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Abstract 
 

Pharmaceuticals are environmental pollutants that are a major threat to aquatic ecosystems 

and very little is known about their ecological consequences. In this study growth, survival 

and behaviour (sociability, activity and boldness) of perch fry (Perca fluviatilis) were 

examined in order to study the possible effects of exposure to a benzodiazepine anxiolytic 

drug, Oxazepam, during embryonic development. The study tested following hypotheses: (1) 

perch growth is affected positively by exposure during embryonic development; (2) early 

perch survival is affected positively by exposure during embryonic development; and (3) 

boldness and activity increases while sociability decreases in perch fry exposed during 

embryonic development. Embryos of naturally spawned perch were exposed to water with 

two different concentrations of Oxazepam. The embryos were exposed during different parts 

(24-hour periods) of the embryonic development, because embryos may be more vulnerable 

at certain times during embryonic development and/or because the exposure at different 

times can produce different effects. Embryos were also chronically exposed, which is 

essential for aquatic systems because the influx of pharmaceuticals is more or less 

continuous. In line with hypothesis 1 treatment with Oxazepam affected growth positively. 

Similarly, survival increased with Oxazepam exposure as predicted by hypothesis 2. Perch fry 

exposed to the high concentration and fry exposed late during embryonic development 

survived better. In addition, as hypothesized in hypothesis 3, perch fry exposed to both 

concentrations exhibited increased activity and reduced sociability although boldness did not 

increase. Further studies are required to demonstrate the ecological consequences of 

Oxazepam in aquatic systems. 
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Sammanfattning 
 

Läkemedel är en grupp av miljöföroreningar som utgör ett stort hot mot akvatiska 

ekosystem. Läkemedel når akvatiska system på många olika sätt, t.ex. genom utsläpp från 

avloppsreningsverk. Mycket lite är känt om de ekologiska effekterna av läkemedel i miljön. 

Särskilt oroväckande är möjliga effekter av läkemedel som är tillverkade för att åstadkomma 

beteendeförändringar, eftersom sådana effekter troligtvis går obemärkt förbi i traditionella 

ekotoxikologiska tester. I denna studie analyserades abborryngels (Perca fluviatilis) tillväxt, 

överlevnad och beteende (social tendens, aktivitet och riskbenägenhet) i syfte att studera 

möjliga effekter av exponering för ett ångestdämpande läkemedel, bensodiazepinen 

Oxazepam, under romstadiet. I studien testades följande hypoteser: (1) yngeltillväxt påverkas 

positivt av exponering under romstadiet; (2) yngelöverlevnad under de första tre veckorna 

påverkas positivt av exponering under romstadiet; och (3) riskbenägenhet och aktivitet ökar 

medan social tendens minskar hos yngel som exponerats under romstadiet. Rom av naturligt 

lekande abborre exponerades för vatten innehållande Oxazepam i två olika koncentrationer 

(1 µg/l och 1000 µg/l). Rommen exponerades för Oxazepam under olika tidpunkter (24-

timmars perioder) av utvecklingen eftersom rom kan vara mer känslig vid vissa perioder 

under embryonalutvecklingen och/eller eftersom exponering vid olika tidpunkter kan ge 

olika effekter. Rom exponerades även kroniskt under hela romstadiet, vilket är relevant i 

akvatiska system eftersom inflödet av läkemedel till den akvatiska miljön vanligtvis är relativt 

kontinuerligt. I enlighet med hypotes 1 växte yngel som exponerats för Oxazepam bättre. 

Resultaten för överlevnad visade på en positiv effekt av Oxazepamexponering vilket 

förväntades i hypotes 2. Medelöverlevnaden var högre för både yngel som, under romstadiet, 

exponerats för hög koncentration och för yngel som exponerats sent. Aktivitet och social 

tendens påverkades i enlighet med hypotes 3 men någon effekt på riskbenägenhet kunde inte 

påvisas. Ytterligare studier krävs för att visa vilka ekologiska konsekvenser Oxazepam kan 

orsaka i akvatiska ekosystem. 
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Inledning 
 

Läkemedel används i större omfattning än någonsin men användandet spås trots det öka 

ytterligare p.g.a. en ökad tillgänglighet för världens befolkning. Det brittiska Office of 

National Statistics förutspår att landets läkemedelsanvändning kommer att mer än 

fördubblas till 2050 (Depledge 2011). Många läkemedel hamnar i vattenmiljön och under de 

senaste två decennierna har antalet rapporter ökat angående upptäckt av spårmängder av 

olika receptbelagda och receptfria läkemedel i utsläpp från avloppsreningsverk, yt- och 

grundvatten och, i vissa länder, även i dricksvattenskällor (Corcoran m.fl. 2010). Läkemedel 

når miljön genom exkretion från behandlade patienter antingen som huvudämnet eller som 

metaboliter, genom direkt utsläpp från läkemedelstillverkning, från sjukhus eller från privata 

hushåll och genom läckage från markbundna depositioner (Corcoran m.fl. 2010). Dessutom 

kan läkemedelsföreningar också nå akvatiska och terrestra miljöer via användning i 

veterinärmedicinska behandlingar och användningen av behandlat avloppsvatten till 

bevattning (Calisto och Esteves 2009).  

 

Läkemedel i sig är biologiskt aktiva och ofta väldigt potenta (Dietrich m.fl. 2002). De är ofta 

resistenta mot biologisk nedbrytning eftersom metabolisk stabilitet är nödvändig för 

farmakologisk verkan. Vissa läkemedel (eller deras metaboliter) är också vattenlösliga i hög 

grad och vid låg biologisk nedbrytning kommer följaktligen rening av avloppsvatten 

begränsas för sådana föreningar (Dietrich m.fl. 2002). Dessa föreningar kommer då nå den 

akvatiska miljön (Dietrich m.fl. 2002), p.g.a. otillräckliga reningsmetoder (Calisto och 

Esteves 2009), vilket resulterar i exponering av akvatisk flora och fauna (Dietrich m.fl. 

2002). Generellt är koncentrationer av läkemedel som påvisas i vattenmiljön relativt låga, 

vanligtvis ng/l upp till µg/l. I vissa länder (t.ex. Indien och Kina) går dock relativt höga 

koncentrationer av antibiotika och andra läkemedel, inklusive betablockerare 

(stresskyddande hormoner), antacider (syrabindande) och antidepressiva läkemedel, ut i 

vattenmiljön genom utsläpp från produktionsanläggningar (Corcoran m.fl. 2010). De regler 

som styr miljöpåverkan av läkemedel är begränsade i dessa länder jämfört med de i Europa, 

Japan och Nordamerika där det finns särskilda krav för att säkerställa att läkemedel som når 

marknaden miljötestas. Detta betyder att läkemedel bedöms för deras sannolika 

miljömässiga öde och deras biologiska effekter vilka kan påverka kontroll över användning 

och förbud (Corcoran m.fl. 2010).  

 

Läkemedel är avsedda att ändra den fysiologiska funktionen hos mottagaren, till skillnad från 

de flesta andra kemikalier som kommer in till miljön där biologiska effekter i allmänhet 

uppstår som en oavsiktlig konsekvens av deras huvudsakliga funktion. Dessutom är en del 

mekanismer som styr hur vissa läkemedel agerar relativt bevarade genom djurfyla, således 

har vissa läkemedel som framkallar en effekt hos människor eller boskapsdjur också en hög 

sannolikhet att vara biologiskt aktiva hos vilda arter (Corcoran m.fl. 2010). På grund av t.ex. 

fiskars ekologiska nisch och likheter i många av deras fysiologiska processer med däggdjur, är 

fisk det ryggradsdjur som mest sannolikt påverkas av läkemedel i vattenmiljön (Corcoran 

m.fl. 2010). Läkemedel är i allmänhet icke-polära och kan därför passera biologiska 

membran genom diffusion, till mål inom specifika celler och vävnader. Upptag av läkemedel 

hos fisk kan ske både genom huden och över gälytor i samband med vattenburna eller 

sedimentbundna läkemedel, oralt genom föda eller till rom via modern eller omgivningen 

(Corcoran m.fl. 2010). Det sker en kontinuerlig tillförsel av läkemedel till vissa vattenmiljöer, 

vilket kan leda till kronisk exponering. Detta, i kombination med en benägenhet hos vissa 
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läkemedel att bioackumuleras, betyder en ökad sannolikhet för negativa biologiska effekter 

(Corcoran m.fl. 2010). Läkemedel testas omfattande för att se att de inte är skadliga för 

människors hälsa, och därmed finns det mycket information tillgänglig avseende fysiologiska 

effekter av läkemedel hos däggdjur. Men information om effekterna av dessa biologiskt aktiva 

substanser i vilda djur, inklusive fisk, är begränsad (Corcoran m.fl. 2010).  

 

Bensodiazepiner är frekvent använda psykiatriska läkemedel som ofta detekteras i miljön 

(Calisto m.fl. 2011) och är potentiellt nya miljögifter (Kosjek m.fl. 2012). Dessa läkemedel och 

deras nedbrytningsprodukters persistens och öden i miljön är av hög relevans och är ännu 

inte utredda (Calisto m.fl. 2011). Bensodiazepiner tillhör den grupp av psykiatriska ämnen 

som verkar på det centrala nervsystemet med ångestdämpande, lugnande och sömngivande 

effekter och är en av de mest ordinerade grupperna av läkemedel i hela världen (Calisto m.fl. 

2011). De används inte enbart som läkemedel för mänskligt bruk utan är också vanliga i 

veterinärmedicinska behandlingar. Läkemedlen alprazolam, diazepam, lorazepam och 

oxazepam är de mest relevanta bensodiazepinerna, som respektive representerar 46, 24, 13 

och 2 % av den totala mängden som framställs (Calisto m.fl. 2011). Under det senaste 

årtiondet har det utförts ett betydande antal studier som rapporterat förekomsten av 

bensodiazepiner i miljömatriser, nämligen i avloppsreningsverks inflöden och utflöden, i 

ytvatten och i dricksvatten. Närvaron av dessa föreningar i ekosystem kan ha en betydande 

inverkan på organismer eftersom deras syfte är att verka på det centrala nervsystemet, som 

direkt påverkar regleringen av beteende och reproduktionsmönster (Calisto m.fl. 2011). 

 

Individer av både människor och djur uppvisar konsekventa skillnader i aggressivitet, 

risktagande, social tendens och aktivitet (Dall m.fl. 2004). Ur ett adaptivt perspektiv är det 

rimligt att individer anpassar sitt beteende enligt rådande förhållanden (inklusive det inre 

tillståndet), och detta kan leda till konsekventa individuella skillnader i beteende om det 

finns variation mellan individer inom en population (Dall m.fl. 2004). Till exempel, individer 

skiljer sig ofta i aggressivitet, fastän alla individer ändrar sina aggressionsnivåer beroende på 

sammanhang, är vissa genomgående mer aggressiva än andra. Liknande mönster har 

observerats för aktivitet, utforskning, risktagande, rädsla och reaktivitet och dessa beteenden 

kallas personlighetsgrundande (Dall m.fl. 2004). Personlighetsskillnader kan påverka hur 

djurindivider, och i förlängningen djurpopulationer svarar på olika förändringar i miljön. Om 

personlighetsskillnader utvecklas tillsammans med morfologi och andra drag kan de 

underlätta artbildning och bevarande av adaptiva förändringar. Dessutom är 

miljöförändring, som ett resultat av mänsklig påverkan, sannolikt en viktig faktor i 

utformningen av många arters framtid. Därför är en viktig fråga inom bevarandebiologi hur 

väl arter kan svara på förändring, och närvaron av olika personlighetstyper i populationer 

kan därmed komma att spela en viktig roll för arters förmåga att bestå (Dall m.fl. 2004). 

 

Ett beteendesyndrom är ett antal korrelerade beteenden uttryckta antingen inom ett visst 

beteendesammanhang (t.ex. korrelationer mellan födosöksbeteenden i olika habitat) eller 

mellan olika sammanhang (t.ex. korrelationer mellan att äta, fly undan predatorer, para sig, 

aggressivitet och spridning) (Sih m.fl. 2004 A). En central tanke är att beteendekorrelationer 

skapar kompromisser, t.ex. en aggressiv genotyp kan klara sig bra i situationer där hög 

aggressivitet gynnas, men kan vara olämpligt aggressiv i situationer där låg aggressivitet 

gynnas (och tvärtom för en genotyp med låg aggressivitet). Beteendesyndrom kan därmed 

resultera i missanpassade beteenden i vissa sammanhang, och potentiellt bevara individuell 

variation i beteende i en varierande miljö (Sih m.fl. 2004 A). Det är tydligt att 
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beteendesyndrom är särskilt ekologiskt och evolutionärt viktigt om det är konsekvent under 

en livstid, men även en kortvarig (veckor) beteendekorrelation kan vara viktig (Sih m.fl. 2004 

A). Beteendesyndrom kan ha viktiga ekologiska effekter eftersom: (i) beteendekorrelationer 

och begränsad beteendeplasticitet kan generera kompromisser som begränsar förmågan hos 

en individ/art att klara av begränsande miljöfaktorer och (ii) beteendekorrelationer mellan 

sammanhang (t.ex. mellan reproduktions-, rovdjur-bytesdjurs- och spridningsbeteenden) 

kan koppla nativitet, mortalitet och spridning på ett sätt som inte vanligtvis ingår i ekologiska 

analyser (Sih m.fl. 2004 B).  

 

Beteende ses som ett visuellt svar på, t.ex. en yttre stimulans från omgivningen. Bortsett från 

naturlig stimuli såsom förändringar i ljus och temperatur är många stimuli relaterade till 

mänskliga störningar i ekosystem, inklusive utsläpp av föroreningar i miljön (Gerhardt 

2007). Förändringar i djurs beteende är en känslig indikator på miljöförändringar och har 

föreslagits som ett index för toxicitet hos djur (Gerhardt 2007). Beteendeförändringar kan 

innebära antingen kompensatoriska, reversibla adaptiva svar i syfte att mildra eventuella 

uppenbara effekter (t.ex. direkt beteendemässig respons efter stress) eller irreversibla 

effekter av ett ämne på en beteendemekanism eller uttryck efter att toxikokinetiska och 

toxikodynamiska processer har startat (Gerhardt 2007). Aktivitetsnivå har identifierats som 

ett nyckeldrag som länkar beteende till födosökshastighet, metabolisk förbrukning, och 

predationsrisk och därmed till populationsdynamik. Till exempel är hög aktivitet ofta 

fördelaktigt vid födosök eller konkurrens om parningstillfälle, men kostsamt vid möte med 

predator (Sih m.fl. 2004 A). Individer varierar också med avseende på deras riskbenägenhet 

och sociala tendens (Ward m.fl. 2004). Riskbenägenhet kan brett definieras som viljan att 

acceptera en viss risk i utbyte mot potentiellt högre vinster i födosök eller reproduktion 

(Ward m.fl. 2004). Det är ett mått på en individs reaktion i en situation som upplevs som 

farlig, såsom i närvaro av en predator. Ward m.fl. (2004) konstaterade att riskbenägna 

individer konkurrerade ut minde riskbenägna individer och hade högre tillväxt i lab. I fält 

kan däremot sådant beteende troligtvis öka predationsrisk och kan därför begränsa antalet 

riskbenägna individer i en naturlig population vilket tillåter skyggare individer att överleva 

(Ward m.fl. 2004). Social tendens är ett centralt beteende som hos djur refererar till en 

individs reaktion mot artfränder, förutom aggressiva interaktioner (Conrad m.fl. 2011). 

Social tendens är t.ex. en viktig indikator på spridningsförmåga, mer asociala individer 

sprider sig längre, vilket tyder på personlighetsbaserad spridning (Cote m.fl. 2010). Man kan 

undra varför individer varierar i social tendens, speciellt hos en mycket social art. En 

förklaring kan vara att skillnader i social tendens är relaterat till skillnader i konkurrenskraft, 

där asociala individer undviker grupper eftersom de är dåliga konkurrenter (Cote m.fl. 2010). 

En alternativ förklaring är att asociala och sociala individer skiljer sig åt i sina strategier att 

hantera predationsrisk. Att bilda stim kan minska risken för predation genom 

utspädningseffekt, tidigare upptäckt av predator till följd av ökad vaksamhet och predator 

förvirring. Å andra sidan kan predatorer attackera grupper oftare eftersom de är lättare att 

upptäcka (Cote m.fl. 2010). Individer som har en hög sannolikhet att fly undan en predator 

(t.ex. genom hög simhastighet eller effektiv användning av skydd) kan undvika sociala 

grupper om vinsten att vara ensam är högre än kostnaden, medan individer som har sämre 

flyktförmåga kan förlita sig på att bilda stim för ökad säkerhet (Cote m.fl. 2010).  

 

I en tidigare studie (Brodin m.fl. 2012) där ettårig abborre (Perca fluviatilis) under sju dagar 

exponerades för bensodiazepinen Oxazepam i två olika koncentrationer (1 µg/l och 1000 

µg/l) konstaterades att överlevnad påverkas positivt. Av totalt 75 abborrar dog nio under 
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exponeringsveckan, åtta icke-exponerade och endast en exponerad för den låga 

koncentrationen (Brodin 2012). Abborre som exponerats för den höga koncentrationen 

uppvisade positiv överlevnad, ökad riskbenägenhet och aktivitet, och minskad social tendens. 

Läkemedelsinducerade förändringar i personlighet ledde till högre födointagseffektivitet i 

behandlingar med både låg och hög koncentration (Brodin m.fl. 2012). Brodin m.fl. (2012) 

påpekar att baserat på deras resultat påverkar ångestdämpande läkemedel redan nu fiskars 

personlighet och konkurrenskraft i ytvatten runt om i världen. Detta innebär att det finns ett 

akut behov av ytterligare studier med tonvikt på, hittills underskattade, ekologiska effekter av 

läkemedel i akvatiska system. 

 

I denna studie analyserades abborryngels tillväxt, överlevnad och beteende (social tendens, 

aktivitet och riskbenägenhet) i syfte att studera möjliga ekologiska effekter av exponering för 

läkemedlet Oxazepam under romstadiet. Rom av naturligt lekande abborre exponerades för 

Oxazepam i två olika koncentrationer (1 µg/l och 1000 µg/l). Rommen exponerades under 

olika tidpunkter av utvecklingen eftersom rom kan vara mer känslig vid vissa perioder under 

embryonalutvecklingen och/eller eftersom exponering vid olika tidpunkter kan ge olika 

effekter. Rom exponerades även kroniskt under hela romstadiet, vilket är relevant i akvatiska 

system eftersom inflödet av läkemedel till den akvatiska miljön vanligtvis är relativt 

kontinuerligt. I studien testades följande hypoteser: (1) yngeltillväxt påverkas positivt av 

exponering under romstadiet; (2) yngelöverlevnad under de första tre veckorna påverkas 

positivt av exponering under romstadiet; och (3) riskbenägenhet och aktivitet ökar medan 

social tendens minskar hos yngel som exponerats under romstadiet. 

 

 

Material och metoder 
 

Sex romsträngar, från ett kust lekande abborrbestånd, samlades in från Rovsundet i Täfteå 

(SWEREF99 TM: 7081809, 773174; Karttjänster 2012) den 8:e maj 2012. Varje romsträng 

delades i 21 bitar varav en för kontroll, två för kronisk exponering och 18 för 

dygnsexponering vilket resulterade i totalt 126 bitar. Dessa placerades i individuella akvarier 

(höjd 14 cm * bredd 12 cm * längd 20 cm) med ca 2,8 l åldrat kranvatten (kranvatten som fått 

stå 3 - 4 dagar). Akvarierna placerades slumpmässigt ut på tre hyllplan med två rader i varje 

höjd längs långsidorna i ett klimatrum vid EMG, Umeå universitet. Temperaturen ställdes till 

10°C och ljusregimen till 5 tim mörkt och 19 tim ljust. Samtliga akvarier syresattes 

individuellt med hjälp av tryckluft. För kronisk exponering placerades en bit av varje 

romsträng per Oxazepamkoncentration (1 µg/l och 1000 µg/l) i akvarier med ca 2,8 l 

Oxazepamlösning. Under de nio första dygnen av embryonalutvecklingen exponerades 

dagligen (24 tim) en bit av varje romsträng per Oxazepamkoncentration i exponeringskärl 

(höjd 6 cm * bredd och längd 9 cm) med ca 0,3 l Oxazepamlösning. Efter 24 tim lyftes bitarna 

upp ur exponeringskärlen och sköljdes två gånger med åldrat kranvatten innan de placerades 

tillbaka i sina ursprungsakvarier. Dygnsexponeringen pågick nio dygn (8:e maj - 17:e maj) 

och kronisk exponering pågick 13 – 15 dygn fram tills ynglen kläcktes (21:a maj – 23:e maj). 

Vattenprover togs från varje exponeringskärl efter varje dygnsexponering genom att fylla en 

plastflaska (25 ml) med ca 15 ml exponeringslösning, prover togs även från akvarier med 

kronisk exponering både vid exponeringsstart och vid kläckningsdag. Vattenproverna frystes 

för senare standardiserad analys av Oxazepamkoncentration vid ett ackrediterat kemiskt 

laboratorium. Proverna analyserades genom att använda en trippel kvadrupol 

masspektrometer kopplad till en vätskekromatograf (Quantum Ultra EMR, Thermo Fisher 
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Scientific, San Jose, CA, USA). Analyserna resulterade i medelkoncentrationerna 1,09 µg/l 

(21 % RSD) och 984 µg/l (16 % RSD) och visade inte på någon förändring av koncentrationer 

under studiens gång. Vatten och lösningar som användes vid exponeringsutförandet 

förvarades i samma klimatrum som akvarier och exponeringskärl för att minska möjliga 

effekter av temperaturskillnader. 

 

När dygnsexponeringen var avklarad höjdes temperaturen under tre dygn i klimatrummet 

från 10°C till 16°C (18:e maj) och från 16°C till 17°C (20:e maj) för att påskynda utvecklingen 

från rom till yngel. Vid kläckning valdes 60 yngel slumpmässigt ut från varje akvarium. De 

utvalda ynglen placerades tillbaka i ursprungsakvarierna som hade tvättats och fyllts med 

åldrat kranvatten. Yngel från kronisk exponering sköljdes två gånger med åldrat kranvatten, 

för att avlägsna Oxazepamlösning, innan de placerades tillbaka i ursprungsakvarierna med 

åldrat kranvatten. 

 

Från kläckningsdag och framåt matades ynglen varje dag med zooplankton som håvats från 

Hagadammen i Umeå (SWEREF99 TM: 7088146, 759519; Karttjänster 2012). Vattnet från 

Hagadammen silades för att sortera bort skräp, stora zooplankton och insekter för att erhålla 

en storleksmässig optimal föda för ynglen. Efter två veckor inkluderades även större 

zooplankton i födan för att optimera ynglens tillväxt. Ynglen i samtliga akvarier fick ad 

libitium (”fri föda”) tillgång till zooplankton i lika stor mängd vid samma tidpunkt på dygnet. 

Matningsordningen (höger till vänster och omvänt) i klimatrummet skiftades varje dygn för 

att minimera risken för effekter av matningsordning på fördelning av zooplankton i 

akvarierna. 

 

För att kunna följa ynglens tillväxt fotograferades om möjligt tio slumpmässigt utvalda yngel 

från varje akvarium 6, 16 och 23 dagar efter kläckning. Där antalet yngel var färre än tio 

fotograferades samtliga. Yngel från varje akvarium placerades i en vanna med åldrat 

kranvatten (17°C) tillsammans med en 2 cm lång kalibreringssticka och fotograferades. 

Fotografierna bearbetades i bildbehandlingsprogrammet ImageJ för att mäta ynglens längd 

och bredd. Längd mättes genom att klicka på en punkt mellan ögonens framkant och på 

stjärtspetsen. Bredd mättes genom att klicka på en punkt vid vänstra ögats ytterkant och på 

en punkt vid högra ögats ytterkant. I samband med fotografering rengjordes samtliga 

akvarier genom att suga bort material från botten med en plastspruta (100 ml) och tillsätta 

åldrat kranvatten upp till den ursprungliga mängden (ca 2,8 l). I samband med sista 

fotograferingstillfället (23 dagar efter kläckning) registrerades även yngelöverlevnad genom 

att notera antal kvarvarande yngel i varje akvarium. 

 

Fyra veckor efter kläckning utfördes experiment för att undersöka tre 

personlighetsgrundande beteenden (social tendens, aktivitet och riskbenägenhet) på alla 

kvarvarande yngel (147 st). För social tendens registrerades försöksynglets rumsliga 

användning i närvaro av ett stim med abborryngel. Experimentarenan (figur 1a) var ett 

akvarium (höjd 30 cm * bredd 30 cm * längd 50 cm) fyllt med åldrat kranvatten upp till ca 10 

cm. Akvariet var delat i tre sektioner (två mindre (bredd 30 cm * längd 15 cm) och ett större 

(bredd 30 cm * längd 20 cm) centralt) med hjälp av två transparenta skiljeväggar av glas 15 

cm från båda kortsidorna. Designen tillät visuell men inte fysisk eller kemisk interaktion 

mellan försöksynglet och stimmet. Akvariets yttre väggar var täckta med svart plast för att 

reducera yttre störning. Stimmet bestod av nio yngel som introducerades till en av de mindre 

sektionerna 15 min före experimentet inleddes, den andra mindre sektionen lämnades tom. 
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För att undvika tidsmässiga förändringar i stimmets beteende byttes stimindividerna ut efter 

fyra timmar mot nio stycken nya individer som användes under påföljande fyra timmars 

experiment. Försöksynglet introducerades i den centrala sektionen och videoinspelning av 

akvariet (från ovan) pågick under 4 min, varav den första minuten exkluderades från 

analyser (acklimatisering). Försöksynglens rumsliga användning analyserades med 

programvaran Observer 2.01 (integrerat system för händelseinspelning och dataanalys i 

beteendevetenskaplig forskning). I akvariets centrala sektion var bottnen markerad med räta 

linjer med 2 cm mellanrum som skapade 10 zoner. För att få en kvantitativ uppskattning av 

social tendens mättes tiden som försöksynglet spenderade i zon 1 (zon 1 = närmast stimmet) 

under 3 min. Individuell aktivitet mättes samtidigt som social tendens genom att notera tiden 

som försöksynglet simmade under 3 min (Cote et al. 2010). Efter experimentet fick 

försöksynglet vänta 15 min innan riskbenägenhet testades. Experimentarenan (figur 1b) var 

ett akvarium (höjd 14 cm * bredd 12 cm * längd 20 cm) fyllt med åldrat kranvatten upp till ca 

5 cm. I akvariet fastsattes ett stående rör (höjd 11,5 cm * radien 2,1 cm), i bottnen vid ena 

kortsidan. Röret hade ett runt hål (radien 1,5 cm) i sidan som, om proppen togs bort, tillät 

ynglet tillträde till experimentarenan. Under röret, på akvariets undersida, tejpades en bit 

svart plast för att avlägsna ljusinsläpp. Försöken inleddes med att försöksynglet placerades 

ner genom rörets öppning som därefter täcktes över för att avlägsna ljusinsläpp. Efter en 

minuts acklimatisering avlägsnades försiktigt proppen ur rörets sidohål medan 

videoinspelning av akvariet (från ovan) pågick under 10 min. Den tillåtna maxtiden för yngel 

att simma ut ur röret (600 s) minus tiden när yngel simmar ut ur röret (och stannar ute > 10 

s) definierar riskbenägenhet. Kortare tid att komma ut ur röret indikerar högre 

riskbenägenhet. Försöksynglens riskbenägenhet analyserades i programvaran Windows 

Media Player genom att registrera vilka yngel som kom ut och vid vilken tidpunkt. Respektive 

experiment utfördes i rumstempererade (18°C) utrymmen för att vattentemperaturen skulle 

vara jämförbar med den där fiskarna hölls, detta för att minska risken för 

temperaturberoende beteendeförändringar och onödig stress. 

 

Figur 1.a) Experimentarena för social tendens. Akvarium fyllt med åldrat kranvatten upp till ca 10 cm, indelat i tre 

sektioner (två mindre och ett större centralt) med hjälp av två transparenta skiljeväggar av glas. Stimfiskar ses i 

den bortre mindre sektionen och i den centrala sektionen linjer (med 2 cm mellanrum) för analys av yngels 

rumsliga utnyttjande. b) Experimentarena för riskbenägenhet. Akvarium fyllt med åldrat kranvatten upp till ca 5 

cm. Ett rör (fastsatt i bottnen vid ena kortsidan) med ett hål i sidan som tillåter yngel tillträde till 

experimentarenan om proppen tas bort. 
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Dataprogrammet IBM SPSS Statistics 20.0.0 användes för statistiska analyser. För att testa 

hypotes 1 (tillväxt) användes de parametriska testerna Three-way ANOVA och Tukey´s HSD 

Post-hoc test. Hypotes 2 (överlevnad) testades med det icke-parametriska testet Kruskal-

Wallis test och för hypotes 3 (beteende) användes Generalized linear models med 

multinomial fördelning och kumulativ logit link funktion. För aktivitet gjordes endast test på 

yngel med aktivitet > 20 s för att reducera påverkan av yngel som av olika anledningar stod 

stilla under experimentet. Eventuell korrelation mellan aktivitet och tillväxt testades genom 

Partial Correlation kontrollerad för koncentration. Här testades samtliga yngels aktivitet (0 – 

180 s) och även enbart för yngel med aktivitet > 20 s. 

 

 

Resultat 

 

Ynglen påvisade sex dagar efter kläckning (T1) en signifikant skillnad i längd beroende av 

exponeringsdag, romsträng och deras interaktioner (tabell 1). Dock kunde inte någon effekt 

av koncentration ses. För bredd vid T1 visade sig samma mönster men här var även samtliga 

tvåvägsinteraktioner med koncentration signifikanta (tabell 2). 

 
Tabell 1. Trevägsvariansanalys för längd, vid respektive fotograferingstillfälle (T1 = 6 dagar efter kläckning, T2 = 

16 dagar efter kläckning och T3 = 23 dagar efter kläckning), beroende av koncentration (Konc.), exponeringsdag 

(Exp. dag), romsträng och samtliga tvåvägsinteraktioner.  

  Längd T1 Längd T2 Längd T3 

  fg p-värde fg p-värde fg p-värde 

Konc. 1 0,399 1 0,970 1 0,475 

Exp. dag 9 0,003** 8 0,092 9 0,280 

Romsträng 5 0,000*** 5 0,668 5 0,319 

Konc. * exp. dag 9 0,934 8 0,040* 6 0,512 

Konc. * romsträng 5 0,100 5 0,147 5 0,558 

Romsträng * exp. dag 43 0,001*** 29 0,119 24 0,414 

fg totalt 670   261   162   

fg = frihetsgrader 

*p < 0,05, ** p < 0,01, ***p < 0,001  

 
Tabell 2. Trevägsvariansanalys för bredd, vid respektive fotograferingstillfälle (T1 = 6 dagar efter kläckning, T2 = 

16 dagar efter kläckning och T3 = 23 dagar efter kläckning), beroende av koncentration (Konc.), exponeringsdag 

(Exp. dag), romsträng och samtliga tvåvägsinteraktioner. 

  Bredd T1 Bredd T2 Bredd T3 

  fg p-värde fg p-värde fg p-värde 

Konc. 1 0,350 1 0,883 1 0,312 

Exp. dag 9 0,001*** 8 0,148 9 0,042* 

Romsträng 5 0,000*** 5 0,016* 5 0,013** 

Konc. * exp. dag 9 0,002** 8 0,093 6 0,780 

Konc. * romsträng 5 0,049* 5 0,051 5 0,338 

Romsträng * exp. dag 42 0,000*** 29 0,331 24 0,342 

fg totalt 666   261   162   

fg = frihetsgrader 

*p < 0,05, ** p < 0,01, ***p < 0,001  
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De signifikanta faktorerna för längd (Exp. dag och Romsträng) undersöktes sedan vidare 

genom post-hoc test. Yngel som exponerats sent (dag 9) under romstadiet var signifikant 

längre vid T1 jämfört med yngel som exponerats vid fem av de övriga åtta dagarna (tabell 3, 

figur 2). Yngel från romsträng fem var signifikant längre än yngel från fyra (1, 2, 4 och 6) av 

de andra fem strängarna. Dessutom var yngel från sträng tre signifikant längre än yngel från 

sträng fyra vid T1 (tabell 3). 

 
Tabell 3. Signifikanta skillnader i längd, vid fotograferingstillfälle ett (T1 = 6 dagar efter kläckning), beroende av 

exponeringsdag (Exp. dag) och romsträng (Tukey´s HSD Post-hoc test). 

Längd T1   

Exp. dag p-värde Romsträng p-värde 

1 vs. 9 0,038* 1 vs. 5 0,006** 

3 vs. 9 0,000*** 2 vs. 5 0,000*** 

4 vs. 9 0,017* 3 vs. 4 0,000*** 

6 vs. 9 0,023* 4 vs. 5 0,000*** 

8 vs. 9 0,001*** 5 vs. 6 0,009** 

*p < 0,05, ** p < 0,01, ***p < 0,001 

 

 
Figur 2. Ynglens längd (medel ± SE) för respektive exponeringsdag vid fotograferingstillfälle ett (T1 = 6 dagar 

efter kläckning). 

 

Även för bredd genomfördes post-hoc test för att få mer detaljerad information om funna 

signifikanta skillnader. Yngel som exponerats tidigt (dag 1) under romstadiet var signifikant 

bredare vid T1 jämfört med yngel som exponerats vid sex av de övriga åtta dagarna (tabell 4, 

figur 3). Yngel från romsträng ett var signifikant bredare än yngel från fyra av de övriga fem 

strängarna och yngel från sträng tre var signifikant smalare än yngel från fyra av de övriga 

fem strängarna vid T1 (tabell 4). Vid fotograferingstillfälle två (T2 = 16 dagar efter kläckning) 

och tre (T3 = 23 dagar efter kläckning) var de enda signifikanta skillnaderna att yngel från 

sträng sex var smalare (tabell 4). Yngel som inte exponerats (0 = kontroller) under 

romstadiet var signifikant bredare vid T1 jämfört med yngel som exponerats men ingen 

signifikant skillnad i bredd påvisades beroende av hög eller låg koncentration (tabell 4).  
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Tabell 4. Signifikanta skillnader i bredd, vid fotograferingstillfälle ett (T1 = 6 dagar efter kläckning), två (T2 = 16 

dagar efter kläckning) och tre (T3 = 23 dagar efter kläckning), beroende av exponeringsdag (Exp. dag), romsträng 

och koncentration (Konc.) (Tukey´s HSD Post-hoc test). 

Bredd T1     

Exp. dag p-värde Romsträng p-värde Konc. p-värde 

0 vs. 9 0,011** 1 vs. 2 0,000*** 0 vs. 1 0,018* 

1 vs. 3 0,012** 1 vs. 3 0,000*** 0 vs. 1000 0,040* 

1 vs. 4 0,004** 1 vs. 5 0,032*   

1 vs. 6 0,030** 1 vs. 6 0,020*   

1 vs. 7 0,001*** 2 vs. 4 0,009**   

1 vs. 8 0,040* 3 vs. 4 0,000***   

1 vs. 9 0,000*** 3 vs. 5 0,016*   

  3 vs. 6 0,002**   

Bredd T2     

Romsträng p-värde     

1 vs. 6 0,001***     

2 vs. 6 0,025*     

4 vs. 6 0,024*     

5 vs. 6 0,001***     

Bredd T3     

Romsträng p-värde     

5 vs. 6 0,007**     

*p < 0,05, ** p < 0,01, ***p < 0,001  

 

 
Figur 3. Ynglens bredd (medel ± SE) för respektive exponeringsdag vid fotograferingstillfälle ett (T1 = 6 dagar 

efter kläckning). 

 

Signifikant skillnad påvisades för överlevnad fram till fotograferingstillfälle tre, beroende av 

koncentration, exponeringsdag och romsträng (tabell 5). Yngel som exponerats för hög 

koncentration under romstadiet hade en högre överlevnad (1,97 ± 0,36, medel ± SE) jämfört 

med yngel som exponerats för låg koncentration (0,98 ± 0,40, medel ± SE) och kontroller 

(0,17 ± 0,17, medel ± SE) (figur 4). Gällande exponeringsdag hade yngel som exponerats sent 

under romstadiet en högre överlevnad jämfört med yngel som exponerats tidigt och 
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kontroller (yngel exponerade dag 9: 3,5 ± 0,17, medel ± SE; dag 1: 0,75 ± 0,75, medel ± SE 

och kontroller: 0,17 ± 0,17, medel ± SE). Från exponerade dag nio till dag ett kunde en 

nedåtgående trend i medelöverlevnad skönjas (figur 5).  

 
Tabell 5. Yngelöverlevnad, fram till fotograferingstillfälle tre (23 dagar efter kläckning), beroende av 

koncentration (Konc.), exponeringsdag (Exp. dag) och romsträng (Kruskal-Wallis test). 

Överlevnad 

  p-värde 

Konc. 0,004** 

Exp. dag 0,010** 

Romsträng 0,018* 

*p < 0,05, ** p < 0,01, ***p < 0,001  

 

 
Figur 4. Yngelöverlevnad (medel ± SE) för respektive koncentration fram till fotograferingstillfälle tre (23 dagar 

efter kläckning).  

 
Figur 5. Yngelöverlevnad (medel ± SE) för respektive exponeringsdag fram till fotograferingstillfälle tre (23 dagar 

efter kläckning). 
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Exponeringsdag påverkade signifikant både social tendens och aktivitet hos abborryngel, 

inga andra effekter kunde påvisas (tabell 6, bilaga 1).  

 
Tabell 6. Effekt av koncentration (Konc.), exponeringsdag (Exp. dag) och romsträng på personlighetsgrundande 

beteenden (social tendens, aktivitet och riskbenägenhet) (Generalized linear models). 

  

 
Social tendens  Aktivitet Riskbenägenhet 

  fg p-värde p-värde p-värde 

Konc. 1 0,340 0,559 0,908 

Exp. dag 9 0,022* 0,015* 0,860 

Romsträng 6 0,616 0,429 0,701 

fg = frihetsgrader 

*p < 0,05, ** p < 0,01, ***p < 0,001   

 

Yngel som exponerats tidigt under romstadiet var signifikant mindre sociala än övriga yngel 

(dag 1: p = 0,003 och dag 3: p = 0,028) och yngel som exponerats sent var signifikant mer 

aktiva (dag 9: p = 0,024).  

 

Signifikant negativ korrelation påvisades mellan aktivitet och längd och mellan aktivitet och 

bredd, d.v.s. korta eller smala yngel var mer aktiva än långa eller breda (tabell 7). Testet 

gjordes först med samtliga yngels aktivitet (Test 1 = 0 - 180 s) och sedan enbart för yngel med 

aktivitet > 20 s (Test 2) för att reducera påverkan av yngel som av olika anledningar stod 

stilla under experimentet (tabell 7). Signifikant korrelation mellan aktivitet och bredd 

förlorades i det senare testet med aktivitet > 20 s (tabell 7). 

 
Tabell 7. Korrelation mellan aktivitet och längd och mellan aktivitet och bredd, kontrollerad för koncentration 

(Partial Correlation).  Test 1 = samtliga yngels aktivitet och Test 2 = individer med aktivitet > 20 s. 

  Test 1 (n = 142) Test 2 (n = 114) 

  p-värde p-värde 

Aktivitet och längd 0,016* 0,047* 

Aktivitet och bredd 0,013* 0,091 

*p < 0,05, ** p < 0,01, ***p < 0,001 

 

 

Diskussion 

 

Abborryngels tillväxt påverkades signifikant positivt av Oxazepamexponering. Tidig 

exponering resulterade i bredare yngel och sen exponering i längre yngel. I en tidigare studie 

(Brodin m.fl. 2012) där ettårig abborre exponerats för Oxazepam påvisades en signifikant 

högre födointagseffektivitet jämfört med icke-exponerad abborre. Brodin m.fl. (2012) såg att 

abborre som exponerats både sökte föda tidigare och åt effektivare, något som kan vara en 

möjlig förklaring till signifikant positiv tillväxt hos abborryngel i denna studie. Ett intressant 

resultat i denna studie var att yngel som, under romstadiet, exponerats tidigt (dag 1) var 

signifikant bredare. Baserat på tidigare studier (Brodin m.fl. 2012, Rohr m.fl. 2012) kan man 

spekulera om vad resultatet kan bero på. En möjlig förklaring skulle kunna vara att rommen 

är mer känsliga tidigt under embryonalutvecklingen och därmed påverkas starkare av 

Oxazepam, och som en följd av det har en högre födointagseffektivitet som yngel. En annan 

möjlig förklaring skulle kunna vara att romhöljet är tjockare från början av romstadiet och 
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därmed skyddar effektivare mot påverkan av Oxazepam, vilket leder till att de lider mindre av 

metabola kostnader för avgiftning (Rohr m.fl. 2006). Tillväxt påverkas även signifikant av 

romsträng vilket tyder på att genetiska faktorer och/eller effekter av moderns investering i 

äggen påverkar initial tillväxt. Tillväxt är relaterat till organismers fitness, men är inte ett 

direkt mått på fitness. En organisms storlek korrelerar med ett antal fitnesskomponenter, 

såsom reproduktion, predation, vinteröverlevnad och konkurrens (Brodin m.fl. 2012). 

Eftersom Oxazepam leder till ökad tillväxt, och ökad storlek ger ökad framgång i respektive 

fitnesskomponent, kan Oxazepam eventuellt leda till ökad fitness hos abborre.  

 

Även överlevnad påverkades signifikant av både Oxazepamexponering och romsträng. 

Överlevnaden påverkades dels av Oxazepamkoncentration där medelöverlevnaden var högst 

bland yngel som, under romstadiet, exponerats för den höga koncentrationen. Överlevnaden 

påverkades även av när rommen exponerats och var högst bland yngel som exponerats sent 

jämfört med yngel som exponerats tidigt eller inte alls. Det finns, mig veterligt, inga tidigare 

studier av yngelöverlevnad efter läkemedelsexponering under embryonalutvecklingen, vilket 

gör resultaten från denna studie extra intressanta. En möjlig förklaring till ökad överlevnad, 

som även gäller tillväxt, skulle kunna vara att rom är mer känslig tidigt under 

embryonalutvecklingen och därmed påverkas starkare av Oxazepam, och som en följd av det 

möjligtvis påverkas mer negativt av metabola kostnader för avgiftning (Rohr m.fl. 2006). En 

annan möjlig förklaring skulle kunna vara att romhöljet är tunnare i slutet av romstadiet och 

därmed är påverkan av Oxazepam starkare. Om man ser till vilka effekter Oxazepam har på 

människor (ångestdämpande, lugnande och sömngivande effekter; Calisto m.fl. 2011) kan 

man anta liknande effekter hos fisk. Dessa effekter skulle kunna resultera i att yngel som, 

under romstadiet, exponerats sent och dessutom av hög koncentration blir lugnare och 

därmed påverkas mindre av stressrelaterade symptom jämfört med yngel som exponerats 

tidigt eller inte alls. Resultatet som Brodin m.fl. (2012) presenterar, där de konstaterade att 

ettårig abborre som exponerats för hög koncentration överlevde bäst, stärker den senare 

förklaringen att Oxazepam troligtvis reducerar stressrelaterade symptom hos fiskar i 

laboratoriemiljö. Ytterligare studier krävs för att kunna säga hur Oxazepam påverkar 

abborrens och övriga organismers överlevnad i naturliga akvatiska system.  

 

I studien av Brodin m.fl. (2012) påvisades att abborre som exponerats för hög 

Oxazepamkoncentration uppvisade signifikant ökad riskbenägenhet och aktivitet, och 

minskad social tendens. De visade även att abborre som exponerats för den låga 

koncentrationen uppvisade signifikant ökad aktivitet och minskad social tendens. I denna 

studie påverkades social tendens och aktivitet hos abborryngel signifikant beroende av 

exponeringsdag. Yngel som, under romstadiet, exponerats tidigt var signifikant mindre 

sociala och yngel som exponerats sent var signifikant mer aktiva. Korrelationen mellan social 

tendens, aktivitet och exponeringsdag tyder på att oberoende av koncentration så resulterar 

tidig exponering av Oxazepam i mindre sociala och sen exponering i mer aktiva yngel, vilket 

stämmer bra överens med förväntade resultat baserat på studien av Brodin m.fl. (2012). En 

möjlig förklaring till varför det i denna studie inte kunde påvisas någon signifikant skillnad 

mellan exponeringsbehandlingar är att få kontroller överlevde fram till 

beteendeexperimenten. Ingen signifikant skillnad i riskbenägenhet kunde påvisas, för få 

yngel var riskbenägna. Baserat på studien av Brodin m.fl. (2012) förväntades en ökad 

riskbenägenhet hos abborryngel men utifrån resultaten från denna studies 

riskbenägenhetsanalys visade det sig att riskbenägenhet inte påverkas av exponering under 

embryonalutvecklingen. En alternativ förklaring kan vara att det valda risktestet är olämpligt 
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för abborryngel och att detta påverkat frekvensen av risktagande i de olika behandlingarna. 

Men om jag endast tittar på de yngel som kom ut i riskbenägenhetstestet var det en kontroll, 

sex stycken som, under romstadiet, exponerats sent (dag 9) för låg koncentration och sju 

stycken som exponerats för hög koncentration med varierande exponeringsdagar. Det verkar 

alltså finnas en möjlig tendens till att yngel som blivit exponerade sent och/eller för hög 

koncentration under romstadiet är mer riskbenägna. Baserat på resultaten från de 

personlighetsgrundande beteendetesterna resulterar exponering vid olika skeden under 

embryonalutvecklingen i olika effekter och sammantaget de effekter som förväntades, med 

undantag för riskbenägenhet, p.g.a. exponering av Oxazepam (Brodin m.fl. 2012). Hög 

aktivitet och riskbenägenhet i kombination med asocialt beteende ökar risken för predation 

(Brodin m.fl. 2012). Påverkan av Oxazepam kommer därmed leda till en högre mortalitet hos 

abborre p.g.a. ökad predationsrisk. Troligtvis uppstår sådan effekt även hos andra akvatiska 

organismer som påverkas av Oxazepam. Oxazepam kan därmed påverka organismer på 

individ-, populations- och samhällsnivå genom att förändra stabilitet och struktur i akvatiska 

ekosystem. 

 

Aktivitet är ett viktigt beteende för tillväxt hos många djur, hög aktivitet brukar betyda snabb 

tillväxt (Brodin och Johansson 2004). Här visar jag dock en signifikant negativ korrelation 

mellan aktivitet och längd och mellan aktivitet och bredd, d.v.s. korta eller smala yngel var 

mer aktiva än långa eller breda. En möjlig förklaring till denna negativa korrelation mellan 

aktivitet och längd kan vara att ju mindre man är desto mer motiverad är man att vara aktiv 

för att hitta föda för att komma över det kritiska stadiet för överlevnad. En annan möjlig 

förklaring kan vara att om man är mer aktiv förbränner man mer energi och lyckas man inte 

kompensera den energiförlusten med föda som krävs för en optimal tillväxt resulterar det i 

en lägre tillväxt. Något som motsäger den senare förklaringen är resultatet som Brodin m.fl. 

(2012) påvisade att födointagseffektivitet ökade signifikant, dock saknas data på hur mycket 

exponerade abborrars metabola kostnader ökade. 

 

Yngel som exponerats kroniskt under romstadiet skiljde sig inte från övriga yngel. Detta var 

förvånande eftersom det, baserat på den tidigare studien av Brodin m.fl. (2012), förväntades 

att yngel som exponerats kroniskt under romstadiet skulle påverkas starkare jämfört med 

yngel som exponerats 24 tim eller inte alls. Det finns få studier av kronisk 

läkemedelsexponering under embryonalutvecklingen, vilket gör att det är svårt att dra 

paralleller till tidigare resultat. En möjlig förklaring skulle kunna vara att effekterna som 

påvisades bland yngel som blivit exponerade 24 tim under romstadiet neutraliserar varandra 

så att det inte blir några signifikanta skillnader. T.ex. exponering tidigt under romstadiet 

stimulerar reducerad aktivitet medan exponering sent under romstadiet stimulerar ökad 

aktivitet, vilket sammantaget leder till en neutraliserande effekt som resulterar i en neutral 

aktivitets nivå. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att ynglen får en form av 

överdos, vilket skulle kunna leda till att de blir så lugna att de kanske t.o.m. blir mer sociala 

och mindre aktiva p.g.a. läkemedlets lugnande effekt. Något som högst troligt påverkade 

resultatet och gjorde vissa skillnader svåra att detektera var att färre rombitar exponerades 

kroniskt jämfört med rom som exponerades under 24 tim.  

 

Enligt Corcoran m.fl. (2010) bör man ta hänsyn till att de flesta läkemedelskoncentrationer 

som ger effekt hos fisk redovisas för relativt kort exponeringstid (dagar och veckor). Men 

faktum är att fisk kan bli kroniskt utsatt, under lång tid (månader till år), eftersom många 

läkemedel tillförs kontinuerligt, och tillräckliga koncentrationer kan ackumuleras i kroppen 
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för att orsaka effekter. Detta visar på behovet av fler studier av möjlig påverkan på fisk p.g.a. 

kronisk läkemedelsexponering. Försiktighet bör också tillämpas angående i vilken 

utsträckning effekterna av läkemedel, som har visats i laboratorier, hos en fiskart kan 

extrapoleras till en annan. Även om läkemedel ofta påverkar evolutionärt bevarade strukturer 

kan känslighet för vissa läkemedel skilja mellan fiskarter, som det gör med många andra 

miljögifter (Corcoran m.fl. 2010). Vissa läkemedel kan ha interagerande effekter, särskilt om 

de delar en gemensam verkningsmekanism. Additiva effekter hos kemikalier har påvisats hos 

fisk och vissa läkemedel har påvisats modifiera toxiciteten hos andra. När olika läkemedel 

och andra föroreningar förekommer tillsammans, kan det finnas ytterligare eller additiva 

effekter som inte kan förutsägas genom att endast titta på effekterna av ett enda läkemedel. 

Vanligen har toxicitetstester som använder kombinationer av läkemedel i låga 

koncentrationer visat på effekter vid koncentrationer där enskilda föreningar visade liten 

eller ingen effekt (Corcoran m.fl. 2010). Föroreningar vid ekologiskt relevanta 

koncentrationer orsakar förmodligen fler egenskapsförändringar än direkt dödlighet (Rohr 

m.fl. 2006). Dietrich m.fl. (2002) påpekar att särskilt oroande är att närvaron av läkemedel i 

miljön kan leda till viktiga men hittills oredovisade eller oupptäckta effekter som leder till 

irreversibel skada på ekosystem. Detta kräver empirisk forskning som syftar till att förstå 

effekterna av biologiskt aktiva ämnen vid så låga exponeringsnivåer som förekommer i 

miljön. Lika viktigt är behovet av att utveckla robusta och vetenskapligt sunda metoder för 

att bedöma riskerna med läkemedel i miljön.  

 

Ytterligare studier krävs för att påvisa hur Oxazepam påverkar abborryngel och adulta 

abborrar. En möjlig utveckling av detta projekt vore att utöka mängden romsträngar som 

exponeras och därmed även utöka mängden rom som exponeras kroniskt samt kontroller. 

Painter m.fl. (2009) påvisade skillnader i total kroppslängd hos yngel (Karpfiskart), men inte 

hos embryon, som hade blivit exponerade för två antidepressiva läkemedel och för en 

blandning av dessa. Yngelexponering verkade ha en större effekt på kroppslängd än 

embryonalexponering (Painter m.fl. 2009). Denna studie av Painter m.fl. (2009) gav mig en 

idé om hur man skulle kunna omformulera min studie samt utveckla den. Genom att utöka 

mängden romsträngar skulle man kunna, som i min studie, exponera rom för Oxazepam i 

olika koncentration (1 µg/l och 1000 µg/l) under olika tidpunkter (24-timmars perioder) av 

embryonalutvecklingen samt ha rom som inte exponeras under embryonalutvecklingen utan 

som exponeras först från och med kläckningsdag. Därutöver skulle man även fortsätta 

exponera yngel, som exponerades under embryonalutvecklingen, efter kläckning. På alla 

yngel skulle man studera överlevnad, tillväxt och personlighetsgrundande beteenden (social 

tendens, aktivitet och riskbenägenhet). För att ytterligare utöka studien skulle man även 

kunna lägga till testparametrar som beteende vid möte med predator och 

födointagseffektivitet. Dessa tester skulle man då fortsätta med under abborrarnas utveckling 

från dagar till månader och om möjligt år. Under denna tid skulle man kontinuerligt fortsätta 

exponera en del abborrar kroniskt och en del skulle man endast exponera vid olika 

tidpunkter av utvecklingen från embryon till adulta. Därmed skulle man få en bred översikt 

över hur Oxazepam påverkar abborre under olika skeden av ontogenin samt möjliga effekter 

av en kronisk exponering. Jämsides med en sådan studie skulle man kunna blanda in flera 

läkemedel för att se möjliga effekter av en blandning, vilket är relevant eftersom läkemedel 

blandas i den akvatiska miljön. Vidare kunde man även studera möjliga effekter över 

trofinivåer, bioackumulering och biomagnifikation. En annan studie som vore intressant att 

utföra är möjlig påverkan på lek och reproduktion hos fisk, bl.a. abborre. Detta p.g.a. att 

humanstudier har upprepade gånger visat på sexuell dysfunktion (främst nedsatt 
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utlösningsfunktion och minskad lust) associerad med antidepressiv behandling (Bodlund 

1998). Nedsatt eller hämmad reproduktion skulle kunna ge ödesdigra konsekvenser för 

populationers existens och därmed direkta och indirekta effekter över trofinivåer. 

 

Denna studie visar att Oxazepam påverkar fitnessrelaterade egenskaper hos abborre. Dock är 

det svårt att dra en generell slutsats angående hur Oxazepam påverkar abborrens och övriga 

akvatiska organismers fitness eftersom studier av effekter på trofiska interaktioner  saknas. 
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Bilaga 1. Medelvärden för tre personlighetsgrundande 

beteenden (social tendens, aktivitet och 

riskbenägenhet) beroende av exponeringsdag, 

romsträng och koncentration 

Social tendens (s) 
Exp. dag Medel ± SE Romsträng Medel ± SE Konc. Medel ± SE 

1 15,8 ± 15,6 1 42,3 ± 11,0 0 57,1 ± 25,6 

2 60,8 ± 16,6 2 26,4 ± 6,6 1 33,3 ± 7,6 

3 15,2 ± 10,2 3 43,9 ± 9,2 1000 34,8 ± 5,6 

4 29,4 ± 15,2 4 15,8 ± 9,2    

5 17,7 ± 7,2 5 30,7 ± 18,5    

6 30,1 ± 15,0 6 28,7 ± 14,3    

7 38,3 ± 12,3      

8 40,0 ± 11,7      

9 35,6 ± 11,1      

Kronisk 73,1 ± 34,7         

Aktivitet (s) 
Exp. dag Medel ± SE Romsträng Medel ± SE Konc. Medel ± SE 

1 74,7 ± 16,2 1 88,4 ± 11,3 0 86,9 ± 27,4 

2 97,4 ± 16,3 2 112,5 ± 14,6 1 101,4 ± 9,8 

3 76,9 ± 19,4 3 114,8 ± 9,2 1000 110,4 ± 7,2 

4 100,0 ± 18,9 4 116,1 ± 17,7    

5 118,4 ± 18,6 5 95,9 ± 27,6    

6 99,0 ± 27,4 6 126,1 ± 21,2    

7 107,9 ± 15,7      

8 117,6 ± 17,2      

9 128,6 ± 12,7      

Kronisk 89,9 ± 26,0         

Riskbenägenhet (s) 
Exp. dag Medel ± SE Romsträng Medel ± SE Konc. Medel ± SE 

1 600,0 ± 0,0 1 565,5 ± 17,4 0 599,6 ± 0,4 

2 549,5 ± 50,5 2 598,2 ± 1,2 1 566,0 ± 16,1 

3 549,9 ± 50,0 3 572,9 ± 18,9 1000 578,9 ± 10,3 

4 599,9 ± 0,1 4 599,9 ± 0,1    

5 562,1 ± 34,9 5 526,4 ± 68,2    

6 597,3 ± 2,8 6 562,4 ± 24,4    

7 599,9 ± 0,1      

8 582,7 ± 16,0      

9 547,3 ± 24,4      

Kronisk 599,7 ± 0,3         
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