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Mange gravide burger paracetamol 

Kristensen, Mazaud-Guittot, Jégou et al. 2016,  
Nature Rev. Endo. 
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Paracetamol forstyrrer den mandlige udvikling! 

Kristensen et al. 2011 HumRep.  
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Kristensen et al. 2011 (b). Rigshospitalet 
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Alle danskere, tyskere og amerikanere har  
har paracetamol i blodet 

Modick et al. 2014 & Nielsen et al. 2015. 

Kristensen, Mazaud-Guittot, Jégou et al. 2016,  
Nature Rev. Endo. 
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Hvor meget anilin bruges der? 

“Jan 2013: Workers protecting water ways 
near Handan, China, after a spill of 39 tons 
aniline reaching the river Zhuozhang affecting 
28 villages and several cities of more >1 
million e.g. Handan City of 9 million people.” 

From: European Union Risk Assessment Report, Aniline, 2004 

Note: MDA is processed to polyurethane used for insulation foam, wheel, tires 
synthetic fibers, carpets underlay, hard plastic etc. etc. 
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Anilin bliver til paracetamol i vores dyremodel 

Holm et al. 2015 Tox.Sci. 

The C57BL/6 
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Intrauterine eksponering med anilin og paracetamol 

dpc 7-fødslen 

Intrauterine exposure dpc 7-birth using C57BL/6 

The C57BL/6 

Holm & Mazaud-Guittot 
 et al. 2016, Tox Sci.  Rigshospitalet 
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Ovarier fra voksne mus efter eksponering fra dpc 7 til fødslen 

The C57BL/6 

Holm & Mazaud-Guittot 
 et al. 2016, Tox Sci.  Rigshospitalet 
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Reducering af follikler efter føtal eksponering  

Holm & Mazaud-Guittot 
 et al. 2016, Tox Sci.  Rigshospitalet 
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Holm & Mazaud-Guittot 
 et al. 2016, Tox Sci.  

Reducering af fertilitet efter føtal eksponering  
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Vores resultater viser, at en lang række kendte hormonforstyrrende 
også inhiberer prostaglandinsyntesen 

Kristensen et al. 2011 EHP. 
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“The similarity between known endocrine disrupting compounds 
and mild analgesics led us to hypothesise that inhibition of 
prostaglandins and use of mild analgesics during 
pregnancy could impair foetal masculinisation and therefore 
play a role in the decrease in male reproductive health!” 

Kristensen et al. 2011 EHP. 

Arachidonic acid 
             COXs 
Prostaglandins 

     
Pain 

 
   Fetal development? 

 

Paracetamol, 
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Konklusioner: 
 

• Hovedpinemedicinen paracetamol kan 
påvirke den reproduktive udvikling. 
 

• Eksponering til anilin eller derivater 
heraf kan være grunden til den 
allestedsværende paracetamol. 
 

• Mange kendte hormonforstyrrende 
stoffer er potente hæmmere af 
prostaglandinsignalering ligesom 
paracetamol … dette giver mulighed for 
additive effekter. 
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