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Abstrakt 

Det ble utviklet en ekstraksjonsmetode for azamethiphos og deltametrin i laksemuskel 
og lever. Azamethiphos og deltametrin er to legemidler som brukes til å behandle laks 
for lakselus, alene eller i kombinasjon. 1 % vannfri AcA i AcN viste seg å ha best 
recovery for både deltametrin og azamethiphos i laksemuskel, med en recovery på 64,5 
% for deltametrin og 29,8 % for azamethiphos. Pressure Liquid Extraction (PLE) viste 
seg å ha best recovery for deltametrin i lever med en recovery på 43,3 %. For 
azamethiphos i lever hadde 1 % vannfri AcA i AcN best recovery på 94 %.  
 
En tandem massespektrometrisk metode ble utviklet for deltametrin og azamethiphos. 
Deltametrin med en molekylvekt på 505,21 g/mol ble ikke funnet ved bruk av Heated 
Electrospray Ionization (HESI) eller Electrospray Ionization (ESI). Derimot ble det 
funnet et ion med en molekylvekt på 425 g/mol, som tilsvarer deltametrin minus en 
brom. Det er derfor trolig at deltametrin mister en brom under analysen. HESI viste 
seg å ha en høyere intensitet enn ESI for både deltametrin og azamethiphos. 
 
Totalt ble 16 laks fra to ulike anlegg fra Midt-Norge undersøkt ved bruk av LC/MS-MS. 
Ett anlegg var både behandlet av deltametrin og azamethiphos, mens det andre 
anlegget var kun behandlet med deltametrin. Som ekstraksjonsmetode ble 1 % vannfri 
AcA i AcN brukt for både laksemuskel og lever. Det ble funnet deltametrin i alle fiskene 
ved både anlegg 1 og 2, men i små mengder. Høyeste konsentrasjon av deltametrin ble 
funnet i lever med en konsentrasjon på 34,5 ng/g. Dette er omtrent 300 ganger mindre  
enn Maximum Residue Limit (MRL) fastsatt av Europarådet. Høyeste konsentrasjon 
funnet i laksemuskel var 27,9 ng/g, noe som er omtrent 350 ganger mindre enn MRL. 
Azamethiphos ble ikke funnet i laksemuskel eller lever fra noen fisk. Resultatet for 
azamethiphos er i tråd med tidligere analyser i laks. Limit of Quantification (LOQ) ble 
satt til 1 ng/g. 
 
Det er ikke funnet noen kreftrisiko for deltametrin hos mennesker. Nivåene av 
deltametrin er også så lave og dens halveringstid så kort er det ikke noen grunn til å tro 
at det er rester av deltametrin igjen i den fisken som konsumeres. 
 
Nøkkelord: Laks, Azamethiphos, Deltametrin, LC/MS-MS, Lakselus 
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1. Introduksjon 

Det er viktig at de midlene som brukes til å behandle laksen ikke skader oss mennesker 
når vi konsumerer den. Denne oppgaven tar sikte på å undersøke om det finnes rester 
igjen av lusemidlene deltametrin og azamethiphos som er vanlig å behandle Norsk laks 
med. Oppgaven er gjort i samarbeid med et lakseoppdrettsfirma lokalisert i Midt-
Norge. Det er ønskelig fra firmaet sin side at navn på firma og lokaliteter holdes 
konfidensielt. 
 
Totalt er 16 laks tatt ut ved ulike anlegg og tidspunkt. Laksemuskel og lever er analysert 
ved hjelp av væskekromografi (LC) og tandem massespektrometri (MS-MS). Det er 
utviklet en egen metode for ekstraksjon av legemiddel fra lever og muskel, samt en egen 
metode for MS-MS. 

1.1 Norsk oppdrett 
Norsk lakseoppdrett er en av Norges største eksportindustrier, og i 2011 ble det satt ut 
over 280 millioner atlantisk laksesmolt i sjøanlegg. Ved utgangen av 2011 utgjorde 
dette en biomasse på over 670 000 tonn laksefisk i matfiskanlegg [1]. Norge var 
verdens største produsent av laks i 2009, fulgt av Chile, Storbritannia og Canada [2]. 
Oppdrettsnæringen har gjort at Norge nå er verdens nest største eksportør av sjømat. 
Havbruk er viktig for Norge. Fordi næringen skaper verdier og arbeidsplasser. 
Havbruksnæringen gir også ringvirkninger for andre næringer som leverandørindustri 
og foredlingsindustri. Alt dette gir liv langs kysten og gir en vekst både i distriktene og i 
byene [3]. 

1.2 Matfiskoppdrett 
Laks er en anadrom fisk. Dette betyr at dens første leveår foregår i ferskvann hvor den 
smoltifiserer. Det vil si at gyting, klekking og vekst skjer i ferskvann før fisken vandrer 
ut til havet. Fisken vandrer senere tilbake til ferskvann for å gyte. Mer spesifikt betyr 
smoltifisering at fisken venner seg til et liv i saltvann, ved at evnen til å skille ut salter 
trer i funksjon. Hvis fisken settes i sjø for tidlig vil den ikke kunne overleve. Naturlig 
skjer denne prosessen 1-4 år, men i oppdrett kan denne prosessen manipuleres ved 
hjelp av for eksempel høyere temperaturer, lys og kunstig daglengde. Dette har gjort 
det mulig å sette smolt i havet et halvt år etter startfôringen begynte. Den vanligste 
driftsformen er å bruke ettårs smolt som leveres oppdretter og settes i sjøen i mai/juni, 
16-17 måneder etter påbegynt startforing [4]. 
 
Matfiskoppdrett gjøres ved at yngelen av laks overføres til ulike flytekonstruksjoner i 
sjøen. Vanligste typen anlegg er flytemerder og blir nesten brukt i all norsk 
matfiskproduksjon. Det stilles store krav til lokalitet og drift ved matfiskoppdrett i sjø. 
Dette er fordi forspill, forurensning og sykdomsutbrudd påvirkes av vannkvalitet, 
strømhastighet, temperatur m.m. [4]. Se Figur 1 for en oppdrettsmerd. 
 

 
Figur 1. Oppdrettsmerder fra Velfjorden, Brønnøy, Norge. Bildet er tatt av Thomas 
Bjørkan. Gjengitt med tillatelse. 
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Det er viktig å redusere antall måneder en laks befinner seg i sjøen. Dette bidrar til 
redusert fare for smitte og tap. Driftsprosessen styres slik at en kan slakte og levere 
jevnt hele året. Gjennomsnittlig slaktevekt er 3-4 kg [4]. 

1.3 Lakselusens biologi 

 
Figur 2. Bildet er hentet fra Wikimedia [5]. Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er en 
parasitt med en stor reproduksjonsevne [1]. 
 
Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er en parasittisk hoppekreps med en stor 
reproduksjonsevne [1]. Lakselus lever naturlig i sjøvann [2]. Livssyklusen til lusen er 
enkel og den klekkes direkte ut i vannmassene fra eggstrengene som henger fast på 
mordyret. En kjønnsmoden lakselus på oppdrettslaks kan ha opptil 200 til 500 egg i 
strengene. Eggstrengene produseres fortløpende og under sommerstid ofte hver tiende 
dag. Etter tre frittlevende stadier vil lusen kunne finne og deretter feste seg på en vert i 
laksefamilien. I Norge består laksefamilien av laks, sjøørret, regnbueørret og sjørøye. 
Etter fire fastsittende stadier har den tre bevegelige stadier, også kalt mobile stadier. 
Alle stadiene er skilt ved at lusen skifter skall. Lusen smitter i de frittlevende stadiene 
når den driver som partikler i vannstrømmene. Den kan også bevege seg til en viss grad 
selv i vann, særlig i vertikal retning. Dette betyr at når en fisk nærmer seg og lusen 
oppfatter dette vil den kunne bevege seg retning fisken. De største problemene for 
fisken oppstår når lusen går fra å være liten og fastsittende, til å være stor og mobil på 
verten [1]. Se Figur 2 for en lakselus i tre ulike stadier. 

1.4 Skadevirkning av lakselus 
Den særlige skadevirkningen av lakselus på laksefisk er at lusen spiser av laksens hud. 
Dette kan føre til at fisken får problemer med saltbalansen og fører til død. Sterke 
sekundære infeksjoner kan også føre til død, mens mindre infeksjoner reduserer fiskens 
vekt. Nedsatt immunforsvar, som igjen fører til at fisken blir mer utsatt for predasjon, 
endrer oppholdstid i sjøen eller utsettes for økt dødelighet i havet når forholdene ellers 
er marginale. Økt vekst av lakseoppdrett har bedret betingelsene fra lakselus. Både med 
tanke på parasittvekst og spredning av lakselusen. Dette fører til problemer hos både 
lakseoppdretterne og hos villaksen. Hvor stort problem dette er for villaksen er under 
debatt [2]. Se Figur 3 for en laks med lakselus. 
 

 
Figur 3. En laks med lakselus. Bildet er hentet fra miljødirektoratet, og bildet er tatt 
av Bengt Finstad. 
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Utviklingen av resistens mot legemidler brukt til å behandle lakselus er en stor trussel 
for både villaks og oppdrettslaks. Det har blitt satt i gang flere prosjekter for å utvikle 
nye metoder, som for eksempel vaksiner og nye legemidler for å behandle laks med 
lakselus [2]. 
 
Kostnadene lakselus påfører oppdrettsnæringen er vanskelig å beregne. En 
gjennomgang i 2010 viste at det ble brukt nærmere 1 milliard kroner for å bekjempe 
lakselus. Dette utgjør omlag 1-1,5 kroner kg/solgt laks [6]. 

1.5 Behandling av lakselus 
Fisken behandles mot lus ved hjelp av kjemiske midler eller leppefisk [7]. I Norsk 
farvann finnes det seks ulike arter av leppefisk. Leppefisk er en type fisk som lever av 
bunnlevende virvelløse dyr. Mange av artene innen leppefisk er kjent som pusserfisk. 
Dette vil si at de renser andre fisk for ektoparasitter [8]. 
 
Når laksen blir kjemisk behandlet tilsettes medikamentene i foret eller gis som bad. 
Badet lages ved å dekke til nota med en hel presenning eller "skjørt", der bare sidene av 
nota dekkes til. Pyrethroider, organofosfater eller hydrogenperoksid doseres så direkte 
i vannet. Badebehandling kan også gjøres i brønnbåt [7]. 
 
De siste årene har emamektin benzoat vært det eneste tilgjengelige virkestoffet som gis 
gjennom foret. Dette middelet dreper lus av alle stadier også i en lang periode etter 
behandlingen er avsluttet. Derimot har det oppstått endel resistensproblematikk mot 
dette middelet, og man har derfor måttet ta i bruk andre midler som tilhører gruppen 
flubenzuroner. Disse midlene hemmer lusens skallskifte og har en mer kortvarig effekt. 
De virker ikke mot voksne lus, og er vanskeligere å bruke ved lave sjøtemperaturer [7]. 

1.5.1 Deltametrin 

 
Figur 4. Strukturformel for deltametrin [9]. 
 
Deltametrin har handelsnavn Alpha-Max i Norge [10].  Se Figur 4 for deltametrins 
kjemiske struktur. Kjemisk tilhører deltametrin gruppen pyretroider [11]. Oral median 
dødelig dose (LD50) av deltametrin var 128-138 mg/kg hos rotter, 27 mg/kg hos mus og 
> 300 mg/kg i beagle hunder [12]. Det har ikke blitt funnet noen kreftrisiko hos 
mennesker [13]. Deltametrin virker ved å endre nervenes natriumkanaler etter 
depolarisering og blokkerer impulsoverføring i lusens nervebaner. Noe som medfører 
død. Effekten på lusen skjer ved direkte opptak av deltametrin via hud, og ikke via 
opptak hos verten. Tilbakeholdningtid er 10 døgngrader [10]. 
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1.5.2 Azamethiphos 

 
Figur 5. Strukturformel for azamethiphos [14]. 
 
Azamethiphos har handelsnavnet Salmosan i Norge. Se Figur 5 for azamethiphos 
kjemiske struktur. Azamethiphos er en organofosfatforbindelse og virker ved å blokkere 
acetylcholinesterase [15]. Enzymet acetylcholinesterase bryter ned acetylcholin. Som 
igjen fører til en hyperaktivitet av acetylcholin i synapser. Organofosfater er ofte brukt i 
vitenskapen til å beskrive en stor gruppe av insekticider. Denne typen insekticider er en 
av verdens mest brukte agrokjemikalier for kontroll av skadeinsekter [16]. 
Metabolismestudier i laks har vist at azamethiphos har en kort halveringstid i vev og 
organer. Etter 1 time etter behandling med høyeste anbefalte dose var nivåene av 
azamethiphos under deteksjonsgraden. Det Europeiske legemiddelbyrå (EMEA) har 
ikke fastsatt noen Mean Residue Limit (MRL) for azamethiphos. Ved undersøkelser av 
azamethiphos i laks var azamethiphos alltid under deteksjonsgraden, selv etter 12 timer 
etter behandling [17]. 
 
Oral median dødelige dose (LD50) er hos rotter 1180 mg/kg og ved hudkontakt hos 
rotter er median dødelig dose > 2150 mg/kg [18]. Azamethiphos har en 
tilbakeholdningsfrist hos laks på 24 timer [15]. 

1.6 Risikoanalyse av Norsk oppdrett 
Lakselus og genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks er vurdert som en av de mest 
problematiske risikofaktorene. Lokal effekt av næringssalter og organisk materiale kan 
påvises nær matfiskanlegg. Indre områder vurderes til å ha høyere sannsynlighet for å 
bli påvirket enn dynamiske kystlokaliteter. Konsekvensene av slike påvirkninger regnes 
likevel som små, så lenge det er mindre areal som blir påvirket.  Undersøkelser 
indikerer at bunnforholdene ved og i nærheten av norske matfiskanlegg generelt er 
tilfredsstillende fra gjeldende miljøstandarder [1]. 
 
Noen lakselus midler er sett på som problematiske, som for eksempel kitinhemmere. 
Lavere konsentrasjoner av kitinhemmere kan forekomme i lengre tid i sedimenter og 
bunnlevende organismer nær anlegget. Det er liten kunnskap om hvilke effekter dette 
kan ha på organismer rundt oppdrettsanleggene [1]. 

1.6.1 Legemidler 

Antibakterielle midler 
Det har vært en nedgang i salget av antibakterielle midler til fisk over flere år, og salget 
fra 2011 viste fortsatt en nedgang fra 2010. Bruken har vært stabilt lav over flere år og 
anses ikke som et stort miljøproblem på landsbasis. Miljøeffekten av medisineringen er 
begrenset til nærområdet rundt anlegget. Den mest alvorlige trusselen ved bruk av 
disse midlene er utviklingen av resistente bakterier. Det har derimot ikke blitt påvist 
noen tilfeller av nedsatt følsomhet for de antibakterielle medikamentene godkjent for 
bruk i norsk oppdrett [1]. 
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Antiparasittære midler 
Bruk av antiparasittmidler brukt mot lakselus viste en nedgang fra 2010 til 2011, med 
unntak av emamektin (Slice). Den største nedgangen var bruk av diflubenzuron og 
teflubenzuron som hemmer kitinsyntensen ved skallskifte hos krepsdyr. Nedgangen 
tyder på mindre problemer med nedsatt følsomhet for emametktin sammenlignet med 
de to foregående årene. Utviklingen av resistens hos lakselus kan reduseres ved å unngå 
ensidig bruk av et fåtall medikamenter, og det er derfor viktig å ha tilgjengelig flere 
medikamenter med ulike virkningsmekanismer [1]. 
 
Badebehandling anses å begrense miljøeffekten på grunn av rask fortynning etter bruk. 
De oralt administrerte medikamentene som brukes i dag (flubenzuroner og 
emamektin) bindes til organisk materiale som fekalier, spillfor og svevepartikler. Det 
har blitt påvist teflubenzuron og diflubenzuron i prøver av sediment, vann og organiske 
svevepartikler i et område på ca 1000 meter rundt et anlegg [1]. 
 
Teflubenzuron ble påvist 8 måneder etter medisinering i sedimentet rundt anlegget og i 
børstemark (polychaeter) som lever av organisk materiale. Undersøkelsene avdekket 
også spredning til ulike krepsdyr som dypvannsreke, trollhymmer og sjøkreps fanget i 
området rundt anlegget. Konsentrasjonene var lave, men i enkeltindivider ble det 
funnet høye verdier like etter medisinering, noe som kan tyde på konsum av pellets [1]. 

1.7 Tidligere analyser av legemidler i laks 
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har gjort analyser av laks 
for å undersøke om det finnes ulovlige og lovlige legemiddelrester i laks. Analysene av 
laks i 2012 viste at det ikke ble funnet noen ulovlige legemiddelrester i laksen. Av de 
lovlige veterinærpreparatene som brukes i oppdrettsnæringen var alle nivåene under 
Maximum Residue Limit (MRL). Azamethiphos og deltametrin ble også undersøkt i 
denne undersøkelsen, og det ble ikke funnet noen rester av disse to legemidlene i laks 
[19]. 
 

2. Mål 

Delmål med denne oppgaven var å utvikle en ekstraksjonsmetode for deltametrin og 
azamethiphos fra lever- og laksemuskel. Videre ble det utviklet en metode for å 
analysere disse stoffene ved bruk av LC/MS-MS. 
 
Hovedmålet med oppgaven var å undersøke hvor store mengder de aktuelle midlene 
som kunne gjenfinnes i fisken etter behandling. 
 
Problemstillinger for oppgaven: 

 Hva er den mest optimale metoden for å analysere deltametrin og azamethiphos 
i laks? 

 Er det rester av deltametrin og azamethiphos i den fisken som konsumerer? 
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3. Metode 

Det ble uviklet en egen tandem massespektrometrisk metode til deltametrin og 
azamethiphos. Videre ble det også utviklet en metode for ekstraksjon av deltametrin og 
azamethiphos fra laksemuskel og lever. 

3.1 Materialer 
Alle farmasøytiske referansestandardene er klassifisert med en analytisk grad (> 98 %). 
Maursyre (99,999 %) og Glacial Acetic Acid (99,999 %) ble kjøpt fra Sigma-Aldrich 
(Steinheim, Tyskland) og etyl acetat (analytisk reagens, 99,8 %) var kjøpt fra Labscan 
Ltd. (Dublin, Irland).  
 
Deltametrin, [(S)-cyano-(3-phenoxyphenyl)-methyl] (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-
2,2-dimethyl-cyclopropane-1-carboxylate (CAS: 35575-96-3),  
Azamethiphos, S-[(6-Chloro-2-oxo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]  
O,O-dimethylphosphorothioate (CAS: 35575-96-3) og deuterium innmerkt (2H5) 
Oxazepam [7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-1,4(2H)-benzodiazepin-2-one]  
(CAS: 604-75-1) ble kjøpt fra Sigma-Aldrich (Steinheim, Tyskland). 
 
Metanol og Aceton Nitril ble kjøpt i LC/MS kvalitet (Lichrosolv - hypergrade, Merck, 
Darmstadt, Tyskland). Destillert vann ble laget fra Milli-Q Gradient ultrapure water 
system (Millipore, Billerica, USA), koblet til en UV radition source. Tilsetning av syre 
ble gjort ved å tilføre 1 mL av maursyre (Sigma-Aldrich, Steinheim, Tyskland) til 1 L 
løsning. 
 
Standardløsninger ble laget til med en konsentrasjon på 1µg/mL i MeOH av begge 
analyttene. De ble lagret ved -18 C mellom hver prøvetakning. En syvpunkts 
standardkurve ble laget til med en på konsentrasjon fra 1 ng/mL til 500 ng/mL. 
 
En triple-koblet quadrupole MS/MS TSQ Quantum Ultra EMR (Thermo Fisher 
Scientific, San Jose, CA, USA) koblet med en Accela LC pump (Thermo Fisher 
Scientific, San Jose, CA, USA) og en PAL HTC autosampler (CTC Analytics AG, 
Zwingen, Switzerland) ble brukt som analytisk system. Xcalibur (Thermo Fisher 
Scientific, San Jose, CA, USA) software ble brukt til å lage metoden til instrumentene, 
til å analysere prøvene, og forgående arbeid med de innsamlede kromagrafiene.  
 
Til væskekromografi ble det benyttet en Fully endcapped C18 phase Hypersil GOLD aQ 
(50mm x 2.1mm ID x 5µm particles, Thermo Fischer Scientific, San Jose, CA, USA) til 
separasjon av analyttene. Kolonnen var innledet med en beskyttelses kolonne (2mm x 
2.1mm i.d., 3µm eller 5µm partikler) av samme pakkemateriale fra samme produsent 
som hovedkolonnen. 
 
Utarbeiding av metode ble det benyttet en Mini-BeadBeater-24 (BioSpec Products, Inc. 
Bartlesville, OK, USA), en Eppendorf Centrifuge 5415C og Ultra-Sound (sonifisering) 
ble det brukt en Julabo. Til veiing ble det benyttet en Mettler PE 360. Homogenisering 
av prøvene ble det brukt en VortexGenie 2 fra Scientific Industries. Fordampningen 
skjedde ved å bruke en Turbovap LV (Biotage, Sverige) med innsats for 30 stk 14 mL 
glassylinder. 

3.2 Innsamling av data 
Det ble samlet inn laks fra to ulike anlegg fra Midt-Norge. Totalt ble det samlet inn 16 
laks fra ulike tidspunkt, både før behandling og ulike tider etter behandling. På grunn 
av konfidensialitet er lokalitet og navn på anlegg anonymisert ved at de kalles kun for 
anlegg 1 og 2. Begge anleggene er fra samme firma. 
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Figur 6. Norwegian Quality Cut (NQC). Bildet er hentet fra MSD Animal Health 
Aqua Norge sine hjemmesider med tillatelse. 
 
Fra anlegg 1 ble det samlet inn Norwegian Quality Cut (NQC) og lever. Se Figur 6 hvor 
på fisken NQC blir tatt ut. Prøvene ble pakket i separerte poser, for å unngå at lever 
ikke kom i kontakt med NQC-koteletten. Fra anlegg 2 ble det samlet inn hel fisk. Se 
Tabell 1 og 2 for en oversikt over innsamlet fisk. 
 
Tabell 1. Oversikt opptak av laks fra anlegg 1. 

Tidspunkt Antall laks Behandling 
14.10.2013 3 NQC En dag før behandling 
16.9.2013 3 NQC Samme dag som behandling 

18.9.2013 3 NQC To dager etter behandling 

19.9.2013 3 NQC Tre dager etter behandling 

 
Tabell 2. Oversikt opptak av laks fra anlegg 2. 

Tidspunkt Antall laks Behandling 
15.9.2013 1 hel laks En dag før behandling 
16.9.2013 1 hel laks Samme dag som behandling 

18.9.2013 1 hel laks To dager etter behandling 

19.9.2013 1 hel laks Tre dager etter behandling 

 
All laks som ble innsendt var pakket inn i separate plastikkposer og pakket ned i 
isoporkasser med kjøleelementer. Isoporkassene ble så sendt med post fra lokalitetene i 
Midt-Norge til Umeå, Sverige. Det tok ca en uke fra sending til de ankom Sverige. 
Fisken var fortsatt kjølig når den ankom Sverige og ved ankomst ble fisken fryst ned 
ved minus 18 grader. Videre bearbeidning av fisken fra anlegg 2 ble gjort ved at den ble 
skåret ut i NQC-koteletter og lever tatt ut. Fra NQC-kotelettene fra både anlegg 1 og 2 
ble det fra det øverste laget av fisken skåret ut ca 5 grams biter. Disse ble lagret i små 
glassbeholdere. Lever fra begge anleggene ble det også tatt ut ca 3-5 grams biter og 
lagret i egen glassbeholder. Alle glassbeholdere fikk sitt eget serialnummer basert på 
hvilket anlegg fisken kommer fra, behandlingsdag og hvilken fisk det var. Eksempel: 
1:1:1:1 som betyr fisk fra anlegg 1, dag, 1, fisk nr 1 og prøve nr 1. For leverprøver ble det 
lagt til en L før nummeret. Alle prøver ble fryst ned til minus 18 grader. 
 
Anlegg 1 ble kun behandlet med deltametrin. Anlegg 2 ble behandlet med en 
kombinasjon av deltametrin og azamethiphos. Se tabell 3 for en oversikt over 
konsentrasjon og virkestoff. 
 
Tabell 3. Oversikt hvilket behandlingsmiddel som ble bruk i anlegg 1 og 2. 

Anlegg Virkestoff Konsentrasjon Virketid 
1 Deltametrin Ukjent 30 minutter 
2 Deltametrin 0,208 g/m3 20 minutter 

2 Azamethiphos 3,33*10-4 L /m3 30 minutter 
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3.3 HESI - MS/MS 
Til alle prøver ble følgende innstillinger benyttet: Heated electrospray (HESI) i positiv 
ion modus ble brukt som ioniseringsmetode. Fused-silica capillary (standardoppsett) 
var byttet ut med en metall kapillær. Negativ ion modus ble også forsøkt.  
 
Hovedparameterne var følgende: ionizatation voltate 3,5 kV; sheath gass 50, og 
auxiliary gass 35 arbitrary enheter; vaporizer temperatur 200 C; capillary temperatur 
325 C, og kollisjon gas (argon) flow 1.5 mL/min. Første og tredje quadropol ble operert 
ved en resolusjon på 0,7 FMWH. Se Tabell 4 for en oversikt over start- og stopptid for 
LC, samt instillinger for MRM. 
 
Tabell 4. Oversikt over start- og stopptid for væskekromografi og MRM innstillinger 

Analytt Mod Precursor Produkt CE 
(V) 

Tube 
lens 
(V) 

Start 
tid 

Stop 
tid 

Type 

Oxazepam + 292.00 246.10 22 100 6.40 9.00 Quan 
Azamethiphos + 325.00 139.20 27 67 3.00 9.00 Qual 

Azamethiphos + 325.00 183.10 16 67 3.00 9.00 Quan 

Deltametrin + 425.00 281.300 23 122 3.00 13.50 Qual 

Deltametrin + 425.00 365.200 20 122 3.00 13.50 Quan 

Deltametrin 
Br 

+ 504.900 360.090 23 122 3.00 13.50 Qual 

Deltametrin 
Br 

+ 504.900 444.900 20 122 3.00 13.50 Quan 

 
3.4 Væskekromografi 
Seperasjonen av de to analyttene ble undersøkt i samme forhold. Generelt ble en 
gradient av MeOH og AcN i vann (alle løsninger ble surgjort av 0,1 % maursyre) brukt 
til å gjennomføre elueringen av analyttene. Løsning A var H20, løsning B var MeOH og 
C var AcN. Ulik gradient sammensetning kan ses i Figur 7. Alle analysene ble utført ved 
en omgivelsestemperatur på 22 grader Celsius. En 15 mL injeksjonsloop ble brukt for 
injisering av standard og prøver. 
 

 
Figur 7. Sammensettning av gradient. Løsning A var H2O, løsning B var MeOH og 
løsning C var AcN. 



13 
 

 

 

3.5 Utvikling av metode 

3.5.1 MS/MS 

Deltametrin og azamethiphos ble tunet ved bruk av Heated Electrospray (HESI) og 
Electrospray (ESI). Det ble forsøkt både positiv og negativ ionemodus. 
 
Tuningen ble gjennomført ved at 1 mg/mL løsning ble injisert direkte i quadropolen. 
Tube lens voltage og kollisjonsenergi av de to mest stabile transisitions ble så 
optimalisert. 

3.5.2 Ekstraksjon av laksemuskel 

Ekstraksjon av muskel ble gjort ved å ta ut muskel fra en laks som var ubehandlet med 
deltametrin og azamethiphos. Det ble forsøkt ulike løsningsmidler ved bruk av 
beadbiter. Ultralydbad i tillegg til beadbiter ble også forsøkt, samt Pressure Liquid 
Extraction (PLE). 
 
Følgende metode ble brukt til alle prøvene: Muskel ble tatt ut fra NQC-kotelett på 
omtrent 0,2-0,4 gram hver. Muskelen ble så overført til en plastikksylinder på 1,5 mL. 
Det ble tilsatt 100 nanogram (0,1 mL) av deltametrin og azamethiphos. Fem til seks 
silicia kuler ble tilsatt beholderen. Med andre ord mangler denne metoden 
internstandard. For hver metode ble det laget triplikat. 
 
Blanding av MeOH og H2O/FA 
Blanding av ca 1,3 mL 7/3 MeOH/H2O + o,1 % FA ble tilsatt plastikksylinderen med 
muskel, lusemidlene og internstandard. Blandingen ble så behandlet i beadbiter for 10 
minutter. Blandingen ble så sentrifugert ved 1400 RPM i 10 minutter. Væsken over 
pelleten ble overført til en 10 mL glass sylinder.  Plastikksylinderen ble så tilsatt ca 1,3 
mL AcN, for så å kjøres i beadbiter for 10 minutter og sentrifugert ved 1400 RPM i 10 
minutter. Væsken over pelleten ble så igjen overført til samme 10 mL glassylinder. 
Denne prosessen ble gjentatt en gang. Innholdet i glassylinderen ble så dampet bort 
ved bruk av Turbovap LV ved 40 grader. Når hele blandingen var fordampet ble det 
tilsatt 300 µL med MeOH, som ble overført til en 0,1 mL glassylinder og analysert ved 
bruk av LC/MS-MS. 
 
Aceton Nitrile 
Blanding av ca 1,3 mL AcN ble tilsatt plastikksylinder med muskel, lusemidlene og 
internstandard. Blandingen ble så behandlet i beadbiter for 10 minutter. Blandingen 
ble så sentrifugert ved 1400 RPM i 10 minutter. Væsken over pelleten ble overført til en 
10 mL glass sylinder. Denne prosessen ble gjentatt en gang. Innholdet i glassylinderen 
ble så dampet bort ved bruk av Turbovap LV ved 40 grader. Når hele blandingen var 
fordampet ble det tilsatt 300 µL med MeOH, som ble overført til en 0,1 mL glassylinder 
og analysert ved bruk av LC/MS-MS. 
 
1 % vannfri AcA i AcN og ultralyd 
Blanding av ca 1,3 mL 1 % vannfri AcA i AcN ble tilsatt plastikksylinderen med muskel, 
lusemidlene og internstandard. Blandingen ble så behandlet i beadbiter for 10 
minutter. Plastikksylinderen ble så overført til et ultralydbad for 10 minutter, for så å 
bli sentrifugert ved 1400 RPM i 10 minutter. Væsken over pelleten ble så overført til en 
10 mL glass sylinder. Denne prosessen ble gjentatt en gang. Innholdet i glassylinderen 
ble så dampet bort ved bruk av Turbovap LV ved 40 grader. Når hele blandingen var 
fordampet ble det tilsatt 300 µL med MeOH, som ble overført til en 0,1 mL glassylinder 
og analysert ved bruk av LC/MS-MS. 
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1 % vannfri AcA i AcN 
Blanding av ca 1,3 mL 1 % vannfri AcA i AcN ble tilsatt plastikksylinderen med muskel, 
lusemidlene og internstandard. Blandingen ble så behandlet i beadbiter for 10 
minutter. Plastikksylinderen ble så sentrifugert ved 1400 RPM i 10 minutter. Væsken 
over pelleten ble så overført til en 10 mL glassylinder. Denne prosessen ble gjentatt en 
gang. Innholdet i glassylinderen ble så dampet bort ved bruk av Turbovap LV ved 40 
grader. Når hele blandingen var fordampet ble det tilsatt 300 µL med MeOH, som ble 
overført til en 0,1 mL glassylinder og analysert ved bruk av LC/MS-MS. 
 
Aceton Nitrile og Pressure Liquid Extraction 
Blanding av ca 1,3 mL AcN ble tilsatt plastikksylinderen med muskel, lusemidlene og 
internstandard. Blandingen ble så behandlet i beadbiter for 10 minutter. En beholder 
for hvert triplikat ble tilsatt natriumsulfat som tørkningsmiddel, ble forbehandlet av 
PLE-apparatet for 10 minutter i 100 grader og med et trykk på 14 pascal. Beholderen 
ble så åpnet og noe under halvparten av tørkningsmiddelet ble overført til en glassplate. 
Laksemuskelen ble så blandet sammen med tørkningsmiddelet i glassplaten. 
Blandingen fra glassplaten ble så igjen overført til beholderen. Beholderen ble så 
behandlet i PLE-apparatet ved følgende innstillinger: 100 grader, og 14 pascaltrykk og 
løsningsmiddel i PLE-apparatet var MeOH. Prøven ble behandlet to ganger 10 
minutter. For hver prøve ble apparatet renset med MeOH. Innholdet ble så dampet 
bort ved bruk av Turbovap LV ved 40 grader. Når hele blandingen var fordampet ble 
det tilsatt 300 µL med MeOH, som ble overført til en 0,1 mL glassylinder og analysert 
ved bruk av LC/MS-MS. 

3.5.3 Ekstraksjon av lever 

Ekstraksjon av lever ble gjort ved å ta ut lever fra en laks som var ubehandlet med 
deltametrin og azamethiphos. Det ble forsøkt ulike løsningsmidler ved bruk av 
beadbiter. Pressure Liquid Extraction (PLE) ble også forsøkt. En variant av ultralyd ble 
også prøvd ut. 
 
Følgende metode ble brukt til alle prøvene: Lever ble skåret opp i biter som var omtrent 
0,2-0,4 gram hver. Leveren ble så overført til en plastikksylinder på 1,5 mL. Det ble så 
tilsatt 50 nanogram oxazepam som internstandard og 100 nanogram av deltametrin og 
azamethiphos. Fem til seks silicia kuler ble tilsatt beholderen. For hver metode ble det 
laget triplikat av prøvene. 
 
Blanding av MeOH og H2O/FA 
En blanding av ca 1,3 mL 7/3 MeOH/H2O + o,1 % FA ble tilsatt plastikksylinderen og 
behandlet i beadbiter for 10 minutter. Blandingen ble så sentrifugert ved 1400 RPM i 
10 minutter. Væsken over pelleten ble overført til en 10 mL glassylinder.  
Plastikksylinderen ble så tilsatt ca 1,3 mL AcN, for så å kjøres i beadbiter for 10 
minutter og sentrifugert ved 1400 RPM i 10 minutter. Væsken over pelleten ble så igjen 
overført til samme 10 mL glass sylinder. Denne prosessen ble gjentatt en gang. 
Innholdet i glass sylinderen ble så dampet bort ved bruk av Turbovap LV ved 40 grader. 
Når hele blandingen var fordampet ble det tilsatt 300 µL med MeOH, som ble overført 
til en 0,1 mL glassylinder og analysert ved bruk av LC/MS-MS. 
 
1 % vannfri AcA i AcN og ultralyd 
En blanding av ca 1,3 mL 1 % vannfri AcA i AcN ble tilsatt plastikksylinderen med lever, 
lusemidlene og internstandard. Blandingen ble så behandlet i beadbiter for 10 
minutter. Plastikksylinderen ble så overført til ultralyd bad for 10 minutter, for så å bli 
sentrifugert ved 1400 RPM i 10 minutter. Væsken over pelleten ble så overført til en 10 
mL glass sylinder. Denne prosessen ble gjentatt en gang. Innholdet i glass sylinderen 
ble så dampet bort ved bruk av Turbovap LV ved 40 grader. Når hele blandingen var 
fordampet ble det tilsatt 300 µL med MeOH, som ble overført til en 0,1 mL glass 
sylinder og analysert ved bruk av LC/MS-MS. 
Aceton Nitrile og Pressure Liquid Extraction 
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Blanding av ca 1,3 mL AcN ble tilsatt plastikksylinderen med lever, lusemidlene og 
internstandard. Blandingen ble så behandlet i beadbiter for 10 minutter. En beholder 
for hvert triplikat ble tilsatt natriumsulfat som tørkningsmiddel, ble forbehandlet av 
PLE-apparatet for 10 minutter i 100 grader og med et trykk på 14 pascal. Beholderen 
ble så åpnet og noe under halvparten av tørkningsmiddelet ble overført til en glassplate. 
Leveren ble så blandet sammen med tørkningsmiddelet i glassplaten. Blandingen fra 
glassplaten ble så igjen overført til beholderen. Beholderen ble så behandlet i PLE-
apparatet ved følgende innstillinger: 100 grader, og 14 pascaltrykk og løsningsmiddel i 
PLE-apparatet var MeOH. Prøven ble behandlet to ganger 10 minutter. For hver prøve 
ble apparatet renset med MeOH. Innholdet i glassylinderen ble så dampet bort ved 
bruk av Turbovap LV ved 40 grader. Når hele blandingen var fordampet ble det tilsatt 
300 µL med MeOH, som ble overført til en 0,1 mL glassylinder og analysert ved bruk av 
LC/MS-MS. 

3.6 Analyse av prøvene 

3.6.1 Internstandard 
2H5 Oxazepam ble valgt til internstandard. Oxazepam ble valgt til internstandard fordi 
denne har tilnærmet lik kjemiske egenskaper som azamethiphos og deltametrin. For 
hver analytt ble det tilsatt 50 nanogram Oxazepam.  

3.6.2 Opparbeidning av prøver 

Opparbeidingen av prøvene er et resultat av hvilken ekstraksjonsmetode som ga best 
resultat, med et unntak for leverprøver. Grunnen til dette var at resultatet fra recovery 
av lever var klare først etter analysekjøringen. PLE er også en tidkrevende prosess og 
maskinen ved Umeå Universitet hadde feil i automatikken ved apparatet. For analyse 
av lever- og laksemuskel ble det valgt å bruke 1 % vannfri AcA i AcN oppløsning og 
ultralydbad. Det ble laget triplikat av hver prøve. 
 
Standardkurve 
En standardkurve ble laget ved å fortynne 1 µg/mL konsentrasjon til de respektive 
konsentrasjonene. Se tabell 5 og tabell 6. 
 
Tabell 5. Oversikt over standardkurve for Azamethiphos. 

Løsning Konsentrasjon 
Azamethiphos 500 ng/mL 
Azamethiphos 400 ng/mL 
Azamethiphos 250 ng/mL 
Azamethiphos 100 ng/mL 
Azamethiphos 50 ng/mL 
Azamethiphos 10 ng/mL 
Azamethiphos 1 ng/mL 

 
Tabell 6. Oversikt over standardkurve for Deltametrin. 

Løsning Konsentrasjon 
Deltametrin 500 ng/mL 
Deltametrin 400 ng/mL 
Deltametrin 250 ng/mL 
Deltametrin 100 ng/mL 
Deltametrin 50 ng/mL 
Deltametrin 10 ng/mL 
Deltametrin 1 ng/mL 
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Analyse av laksemuskel fra anlegg 1 og 2 
En blanding av ca 1,3 mL 1 % vannfri AcA i AcN ble tilsatt plastikksylinderen med 
muskel og 50 nanogram Oxazepam som internstandard. Blandingen ble så behandlet i 
beadbiter for 10 minutter. Plastikksylinderen ble så overført til ultralyd bad for 10 
minutter, for så å bli sentrifugert ved 1400 RPM i 10 minutter. Væsken over pelleten ble 
så overført til en 10 mL glassylinder. Denne prosessen ble gjentatt en gang. Innholdet i 
glass sylinderen ble så dampet bort ved bruk av Turbovap LV ved 40 grader. Når hele 
blandingen var fordampet ble det tilsatt 300 µL med MeOH, som ble overført til en 0,1 
mL glassylinder og analysert ved bruk av LC/MS-MS. 
 
Analyse av lever fra anlegg 1 
En blanding av ca 1,3 mL 1 % vannfri AcA i AcN ble tilsatt plastikksylinderen med lever 
og 50 nanogram Oxazepam som internstandard. Blandingen ble så behandlet i 
beadbiter for 10 minutter. Plastikksylinderen ble så overført til ultralyd bad for 10 
minutter, for så å bli sentrifugert ved 1400 RPM i 10 minutter. Væsken over pelleten ble 
så overført til en 10 mL glassylinder. Denne prosessen ble gjentatt en gang. Innholdet i 
glass sylinderen ble så dampet bort ved bruk av Turbovap LV ved 40 grader. Når hele 
blandingen var fordampet ble det tilsatt 300 µL med MeOH, som ble overført til en 0,1 
mL glassylinder og analysert ved bruk av LC/MS-MS. 
 

4. Resultat 

4.1 Utvikling av metode 

4.1.1 MS/MS 

 
Tabell 7. Oversikt over produktioner og deres intensitet. 

Stoff Mod Metode Ion CE (V) Maksimum 
intensitet 

Azamethiphos + ESI 325,00183.07 17 1.01e+07 

 +  325.00112.14 36 5.85e+06 

 +  325.00139.09 26 4.78e+06 

 + HESI  325.00183.06 16 7.39e+06 

 +  325.00112.14 34 2.65e+06 

 +  325.00136.16 27 2.87e+06 

Deltametrin + ESI 425.00281.10 23 5.48e+05 

 +  425.00365.37 20 2.78e+06 

 +  425.00206.98 25 2.07e+05 

 + HESI 425.00281.31 23 2.71e+05 

 +  425.00365.25 20 8.42e+05 

 +  425.00207.07 27 8.09e+04 

 
Deltametrin med en molekylvekt på 505,21 g/mol ble ikke funnet under tuning. For 
produktioner og intensitet se Tabell 7. Limit of Quantification (LOQ) var på 1 ng/g. 
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5.1.2 Ekstraksjon laksemuskel 

Figur 8 viser 1 % vannfri AcA i AcN sammen med ultralyd best recovery med 
henholdsvis 82,29 % for azamethiphos og 94,32 % for deltametrin. Ultralydbad hadde 
et utslag med en differanse på 8,89 prosentpoeng for deltametrin og 0,56 prosentpoeng 
for azamethiphos. 
 

 
Figur 8. Recovery og standardavvik av deltametrin og azamethiphos i laksemuskel. 
 
Tabell 8. Oversikt over recovery og standardavvik i prosent av deltametrin og 
azamethiphos i laksemuskel. 
 Deltametrin Azamethiphos 

7/3 MeOH/H20 i 0,1% FA 23,3 (+/- 0,2) 38,9 (+/- 8,8) 

AcN 21,0 (+/- 3,9) 51,9 (+/- 25,5) 

1% vannfri AcA i AcN + ultralyd 95,7 (+/- 3,8) 86,7 (+/- 13,2) 

1% vannfri Aca i AcN 89,1 (+/- 12,7) 86,3 (+/- 12,7) 

 
Se Tabell 8 for en oversikt over recovery av deltametrin og azamethiphos i laksemuskel. 
Resultatet ble til ved å dele areal av standardprøven som inneholdt 100 nanogram av 
deltametrin og 100 nanogram av azamethiphos i MeOH. Resultatet er i prosent. 
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4.1.3 Ekstraksjon av lever 

 

 
Figur 9. Forhold mellom funnet azamethiphos, deltametrin og tilsatt mengde i lever, 
samt resultatenes standardavvik. 
 
1 % AcA i AcN med ultralydbad hadde best resultat for azamethiphos med en recovery 
på 94 %. Pressure Liquid Extraction (PLE) hadde best recovery for deltametrin med en 
recovery på 43 %. Se Figur 9 for en fullstendig oversikt. 

4.2 Analyse av prøver 

4.2.1 Anlegg 1 

 

 
Figur 10. Konsentrasjon og standardavvik av deltametrin i laksemuskel ved Anlegg 
1. 
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Resultatet fra anlegg 1 viser at det var høyest konsentrasjon ved dag 1 og at det er noe 
spredning i resultat over de andre dagene. For en oversikt over resultat fra anlegg 1, se 
Figur 10 og Tabell 9. 
 
Tabell 9. Konsentrajon og standardavvik i ng/g av deltametrin i laksemuskel ved 
Anlegg 1. 

 Dag 1  Dag 2  Dag 3  Dag 4  

Konsentrasjon deltametrin Fisk 1 36,3 22,2 18,9 18,7 

Konsentrasjon deltametrin Fisk 2 29,1 16,4 17,7 19,2 

Konsentrasjon deltametrin Fisk 3 19,3 15,6 18,7 34,4 

Gjennomsnitt 28,2  
(+/- 8,5) 

18,1  
(+/- 3,6) 

18,5  
(+/- 0,6) 

24,1  
(+/- 8,9) 

5.2.2 Anlegg 2 

 

 
Figur 11. Konsentrasjon og standardavvik av deltametrin i laksemuskel ved Anlegg 
2. 
 
Tabell 10. Konsentrasjon og standardavvik i ng/g av deltametrin i laksemuskel ved 
Anlegg 2. 
 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 

Azamethipos 0 0 0 0 

Deltametrin 27,9 (+/- 25,9) 16,7 (+/- 15,1) 3,7 (+/- 0,3) 14,8 (+/- 18,7) 

 
Det ble ikke funnet azamethiphos i laksemuskel ved anlegg 2. Funn av deltametrin var 
høyest ved dag 1 og synker på dag 2 og 3. Ved dag 4 var en noe høyere konsentrasjon. 
Se Tabell 10 og Figur 11 for en full oversikt. 
 



20 
 

 
Figur 12. Konsentrasjon og standardavvik av deltametrin i lever ved Anlegg 2. 
 
Azamethiphos ble ikke funnet i leverprøver fra anlegg 2. Deltametrin i leverprøver viser 
en spridning av resultatet i de ulike dagene. Se Figur 12 og Tabell 11 for en full oversikt. 
 
 
Tabell 11. Konsentrasjon og standardavvik i ng/g av azamethiphos og deltametrin i 
lever ved Anlegg 2. 
 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 

Deltametrin 34,5 (+/- 30,4) 13,7 (+/- 3,6) 27,3 (+/- 11,7) 49,6 (+/- 34,1) 

Azamethiphos 0 0 < LOQ 0 

 

5. Diskusjon 

5.1 Metodeutvikling 
 
MS-MS 
Deltametrin som har en molekylvekt på 505,21 g/mol ble ikke funnet ved bruk av HESI 
eller ESI. Positiv og negativ modus ble også forsøkt, men med negativt resultat. Det ble 
funnet et ion med en molekylvekt på 425 g/mol, som tilsvarer deltametrin minus en 
brom. Heated Electrospray (HESI) viste å ha en høyere intensitet for både deltametrin 
og azamethiphos. Litteratursøk viste at det tidligere ikke har blitt utviklet en MS-MS 
metode for deltametrin. 
 
Resultatet fra selve analysen av lakseprøvene viste at alle fiskene som ble tatt opp 
inneholdt deltametrin. Studien mangler derfor en kontrollfisk. Dette betyr at recovery 
på deltametrin er noe høyere enn resultatet skulle tilsi. For azamethiphos har det 
mindre betydning for siden det ikke ble funnet i lever- eller laksemuskel etter 
behandling. 
 
Standardkurven mangler tilsatt internstandard og derfor blir LOQ satt til 1 ng/g. Dette 
betyr den laveste konsentrasjonen der både analyttenes kromografiske topp hadde ett 
forhold mellom analyttsignal og støy større enn 10 ganger. 
 
Ekstraksjon fra laksemuskel 
1 % vannfri AcA i AcN viste seg å ha et marginalt bedre resultat med 0,56 prosentpoeng 
for azamethiphos uten ultralydbad og en differanse på 8,89 prosentpoeng for 
deltametrin uten ultralydbad. En hypotese er at ultralydbad finfordeler muskelen 
ytterligere etter beadbiteren. Det er viktig å tenke på at man ikke har for lang varighet 
på ultralydbadet, siden dette kan bryte ned molekyler. Å tilsette 1 % vannfri AcA i AcN 
ga størst utslag. Dette ga en recovery på 64,48 % for deltametrin og 29, 82 % for 
azamethiphos. Resultatet er noe usikkert på grunn av at det ikke ble tilsatt 



21 
 

internstandard ved starten av opparbeidingen av prøvene. Ved å dele areal av den 
kromografiske toppen av standardprøven som inneholdt kun MeOH, deltametrin og 
azamethipos ble resultatet til. 
 
Ekstraksjon fra lever 
Pressure Liquid Extraction (PLE) viste seg å ha best resultat for deltametrin for lever 
med en recovery på 43,3 %. Til sammenligning hadde deltametrin en recovery på 9 % 
ved bruk av 1 % vannfri AcA i AcN med ultralydbad. For azamethiphos hadde 1 % AcA i 
AcN med ultralydbad best resultat med en recovery på 94 %. 

5.2 Analyse av prøver 

5.2.1 Anlegg 1 

Anlegg 1 var kun behandlet med deltametrin. Små mengder av deltametrin ble funnet i 
all fisk som ble tatt opp. Nivåene var langt under MRL-grensen fastsatt av Europarådet 
på 10 µg/g [20]. Ved dag 1 som hadde høyest konsentrasjon var nivåene i 
laksemuskelen 0,0282 µg/g, noe som er omtrent 350 ganger mindre enn MRL-grensen. 
 
Dag 1 skulle være en kontroll dag uten behandling av deltametrin, men det ble funnet 
høyest konsentrasjon av deltametrin denne dagen. Noe som tyder på at fisken er tatt 
opp etter behandling. Dette anlegget var ikke tidligere behandlet med deltametrin. 

5.2.2 Anlegg 2 

Nivåene som ble funnet av deltametrin i muskel og lever er langt under MRL-grense 
fastsatt av Europarådet. MRL-grensen er på 10 µg/g [17]. Ved dag 1 ble det funnet 
0,0093 µg/g i laksemuskelen som er omtrent 1000 ganger mindre enn MRL-grensen. 
Leveren ble det funnet 0,0352 µg/g som er omtrent 280 ganger mindre enn MRL-
grensen. Videre synker konsentrasjonen av deltametrin i muskel og lever jo flere dager 
som går. Azamethiphos ble ikke funnet i anlegg 2. 
 
Dag 1 skulle være en kontroll dag, men etter resultatene å bedømme kan det vise seg at 
de innsendte prøvene er tatt opp på andre dager enn det som ble bestemt. Dette 
skjedde også som tidligere påpekt ved anlegg 1. Det blir derfor vanskelig å bedømme 
hvor stor konsentrasjon det er på de ulike dagene. Andre feilkilder kan være at prøvene 
ble forvekslet under LC/MS-MS kjøringen eller blitt forvekslet under 
prøveopparbeidingen. Det som tyder imot at prøvene ble forvekslet under 
prøveopparbeidingen, er at resultatet da burde ha en annen dag med null 
konsentrasjon av deltametrin. Anlegget ble tidligere samme år behandlet med en 
kombinasjon av deltametrin og azamethiphos, men dette burde ikke ha noen 
innvirkning på grunn av kort halveringstid. 

5.3 Deltametrin 
Deltametrin metaboliseres hovedsakelig via leveren [20], og dette kan forklare hvorfor 
det er høyere konsentrasjon i leveren. Tidligere studier fra Norge har ikke påvist 
deltametrin i laks [19], men det ble da benyttet GC-ECD som har en lavere 
deteksjonsgrad [21]. Studiesammendraget mangler en LOQ og man på grunnlag av at 
GC-ECD har en lavere deteksjonsgrad at denne er høyere enn 1 ng/g. 
 
5.4 Azamethiphos  
Azamethiphos kunne ikke detekteres i anlegg 1 og 2. Dette er i tråd med tidligere 
analyser som ikke har kunnet detektere azamethiphos i laks tidligere [17]. 
 

5.5 Risikovurdering 
Hvis man spiser 100 gram av laksemuskel vil man få i seg 2,82 µg. Deltametrin. 
Resultatet viser også at nivåene som er funnet er langt under MRL-grensen som er 
fastsatt av Europarådet. Dette er langt under LD50 for mus og rotter [12]. Samtidig har 
det ikke blitt funnet noen kreftrisiko ved deltametrin hos mennesker [13]. Siden så små 
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mengder av deltametrin ble funnet, og ingen mengder av azamethiphos, anses det som 
trygt å konsumere laks behandlet av disse to lusemidlene. 
 

6. Konklusjon 

Deltametrin med en molekylvekt på 505,21 g/mol ble ikke funnet ved bruk av Heated 
Electrospray Ionization (HESI) eller Electrospray Ionization (ESI). Derimot ble det 
funnet et ion med en molekylvekt på 425 g/mol, som tilsvarer deltametrin minus en 
brom. Det er derfor trolig at deltametrin mister en brom under analysen. HESI viste 
seg å ha en høyere intensitet enn ESI for både deltametrin og azamethiphos. 
 
1 % AcA i AcN med ultralydbad viste seg å ha et marginalt bedre resultat enn for 1 % 
AcA i AcN uten ultralydbad for ekstraksjon fra laksemuskel. Dette tror vi kommer av at 
ultralydbad finfordeler partiklene. Deltametrin viste å ha en recovery på 64,48 % og 
29,82 % for azamethiphos. For lever viste Pressure Liquid Extraction (PLE) seg å ha 
høyeste recovery for deltametrin med en recovery på 43,3 %. For azamethiphos viste 1 
% AcA i AcN sammen med ultralydbad å ha best resultat med en recovery på 94 %. 
 
Det ble funnet små mengder med deltametrin i laksemuskel og lever. Høyest 
konsentrasjon ble funnet i lever med en konsentrasjon på 34,5 ng/g, som tilsvarer 
omtrent 300 ganger mindre enn Maximum Residue Limit (MRL) fastsatt av 
Europarådet. Høyeste konsentrasjon funnet i laksemuskel var 27,9 ng/g, noe som er 
omtrent 350 mindre enn MRL. Azamethiphos ble ikke funnet i laksemuskel eller lever. 
Det er ikke funnet noen kreftrisiko for deltametrin hos mennesker. Nivåene av 
deltametrin er også så lave og dens halveringstid så kort at det ikke er noen grunn til å 
tro at det er rester av deltametrin igjen i den fisken som konsumeres. 
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10. Appendiks 

10.1 Forklaring og forkortelser 
 
AcA Acetic Acid 
AcN Aceton Nitrile 
FA Formic Acid 
GC-ECD Gass chromogrpahy - Electron capture detector 
GC-FPD Gass chromopraphy - Flame Photometric Detector 
HESI Heated Electronspray 
LC Liquid Chromography 
LD50 Lethal Dose 
MRL Maximum Residue Limit 
MS/MS Tandem massespektrometri 
NQC Norwegian Quality Cut 
PLE Pressure Liquid Extraction 
UV Ultraviolett 
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