dessutom av faktorer som jordmån, 
klimat och växtplats. PA hamnar oftast i örtbaserade livsmedel i form av ogräsföroreningar 
men de förekommer också i bipollen och i liten mån i honung. I EU-förordningen (EG) nr 
1881/2006 som gäller gränsvärden för främmande ämnen trycker man på att odlings- och 
skördemetoder måste anpassas för att få ner halterna och konstaterar att det finns många 
förbättringar för branschen att jobba med.
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Teoretiskt skulle PA kunna skada eller döda människor men det är inte troligt, åtminstone 
inte i Europa. De fall som har noterats gäller utvecklingsländer där frön från växter med högt 
innehåll av PA hamnat i mjöl. Människor har ätit bröd bakat på mjölet och uppvisat symptom 
på PA-förgiftning. Många av dem har senare avlidit. (Willmot 1920, Mohabbat et. al 1976, 
Tandon et. al. 1976, Chauvin et. al. 1993). Inom växtodlingen i Europa pågår kontinuerligt 
arbete med att förbättra ogräsrensningsmetoder och odlare är generellt väl medvetna om 
faran med PA-haltiga ogräs.

Om du samlar in pollen är det bra att göra stickprov och skicka på analys då och då. Tänk på 
att pollensorterna (och därmed eventuellt innehåll av PA) kan variera drastiskt från kupa till 
kupa, även de som står just bredvid varandra. 

PA påverkar bina
Matteo Lucchetti har undersökt hur PA från blåeld, Echium vulgare, påverkar bin och bilarver. 
Blåeld är vanlig i Europa och populär bland bin tack vare sin höga produktion av både nektar 
och pollen. Tyvärr innehåller den också höga halter av PA. Det visade sig att PA är dödligt 
giftiga för larverna redan i låga doser och skulle potentiellt kunna påverka tillväxten i en 
bikupa. Däremot tycks vuxna bin ha en relativt hög tolerans för PA även om bina i Lucchettis 
studie fick livslängden förkortad till hälften jämfört med bina i kontrollgruppen som inte fick 
äta PA-förorenat pollen. 
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Det verkar som att endast ytterst små mängder PA hamnar i fodersaften även om ambina 
har ätit pollen som är förorenat med PA. Däremot finns risken att små mängder pollen råkar 
hamna i larvceller och på så sätt förgifta larverna. Det behövs dock fler studier på det här, 
betonar Lucchetti. (Lucchetti et. al. 2017)

Toxikologi PA
Höga doser kan orsaka leverförgiftning och genotoxiska och cancerframkallande effekter 
har observerats i djurförsök. Enligt exponeringsmarginalen (European Marginal of Exposure 
(MOE)) från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är doser under  
0,007 μg PA / kg kroppsvikt / dag troligtvis inte cancerframkallande.

Konsumtion av livsmedel med höga koncentrationer av PA kan leda till leverskador och 
i värsta fall döden. Även lungorna, blodkärlen, njurarna, bukspottkörteln, tarmarna, 
benmärgen och hjärnan kan ta skada.

Gränsvärden
EU-förordning (EG) nr 1881/2006 som gäller gränsvärden för främmande ämnen reglerar 
PA-halten i bipollen.

Tillämpning av nya gränsvärden är aktuellt från den 1 juli 2022. I Tyskland har bipollen ett 
gränsvärde på 84 µg PA/kg. Sverige har inget fastställt gränsvärde än.
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