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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Plast är ett fantastiskt material som finns runt omkring oss i vår vardag. Emballage, 

byggmaterial, isolering och tyger är bara några få nämnda exempel. Tuff användning av 

plastprodukter eller om plast slängs i naturen kan göra att plast bryts ner till mindre delar, sedan 

till mikroplast och vidare till nanoplast. Om vi följer till exempel en bit frigolit (polystyren) 

som hamnat i havet, bryts den ner i mindre partiklar när den slipas mot strandkantens sand och 

solens UV-strålning lyser på den. Studier visar på att nanopartiklar av vissa plaster har andra 

fysikaliska egenskaper än när plasten är i sin bulkform. Till exempel så kan proteiner i blod 

lägga sig på nanopartiklarnas ytarea, så att en proteinkorona bildas, se figur 1. 

 

Figur 1. Figuren visar en nanopartikel (i grått) där proteiner i en biologisk lösning ”klär” nanopartikelns ytarea. 

I denna studie undersöktes vilka proteiner i bovint (ko) blodserum som bildar en korona på 

nanopartiklar från plasterna polystyren och främst polyeten. Nanopartiklar av polyeten har inte 

varit forskade på och det finns mycket nya upptäckter att vänta, således även lite 

referensmaterial att använda. En del studier som har berört nanopartiklar av plast har blivit 

kritiserade för att endast professionellt tillverkade köpta nanopartiklar har använts. I denna 

studie simulerades en naturlig mekanisk nedbrytning av plasterna till nanopartiklar. Det gjordes 

genom att bryta ner polyeten eller polystyren i vatten med hjälp av en stavmixer. Blandningen 

med mikro- och nanoplaster filtrerades med ett sprutfilter för att minska storleksordningen på 

partiklarna och sedan analyserades storleksordningen. 

Nanopartiklar kan sällan ses med blotta ögat. Därav används metoder med någon form av ljus 

för analys. I studien användes DLS (Dynamic Light Scattering) och NTA (Nano Tracking 
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Analysis). NTA lyser med laser mot partiklarna så att de sprider laserljuset rakt upp mot ett 

mikroskop med en filmkamera. Filmkameran filmar storleken och rörelserna av ljuset som 

sprids av nanopartiklarna. På så sätt kan en storleksfördelning av partiklarna beräknas. 

Partikellösningarna inkuberades med serumet och det tillreddes även kontrollprover där endast 

vatten och serum inkuberades. Kontrollproverna användes som en kontrast mot proverna 

innehållandes partiklar. Därefter centrifugerades samtliga prover och analyserades med 

gelelektrofores. Gelerna färgades in med Coommasie Blue-, respektive silverinfärgning och 

banden som skiljde sig i partikelproverna från kontrollproven analyserades med 

masspektrometri. 

Resultaten visade sig vara mycket tydligare efter att gelerna blev silverinfärgade. 

Silverinfärgning är en metod som är nästan 100 gånger mer känslig än Coomassie Blue-

infärgning. För proverna innehållande polyetenpartiklar var det flera olika proteiner som hade 

bildat korona, medan för polystyren så var det endast ett fåtal som hade bildat korona (endast 

ett band i gelen skiljde sig i proverna innehållandes polystyrenpartiklar i jämförelse med deras 

kontrollprover). Studien gav även förslag på metodförbättringar för framtida studier inom 

samma fält. 
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