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Abstrakt 

Fortsatt er malaria en stor helsetrussel på verdensbasis, da fremst i utviklingsland. 
Over 250 millioner individer rammes av malaria årlig. Som konsekvens av dette dør 
ca. 1 million mennesker hvert år av sykdommen. Parasitten som forårsaker malaria er 
en protozo av familien Plasmodium. Det er hunmygg av typen Anopheles som 
overfører smitte fra et menneske til et annet.  
 
I avløpsvann direkte fra sykehusområdet (Nyagatare health care center) fra år 2012 
ble det detektert og kvantifisert flere legemidler i varierende kvanta fra 84-7322 ng/l. 
De legemidlene som ble analysert var kinin (KI), lumefantrin (LF), meflokin (MK), 
pyrimetamin (PM), sulfadoksin (SD) og artemisinin-derivatene artemeter (AME) og 
artesunat (AS), samt deres aktive metabolitt dihydroartemisinin (DHA). 
Antibiotikaene clindamycin (CL), doxycyklin (DC) og tetracyklin (TC) ble også tatt 
med siden disse kan brukes ved behandling av malaria.  
 
De legemidlene som ble funnet i høyest konsentrasjon, dvs opp i µg/l var DC, SD, PM 
og LF i henholdsvis 1,8, 7,3, 4 og 1,3 µg/l. Ellers ble både AM, KI, MK og TC finnet i 
ng/l i samme prøve. Totalt sett ble det detektert og kvantifisert legemidler i 
konsentrasjoner fra 23 ng/l opp til 7322 ng/l i 6 av de 10 vannprøvene som ble 
analysert. Det legemiddelet som ble funnet i høyest frekvens var TC i konsentrasjoner 
fra 27-359 ng/l i totalt 4 av 10 prøver. Ved fokusering på kun antimalaria legemidlene 
er det trolig de høyeste kvantaene på 7,3 og 3,9 µg/l for henholdsvis SD og PM som er 
mest bekymringsverdig. Disse to legemidlene er også de eneste som ble funnet i et 
akkumuleringshull ved sykehuset i Nyagatare. 
 
I denne studien ble vannprøver fra Rwanda ble filtrert og deretter ekstrahert med on-
line solid phase extraction (SPE) koblet til væske kromatografi tandem masse 
spektrometer (LC-MS/MS). Ionisering ble utført i positiv modus med heated 
electrospray ionization (HESI), som er en variant av elektrospray ionisering (ESI). 
Disse ionseringsmetodene fungerer likt, men i HESI èn det er satt på en tilleggs 
komponent som varmer nitrogengassen til mellom 200 og 600 °C, noe som øker 
ioniseringseffektiviteten. Skanning og analyseringen ble gjort i et tandem masse 
spektrometer, et instrument som ofte brukes i sporemneanalyser.  
 
Det kan slås fast at en parasitt er resistent når anbefalt dose eller høyere dose 
administreres til et individ, og parasitten allikevel overlever og/eller formerer seg. 
Når det gjelder plasmodium parasitten så er det gametocyttene som bærer på 
resistens-genene. Det er bekreftet at det er utviklet resistens mot alle anti-
malariamedisiner, også artemisinin derivatene, mye på bakgrunn av høy og ukritisk 
bruk. Forhindring eller forsinkelse av resistensutvikling er en av årsakene til bruk av 
artemisinin basert kombinasjonsterapi (AKT). 
 
Hovedhensikt med denne oppgaven var analysering av vannprøver fra Rwanda der 
kvantifisering av antimalarialegemidler ble utført med videre fokus på å få 
tilstrekkelig data til bruk for å redusere videre resistens utvikling hos plasmodium 
parasittene. Konklusjonen ble at med så høye mengder kan det ikke utelukkes at slike 
konsentrasjoner kan påvirke videre resistensutvikling eller på annen måte skade 
miljøet. På bakgrunn av blant annet dette, og fordi det allerede finnes metoder der 
legemidler av ulike kjemiske strukturer kan ekstraheres, kan dette for eksempel 
inkluderes i kommunale renseanlegg for avløpsvann, slik at minimalt med 
legemiddelrester kommer ut i naturen.  
 
Nøkkelord: malaria, resistens, HESI-LC-MS/MS, vannprøver fra Rwanda 
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1. Introduksjon 

Dette arbeidet består av 2 deler, en del litteratursøk og en del metodeutvikling 
inkludert analysering av vannprøver. Litteratursøket ble fremst gjort for å øke 
kunnskapen om malaria, legemidlene som brukes ved sykdommen og 
resistensutvikling. I denne første delen er det også gjort litteratursøk for å finne ut 
hvilke analyser av legemidler som er utført tidligere, hvilke metoder som er benyttet, 
i hvilke matriser prøvene er gjort i og generell informasjon om prøveopparbeidelse, 
fast fase ekstraksjon (solid phase extraction=SPE) og væske kromatografi masse 
spektrometri (liquid chromatography mass spectrometry=LC/MS-MS). 
Metodeutviklingsdelen omfattet utvikling av en ny metode der flere antimalaria 
legemidler kunne analyseres i en og samme metode. Siste del omfattet også 
analysering av vannprøver fra Rwanda. 
 
Videre følger en introduksjon som er inndelt i flere deler. Første del tar for seg 
tillaging av stamløsninger og arbeids-løsninger, SPE, samt informasjon om LC og MS 
som innebefatter valg av kolumne, gradientløsninger, ioniseringsmetoder, 
fragmenteringsmønster, seperasjon og deteksjon av ioner. En del studier er inkludert 
både for å se hva som er utført av analyser på aktuelle legemidler og i de ulike 
vannmatrisene (blant annet overflatevann, grunnvann, avløpsvann og elver). Neste 
del er en sammenstilling av informasjon om malaria generelt, parasitten som 
forårsaker sykdommen, dens ulike stadier i mennesket og mygg. Det gis også en 
beskrivelse av hvilke legemidler som brukes til behandling av malaria, samt 
resistensutvikling mot antimalaria legemidler. 
 
 

1.1 Generelt om malaria 
Fortsatt er malaria en stor helsetrussel på verdensbasis, da fremst i utviklingsland. 
Over 250 millioner individer rammes av malaria årlig, og som konsekvens av dette 
dør ca. 1 million mennesker hvert år av sykdommen[1]. Centers for disease control 
and prevention (CDC) viser til spesifikke tall fra 2010 der 219 millioner mennesker 
ble smittet med plasmodium parasitter og 660000 døde av infeksjonen. De aller 
fleste dødsfallene, ca. 90 % skjer i Afrika sør for Sahara, der barn er den gruppen som 
rammes oftest. For å understreke omfanget av sykdommen så påpeker CDC at over 
halvparten av verdens befolkning er i risiko for å rammes av malaria. Malaria 
forekommer i over 100 land/områder, da fremst i tropiske og subtropiske strøk, 
nærmere bestemt store deler av Afrika, sør og sørøst Asia, Oceania, Midtøsten, samt 
deler av sentral- og sør- Amerika inkludert Karibien[2]. Forekomsten av malaria-
utbrudd er høyest i sub-Sahara og i deler av Oceania, mens det i Latin-Amerika og 
Asia forekommer i noe mindre grad[3]. 
 
 
Anopheles mygg 
Det er hunmygg av typen Anopheles som overfører smitte fra et menneske til et 
annet. Hun-mygg inntar blodmåltid på grunn av eggproduksjon, slik at den kan 
bruke dette som proteinkilde. Hunmyggen legger opp til 50-200 egg hver gang og 
disse legges direkte på vann. Gjennomsnittlig levetid i naturen for hunmyggen er ca. 
1-2 uker[2]. 
 
 
Plasmodium 
Parasitten som forårsaker malaria er en protozo av familien Plasmodium. Flere typer 
i plasmodium-slekten kan gi malaria, blant annet P. falciparum, P. malariae, P. 
vivax, P. ovale og P. knowlesi. Sistnevnte infiserer fremst aper, men tilfeller der 
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mennesker har blitt infisert av denne typen er også rapportert. P. falciparum 
forårsaker den alvorligste infeksjonstypen[2]. Det er ikke uvanlig at et individ er 
infisert av flere plasmodium-typer samtidig. World health organization (WHO) 
rapporterer at en person kan bli infisert av så mange som tre plasmodium parasitter 
hver dag via myggbitt i de mest høyfrekvente strøk[3]. 
 
 
En kort oversikt over navngivningen av parasittens ulike stadier: 

• Sporozoitter – aseksuelt stadiet når parasitten er i myggens saliva 
• Schizonts – pre-erytrocytt stadium, disse frigir merozoitter 
• Merozoitter – gir opphav til bevegelige tropozoitter  
• Tropozoitter - som igjen gir opphav til flere merozoitter, der noen av disse 

utvikles til gametocytter 
• Gametocytter – parasittens seksuelle stadium, som tas opp av mygg via 

blodmåltid 
• Hypnozoitter – parasitter i hvilestadium som kan frigi merozoitter senere 
• Zygote – avkom av kvinnelig og mannlig gametocytter 
• Oocyst (sporocyst) – en utviklet zygote, når sporocysten sprekker frigis 

sporozoitter[4]. 
Parasittens ulike stadier i mennesket og mygg vises i figur 1. 
 
 
Parasittens ferd i myggen 
Mygg blir infisert når de suger blod fra mennesket. De får da i seg gametocytter, som 
er parasittens seksuelle stadium. I myggen utvikles gametocyttene til sporozoitter i 
løpet av 6-12 døgn[3]. Prosessen starter med at begge kjønn av gametocyttene (han 
og hun) tas opp i mygg, der han-gametocyttene vil penetrere hun-gametocyttene i 
myggens mage. Avkommet deres kalles zygotes, som deretter utvikles til oocyst. 
Oocystene vil vokse, deretter sprekke og sporozoitter vil frigis. Sporozoittene beveger 
seg deretter til myggens spyttkjertel der de er klare til å angripe et nytt menneske[2]. 
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Figur 1: Omarbeidet figur fra «medicines for malaria venture» som viser 
plasmodium parasittens livssyklus, både vandring i mygg og mennesket[5]. 
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Frekvens og steder de ulike parasittene finnes 
P. falciparum står for ca. 1 million dødsfall per år, fremst i Afrika[2]. Sett i 
verdenssammenheng utgjør P. vivax 8-41 % av malariatilfellene, og dette gjør P. 
vivax til den nest mest prevalente plasmodium typen som angriper mennesker. P. 
vivax dominerer i en del områder utenfor Afrika, som i Midtøsten, rundt vestre del av 
Stillehavet og i både sentral- og sør- Amerika. I Vest-Afrika er P. vivax nesten 
fraværende på grunn av det høye antall individer med negativ Duffy fenotype. I de 
områder der P. vivax er mest prevalent har befolkningen kun delvis immunitet mot 
parasitt-typen fordi overførings-frekvensen er så lav. P.vivax forekommer sjelden i 
Afrika, derimot er P. ovale og P. malariae vanlig i Afrika. P. malariae forekommer i 
lav frekvens i alle deler av verden der plasmodium parasitten er registrert, og P. ovale 
er den typen med lavest prevalens. P. ovale finner man fremst i Afrika, Ny Guinea og 
på Filippinene[3].  
 
 
Diagnostisering og kliniske tegn 
WHO påpeker at generelt sett så over-diagnostiseres malaria. Av den grunn anbefales 
diagnostiske tester, fremst mikroskop eller eventuelt hurtigtester. Årsaken til over-
diagnostiseringen kan være de u-spesifikke symptomene som klinisk sett vises først, 
som er smerter i hodet, muskler og ledd, feber, frossenhet, ubehag i mageregionen og 
oppkast. Hvis anbefalt behandling blir gitt på et tidlig stadium kan pasienten bli 
fullstendig frisk. Med feil eller for sein behandling utvikles somregel sykdommen og 
kan klassifiseres som alvorlig. Dette kan innebære alvorlige kliniske tilstander som 
koma (cerebral malaria), metabolsk acidose, alvorlig anemi, hypo-glykemi, akutt nyre 
svikt eller akutt lunge ødem der disse tilstandene enten kan opptrer alene eller i 
kombinasjoner. Ubehandlet alvorlig malariainfeksjon har høy mortalitetsfrekvens, 
spesielt ved P. falciparum-infeksjon[3]. Malaria klassifiseres etter alvorlighetsgrad 
og hvilken type plasmodium parasitt man er smittet av. Ukomplisert malaria gir 
influensa symptomer mens komplisert P. falciparum malaria gir liknende 
symptomer som sepsis. Ved komplisert malaria er mer enn 5 % av erytrocyttene 
infiserte.  Symptomer som anemi, nyresvikt, metabolsk acidose og cerebral malaria er 
kliniske tegn som kan ses/måles under denne alvorlige tilstanden[1]. 
 

 

1.2 Legemidler mot malaria  
Bark fra kinatreet var den første effektive behandlingen mot malaria. I 1820 ble kinin 
isolert og konstatert som det aktive virkestoffet. Legemiddelet er fortsatt i bruk[6]. 
Legemiddelbehandlingen WHO anbefaler ved ukomplisert P. falciparum infeksjon er 
artemisinin eller dets derivat i kombinasjon med andre virkestoff. De artemisinin 
baserte kombinasjons terapiene (AKTs) som brukes er artesunat i kombinasjon med 
enten amodiakin (AA), meflokin (AM) eller sulfadoksin-pyrimetamin (AS), eventuelt 
artemeter i kombinasjon med lumefantrin (AL). Hvilken AKT som anbefales varierer 
fra land og område basert på resistensutviklingen i den aktuelle regionen. Det finnes 
også egne anbefalinger for spesielle grupper som gravide, barn osv. Når førstevalg av 
medisiner ikke kan brukes så anbefales fremst en annen variant av AKT. Når denne 
behandlingen ikke kan gis så anbefaler WHO artesunat eller kinin i kombinasjon med 
enten tetrasyklin, doxycyklin eller clindamycin. 8-aminokinoloner (bulokin, primakin 
og tafenkin) er de eneste legemidler som er effektive i hypnozoitt stadiene[3].   
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Oversikt over legemiddelgrupper til behandling av malaria 
4-aminokinoloner: klorokin, amodiakin[4].  
Aminoalkoholer: kinin, meflokin,[4], lumefantrin[3]. 
Sulfoner og sulfonamider: sulfadoxin[4].   
Diaminopyrimidin: pyrimetamin  
Biguanider: proguanil[7]  
8-aminokinoloner: primakin[4] 
Artemisinin og derivat: artemisininderivatene arteeter, artemeter, artesunat, 
artemotil, artenimol og dens aktive metabolitten dihydroartemisinin[7]. 
 
 
De legemidler som eksisterer mot malaria i dag utøver effekt 4 steder i 
parasittens syklus 
Gruppe 1 legemidlene brukes når man skal behandle akutte malaria-anfall. 
Legemidlenes effekt utøves når parasittene er i erytrocyttstadiet, det vil si når de 
kliniske symptomene på malaria er tilstede. Denne legemiddel gruppen kurerer P. 
falciparum og P. malariae infeksjoner, siden disse parasittene-typene ikke har noen 
exoerytrocytt stadium. Når det gjelder disse legemidlenes effekt på P. vivax og P. 
ovale så kan de dempe anfall, men de har ingen effekt på hypnozoittene i 
exoerytrocytt stadiet, derfor kan tilbakefall i infeksjonen skje. Eksempler på 
legemidler i denne gruppen er kinin, meflokin, klorokin, halofantrin og ellers 
legemidler som på noen måte påvirker folsyre-syntesen, som for eksempel sulfadoxin 
og pyrimetamin. I kombinasjon med andre legemidler er også tetracyklin og 
doxycyklin aktive, dette gjelder også artemisininderivatene[4]. 
 
Gruppe 2 legemidlene kurerer malaria-anfall og attakkerer parasitten før den beveger 
seg fra leveren. Denne gruppen legemidler kurerer P. vivax og P. ovale infeksjoner, 
ved at de attakkerer parasittene når de befinner seg i menneskets lever. Det er kun 
legemidlene primakin og tafenkin som har slik effekt. Disse legemidlene 
ødelegger/dreper gametocytter også, og dermed bidrar de til å redusere spredningen 
av malaria. 
 
Gruppe 3 legemidlene brukes profylaktisk ved at de hindrer utviklingen av en 
malariainfeksjon. De fungerer ved å blokkere mellom exoerytrocytt stadium (lever) 
og erytrocytt stadium ved at dreper parasittene som beveger seg fra menneskets 
lever. De legemidlene med slik funksjon er blant annet klorokin, meflokin, 
pyrimetamin, proguanil og doxycyklin. Disse legemidlene brukes ofte i kombinasjon. 
 
Gruppe 4 hindrer overføring av parasitt fra menneske til mygg. Primakin og 
pyrimetamin hindrer at parasitten tas opp i mygg ved at de dreper gametocyttene og 
dermed hindrer de overføring til mygg[4]. Attakk av gametocytter gjøres av to 
legemiddelgrupper, nemlig primakin og artemisiner, der primakin selektivt dreper 
gametocytter mens artemisininer reduserer gametocytt carriage[3]. 
 
 
Parasittenes utviklingstid og medisiners effekt 
P. vivax, P. ovale og P. malariae gametocyttene bruker kort tid (2-3 døgn) på å 
utvikles, og deres modne gametocytter lever i kort tid. P. falciparum sine 
gametocytter bruker ca. 12 døgn på å utvikles til modne gametocytter. Modne 
gametocytter av P. falciparum typen kan leve i opptil flere uker. De som er infisert 
med P. falciparum bør derfor medisiners med anti-gametocytt legemidler som for 
eksempel primakin, som er en hypnoziticidal, som angriper modne gametocytter og 
øker dermed gametocytt clerance. Gametocytocidal effekt har direkte effekt på 
gametocytter. Ved sporonticidal effekt drepes parasitter i utviklingsstadium. Klorokin 
har kun effekt på unge gametocytter, ikke på modne gametocytter. Artemisininer er 
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de mest potente legemidlene mot malaria som brukes til behandling av aseksuelle 
stadier ved at de dreper unge gametocytter og dermed hindrer nye gametocytter i å 
entre blodsirkulasjonen. Artemisininer har mindre effekt på modne gametocytter[3]. 
En oversikt over antimalaria-legemidlene, deres t ½ inkludert virkningsmekanisme 
og noen angreps-steder i parasittens ulike stadier kan ses i tabell 1.  
 
 
 
Tabell 1: Viser oversikt over antimalarialegemidlers t ½ og virkningsmekanisme/ 
hvilke av parasittens stadium de attakkerer. 
Legemiddel	   t	  ½	   Annet	  
Artemisinin,	  
derivat,	  metabolitt	   	  

45	  minutter	  –	  1	  time	   Dreper	   alle	   aseksuelle	   stadier,	   ringstrukturer	  
og	  P.	  falciparum	  gametocytter	  

Lumefantrin	   2-‐6	  døgn	   Attakkerer	  fødevakuolen	  
Sulfadoxin	   4-‐9	  døgn	   Et	  antifolat	  som	  hemmer	  vekst,	  og	  interagerer	  

med	  polymiseringsprosessen	  
Pyrimetamin	   4	  døgn	   Blokkerer	   nukleinsyresyntesen.	   	   Er	   et	   blod-‐

schizontocid	  Har	  effekt	  i	  preerytrocyttstadium	  
og	  hinder	  sporozoittutvikling	  i	  mygg.	  

Kinin	   11-‐18	  timer	   Hemmer	   trolig	   parasittens	   avgifting	   av	   hem.	  
Dreper	   modne	   tropozoitter,	   og	   seksuelle	  
stadier	  hos	  P.	  ovale,	  P.	  malariae	  og	  P.	  vivax	  

Meflokin	   14-‐21	  døgn	   Hemmer	  trolig	  parasittens	  hem	  polymerases	  
 
 
 
Vaksine 
Plasmodium er en kompleks parasitt og den kan invadere mennesket immunforsvar 
fordi parasitten kan endre erytrocyttens overflate, noe som også gjør utvikling av 
vaksine vanskelig[2]. WHO informerer i rapporten fra 2013 at vaksinen RTS,S/AS01 
mot malaria er rettet mot P. falciparum parasitter. Vaksinen består av et malaria 
antigen (CS antigen), samt et hepatitt overflate antigen inkludert en ny og potent 
adjuvans. Vaksinen er nå under utprøvning i fase 3, klinisk forsøk og resultat fra 
denne er ventet sent i 2014[8]. 
 
 

1.3 Resistens 
WHO definerer parasittens resistens mot antimalarialegemidler slik: Når anbefalt 
dose eller høyere dose administreres til et individ, og parasitten allikevel overlever 
og/eller formerer seg er den resistent. Videre påpekes det at gametocyttene bærer på 
resistensgenene. 
 
Resistens oppstår på grunn av en utvelgelse av parasitter med genetiske mutasjoner 
eller gen varianter som er mindre følsomme for aktuelle legemidler.  
 
WHO bekrefter at det er utviklet resistens mot alle anti-malariamedisiner, også 
artemisinin derivatene, mye på bakgrunn av høy og ukritisk bruk. Dette anses som 
alvorlig og for å hindre videre resistensutvikling anbefales det derfor kombinasjon av 
flere antimalaria legemidler med ulik virkningsmekanisme ved behandling. Det bør 
også fokuseres på compliance (at individ tar rett legemiddel til rett tid) på grunn av 
faren for videre resistensutvikling[3].   
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1.4 Stamløsning, arbeidsløsning og kalibreringskurve 
Hvor nøyaktig man er ved tillaging av stamløsningene vil gjenspeile nøyaktigheten på 
analyse resultatet. En stamløsning kan defineres som en løsning som inneholder høy 
konsentrasjon av en stabil analytt, som kan lagres under gitte forhold over en viss 
(lang) tid. Den brukes regelmessig som standard referanse materiale for analyse av 
de analytter som undersøkes. Stamløsninger klassifiseres inn i tre hovedgrupper, som 
avhenger fremst av kjemisk formel. Der finner man ionisk-, grunnstoff- og formel- 
stamløsninger. Ioniske stamløsninger består av ioner, der definisjonen på ioniske 
forbindelser er at to eller flere ion holdes sammen på grunn av elektrisk attraksjon. 
Ionebindingene består av en positiv og en negativ ladning som enten tar ut hverandre 
helt eller delvis. De ioniske stamløsningene brukes fremst ved analyser i 
ionkromatografi eller massespektrometri. Formel stamløsninger er løsninger der 
startmaterialet er det samme som molekylformelen. For å tydeliggjøre er altså ion 
stamløsninger sine kalkuleringer basert på analytt ion formelen, mens ved grunnstoff 
standard løsninger er beregningene basert på grunnstoffets atomvekt og antall 
molekyl i formelen. Stamløsninger bør tillages av erfarne analytikere som blant annet 
er helt sikre på at alle utregninger er korrekte. Når stam- og arbeids-løsninger skal 
lages er det noen elementære, viktige ting som må anføres. Dette inkluderer å skrive 
ned alle innveininger og utregninger i en lab bok. Ved preparering må alle 
kolber/beholdere merkes med innhold, konsentrasjon, dato, analytikers navn og 
eventuelt fare-merking[9]. 
 
 
 

1.5 Prøveopparbeidelse og ekstraksjonsmetoder. 
Hensikt med ekstraksjon er å fjerne urenheter, separere ut forstyrrende substanser 
og eventuelt konsentrere spormengder i prøver man vil analysere. Flere metoder 
finnes, og prinsippet er å velge et løsningsmiddel som ønsket substans løses i, slik at 
man separerer ønsket analytt fra uønskede substanser. Når man utfører SPE fanger 
man analytten i SPE kolumnens stasjonære fase. SPE er en utmerket måte å 
konsentrere spormengder i blant annet ulike vann-prøver hentet fra naturen. 
Prosedyren utføres ved at SPE kolumnen fuktes med et løsningsmiddel, for eksempel 
vann. Deretter kjøres selve vannprøven i passende mengde gjennom kolumnen, og 
ønsket analytt, og oftest eventuelle urenheter fester seg i SPE kolumnenes stasjonære 
fase. Deretter kjøres et svakt løsningsmiddel, for eksempel 5 % metanol (MeOH) i 
vann som vasker med seg urenhetene ut av stasjonær fase, og til slutt elueres 
analytten ut med et passende løsningsmiddel[10]. Dette er ofte et 100 % organisk 
løsningsmiddel, for eksempel MeOH. Denne inneholder da ønsket analytt, løsningen 
evaporeres og rekonstrueres med et løsningsmiddel[11]. Ved analyse i LC-MS er det 
viktig å velge løsningsmidler som er LC-MS kompatible, for eksempel vann (H2O), 
acetonitril (ACN)[10] eller MeOH[6].  
 
On-line SPE er en prøveopparbeidelses-metode der SPE systemet er koblet til LC 
instrumentet[12]. Oppsettet av on-line SPE består av flere ventiler, pumper, slanger 
og selve SPE kolumnen[11]. Først sendes en definert mengde prøve inn i prøve 
loopen. Deretter vil prøven, med hjelp av en pumpe (high flow rate) sendes til SPE 
kolumnen. Valgt løsningsmiddel vil ekstrahere analyttene fra stasjonær fase med 
hjelp av en pumpe (low flow) og analyttene er da klare for analytisk kolumne, og 
deretter ionisering. Fordelen med on-line SPE sammenlignet med vanlig SPE er at 
førstnevnte blant annet er hurtigere og mer kostnadseffektiv. Årsaken til dette er at 
man slipper å bruke tid på steg som evaporering og rekonstruksjon av prøvene, som 
igjen betyr at man kan kjøre flere prøver på kortere tid. Det brukes også mindre 
mengde løsningsmidler ved on-line SPE sammenlignet med vanlig SPE. Det som 
derimot kan være en utfordring er lav pre-konsentrasjons-faktor, som betyr at hvis 
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man for eksempel forventer og bare finne spormengder av legemidler i for eksempel 
vann, så kan dette være vanskelig å detektere. I noen tilfeller kan dette løses med å 
øke loop-størrelsen, slik at pre-konsentrasjons-faktoren øker[12]. 
 
 

1.6 Kvantitativ LC-ESI-MS/MS 
 
LC-ESI-MS/MS 
LC er en analytisk kromatografisk teknikk som kan brukes for å separere ioner eller 
molekyler som er løst i et løsningsmiddel. Hvis prøven (i væskeform) kommer i 
kontakt med en annen væske eller fast fase, så vil de ulike løste ionene/molekylene 
interagere med den andre fasen i ulik grad. Dette skjer på grunn av ioners/molekylers 
ulikheter i absorbsjon, ion-utveksling eller ion-fordelningsgrad eller deres størrelse. 
Disse ulikhetene gjør at molekylene/ionen separeres i kolumnen[13]. 
 
MS kan blant annet brukes til å bestemme legemidlers og andre kjemiske substansers 
struktur. I kombinasjon med LC kan metoden for eksempel brukes til å karakterisere 
blant annet urenheter og hjelpestoffer. LC-MS utgjør en sensitiv og spesifikk teknikk 
som kan brukes til å detektere og kvantifisere legemidler og deres metabolitter i for 
eksempel biologiske vev og væsker. MS brukes ofte for å undersøke substanser i 
miljøet samt i legemiddelforskning. Fordel med metoden er at man får hurtig 
identifikasjon av spormengder fra ulike substanser[11]. 
 
MS instrumentet jobber under veldig lavt trykk, med hjelp av pumpesystemer, slik at 
ioner kan genereres, separeres og detekteres. I MS blir ionene ionisert, for så å 
akselereres ut av ionekilden for deretter å separeres i et massefilter, og til slutt 
registreres ionene i en detektor[14].  
 
 
LC 
Enkel LC består av en kolumne med en bunn som holder den stasjonære fasen i 
likevekt med løsningsmiddelet. Denne typen brukes fremst til å rense og isolere 
forbindelser i væskeblandinger. For analytisk seperasjon der deteksjon og 
kvantifisering av substanser i løsninger skal gjøres, så benyttes fremst de mer 
avanserte high-performance liquid chromatograpy (HPLC) instrumentene. HPLC er 
koblet til pumpesystem og gir både høyere oppløsning (resolution) og hurtig 
analyseringstid. Selve HPLC instrumentet består av en mobil fase, en pumpe som gir 
høyt trykk, en injektor, en seperasjons kolumne og en detektor. Prøvens ulike 
ioner/molekyler vil passere gjennom kolumnen i ulike hastigheter fordi de 
forskjellige stoffene fordeler seg ulikt i den mobil og den stasjonære fasen.  
 
Det finnes ulike kolumner, der de som fremst brukes analytisk har en lengde på 
mellom 3 og 10 cm. Pre-kolumne kan også monteres, der disse brukes for å forlenge 
analytisk kolumnes levetid ved at den fanger opp urenheter i prøvene. I kolumnene 
kan ulike stasjonære faser brukes, enten normal-fase eller reversert-fase. I sistnevnte, 
og absolutt vanligste metode, brukes en relativt ikke-polar stasjonær fase og en polar 
mobil fase. De vanligste polare mobile fasene er MeOH, ACN og H2O, eventuelt en 
blanding av disse. Vanlige stasjonære faser er n-octyldecyl (C18), n-decyl(C8) og 
fenyl-grupper. Denne typen brukes oftest siden veldig mange analytter løser seg i 
polare mobile faser. I normal-fase brukes en polar stasjonær fase og et ikke-polært 
organisk løsningsmiddel[13]. 
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ESI-MS 
Elektrospray ionisering (ESI) er en soft atmosfærisk trykk ioniserings-type 
(atmospheric pressure ionizarion =API) og den mest brukte metoden. Den fungerer 
ved at en ladd aerosol blir generert under atmosfærisk trykk der løsningsmiddelet 
blir tatt bort med N2 gass. De ladde molekylene blir så tiltrukket av elektrostatisk 
ladde plater i masse spektrometeret. Denne typen LC-MS del passer best for polare 
molekyler, og ESI brukes til både små og store molekyler[11]. Ulike ladninger kan 
genereres, enten i positiv modus da ionene da får en ladning på +1[14], eller negativ 
modus som gir ladning på -1[11]. En annen variant av ESI er heated ESI (HESI), som 
fungerer på samme måte men det er satt på en tilleggs komponent som varmer 
nitrogengassen til mellom 200 og 600 °C. Dette gjør at dråpene (med analyttene) 
evaporerer kjappere og dermed øker ioniseringseffektiviteten[15]. 
 
Til LC instrumentet finnes det flere typer overganger, og de som kan brukes isteden 
for ESI er particle beam, thermospray, fast atom bombardment (FRIT-FAB), matrix-
assisted laser desorption with time of flight (MALDI-TOF)[11]. 
 
 
MS 
Et MS fungerer ved at det separerer ioner etter forholdet mellom deres masse og 
ladning, og dette forholdet omtales som ionenes massetall (m/z). Lille m står her for 
ionets molekylmasse og z står for ionets formelle ladning. Massespektrometeret 
består blant annet av et massefilter, der flere ulike typer finnes, blant annet magnet 
sektor instrument, kvadrupol (Q), ionefelle (IT) og time of flight (TOF). I et magnet 
sector instrument separeres ionene ved at de avbøyes i et magnetfelt, og følger en 
bestemt krum/avbøyd bane gjennom magneten før den når frem til detektoren. Det 
vil være kun ioner med et bestemt massetall som slipper gjennom magnetsektoren 
ved en gitt styrke på magnetfeltet, de andre ionene vil filtreres bort. I en kvadrupol 
separeres ioner i et elektromagnetisk felt som er satt opp mellom fire stavformede 
poler, der disse stavene har parvis likt påsatte elektriske potensialer. De ionene som 
får stabile oscillasjoner (svingninger) når de kommer inn i kvadrupolen vil sendes til 
detektoren der de registreres. Man justerer feltet i kvadrupolen slik at det skanner 
over det massetallområdet hvor de ulike ionene får stabile oscillasjoner[14]. TOF-MS 
separerer ioner som har ulik masse på bakgrunn av deres ulike overføringstider i en 
region. I TOF produseres eller ekstraheres ionene i en pulserende modus, og de 
letteste ionene kommer frem til detektoren før de tyngre ionene, siden de letteste har 
høyere velositet enn de tyngre ionene. I ion trap-MS (IT-MS) fanges ionene i et 
elektrisk felt med 3 elektroder. Fordelen med IT er at ionene kan fanges og 
akkumuleres, slik at S/N ratioen kan økes. En annen fordel med IT er denne typen 
instruments kompakthet. Man får massespekteret ved å endre elektrodenes spenning 
slik at de skytes ut fra IT[13]. 
 
Tandem masse spektrometre brukes ofte i sporemneanalyser[16,17,18,19,20]. I 
trippel kvadrupol tandem MS vil den første kvadrupolen fungere som et massefilter 
der utvalget molekyl-ion sendes videre til den andre kvadrupolen[21]. Molekyl-ionet 
blir fragmentert i denne[11], som kalles kollisjons-celle. Her er det høyt trykk samt en 
nøytral gass, enten argon, nitrogen eller helium, som kolliderer via collision-induced 
dissocation (CID) med molekyl-ionet, som da fragmenterer. CID er altså en metode å 
fragmentere molekyl-ion i gassfase på. Dette skjer ved at ionene akselereres med 
elektrisk potensiale til høyere kinetisk energi under sammenstøtet med de nøytrale 
molekylene. Under sammenstøtet vil den kinetiske energien omdannes til indre 
(internal) energi som utløser bindingsbrudd. Resultatet er at molekyl-ionet 
fragmenterer til mindre fragment. I den tredje kvadrupolen foregår skanning og 
fragmentene kan analyseres i detektoren[21].     
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1.7 Kalibrering 
Alle analytiske metoder og instrument behøver en form for kalibrering slik at man 
kan fastslå dets nøyaktighet. De vanligste kalibrerings-metodene som brukes er 
varianter av ekstern kalibreringskurve eller standard-tilsetnings metode, der 
sistnevnte går ut på at man vanligvis deler sin prøve i tre. I to av delene blander man 
inn en kjente mengder analytter. Den tredje delen av prøven analyseres ublandet. 
Man får altså minst tre prøver å analysere som viser et konsentrasjonsforhold mellom 
prøvene som er blandet og den som er ublandet ved å plotte inn kalibreringskurven 
opp mot negativ x-aksel. Den andre metoden, bruk av kalibreringskurve, går ut på å 
plotte inn analytiske signal som en funksjon av den analytiske konsentrasjonen. Man 
blander en serie løsninger med kjente konsentrasjoner og måler signalene disse gir. 
På den måten kan man bruke kurven man får for å bestemme konsentrasjonen på 
ukjente prøver[13]. Ekstern kalibrering kan kompleteres med bruk av intern standard 
(IS). Da tilsettes IS før ekstraksjon og kompenserer for eventuelle ekstraksjonstap og 
variasjoner i instrument signaler. Ved IS kalibrering benyttes enten analytt-liknende 
eller isotopmerkede substanser, som ikke finnes naturlig i prøvene. Dette gjøres ved 
at man plotter inn analytt signal ratio mot IS signalet som en funksjon av analytt 
standard konsentrasjonene[22]. Når kalibreringskurver skal tillages skal 
stamløsningen ha romtemperatur, og man skal tilse at løsningen er godt blandet. Før 
pipettering skal stamløsningen overføres til en annen beholder[9]. Kalibrerings-
kurver brukes også til å kalibrere linjæriteten hos analytiske instrument, samt 
bestemme matrise-effekter[13]. 
 
 
 
 

2. Hensikt og problemstillinger 

Hensikten med denne oppgaven er som tidligere skrevet todelt, med felles fokus på 
resistensutvikling mot antimalaria legemidler. Den ene delen fokuserte på økt 
kunnskap om malaria generelt, legemidlene som brukes og hva man vet per i dag om 
resistensutviklingen. Del to bestod av en LC-MS/MS metodeutvikling der deteksjon 
og kvantifisering av nevnte legemidler skulle utføres på den mest optimale måten, 
inkludert analysering av vann hentet fra Rwanda. 
 
Problemstillingene denne oppgaven har som mål å gi svar på er følgende: 
 

1. Kan legemiddelrester i miljøet påvirke resistensutviklingen mot antimalaria-
medisiner?  

 
2. Kan mygg ta opp vann som er forurenset av legemiddelrester, slik at det på 

noen måte kan fremskynde resistensutvikling mot antimalaria legemidlene? 
 

3. Hvilken metode passer best for deteksjon og kvantifisering av antimalaria 
legemidler i vann? 

 
4. Hvilke metoder finnes per i dag for å måle mengde legemidler og deres 

metabolitter i vann? Finnes det noen spesifikke for antimalaria legemidler? 
 

5. Hvilke antimalaria legemidler inkludert noen antibiotika ble detektert i 
vannprøvene fra Rwanda? Hvilke kvantiteter ble funnet? 
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3. Materialer og metoder 

3.1 Litteratursøk 
Som grunnlag i dette arbeidet ble 16 studier inkludert. Disse kan deles inn i 3 
hovedgrupper, der gruppe 1 omhandler deteksjon og kvantifisering av legemidler i 
vann. Gruppe 2 omhandler deteksjon og kvantifisering av antimalaria legemidler i 
ulike matriser, som plasma, blod og jord. Gruppe 3 gir informasjon om malaria 
spesifikke biomarkører og kjemiske intermediat som oppstår ved malaria infeksjon. I 
tillegg er ulike informasjonskilder benyttet for blant annet å belyse både sykdommen 
malaria, de legemidler som brukes til behandling, og analysemetoden LC-MS 
generelt. 
 
Søkeprosessen var som følgende: En del bakgrunns informasjon ble funnet etter et 
søk 2013-09-29 på WHO sine sider om malaria. I tillegg ble det utført videre søk 31-
12-2013 på malaria, der CDC sine sider ga mye informasjon. Videre ble det foretatt 
litteratursøk i PubMed med søkeord malaria+LC-MS/MS den 5. oktober 2013 som ga 
litt over 20 treff.  For å spesifisere, samt få flere treff ble søkeordene «drug detection 
in water + LC-MS/MS» skrevet inn, noe som ga litt over 120 treff. Ut av disse treffene 
ble 9 lest nøye gjennom og inkludert i arbeidet. Videre litteratursøk ble gjort på 
Sigma Aldrich for å finne ut hvilke kjemiske egenskaper de ulike legemidlene har. I 
tillegg ble det søkt etter gode definisjoner på ulike analytiske parameterne som ofte 
brukes, der et kompendium av international union of pure and applide chemistry 
(IUPAC) ga en del svar.  
 
For videre å bli mer kjent med metodeutvikling av LC-MS/MS, ESI, SPE og eventuelt 
andre metoder som kunne brukes for å optimalisere metoden ble det gjort ytterlige 
søk der LC-MS MS i kombinasjon med sulfadoxine, lumefantrine, mefloquine, 
quinine eller pyrimethamine også gjort. Disse ga lave treff, med henholdsvis 3, 7, 4, 9 
og 2 treff, der også samme artikkel kom opp flere ganger. Totalt sett ble 3 artikler 
valgt ut. 
 
Det ble også søkt på LC-MS/MS tetracycline in surface water, noe som ga 10 treff, der 
3 var av interesse og 1 artikkel ble valgt ut på bakgrunn av relevans og at den ene også 
omhandlet doksycyklin. Når tetracycline ble byttet ut mot clindamycin ga søket kun 
et resultat, der artikkelen omhandlet tetracyklin også. Totalt 2 artikler ble inkludert i 
arbeidet. 
 
2013-12-15 ble det utført ytterligere søk i PubMed, der søkeordene LC-MS + 
artemisinin ble brukt. Dette ga 33 treff og 1 artikkel ble valgt. Samme dato ble 
søkeordene LC-MS + environmental matrix + trace level pharmaceuticals gjort, der 
dette ga 3 treff og 1 artikkel også ble inkludert i arbeidet. 
 
 

3.2 Prøveopparbeidelse og LC-MS/MS metodeutvikling 
Flere antimalaria legemidler fra ulike grupper ble fokuserte på under analysering av 
overflatevann fra Rwanda. De substansene som ble inkludert var kinin (KI), 
lumefantrin (LF), meflokin (MK), pyrimetamin (PM) sulfadoksin (SD), og 
artemisinin-derivatene artemeter (AME) artesunat (AS), samt deres aktive metabolitt 
dihydroartemisinin (DHA). Antibiotikaene clindamycin (CL), doxycyklin (DC) og 
tetracyklin (TC) ble også tatt med siden disse kan brukes ved behandling av malaria. 
Molekylstrukturer for samtilige legemidler vises i bilag 1.  
 
Det ble laget stamløsninger av alle de 11 substansene, der disse ble løst i MeOH. Alle 
løsningene unntatt den med LF løste seg innen en halv time og ble deretter oppbevart 
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i fryseren, som holdt - 18 °C i 14 dager. LF i MeOH ble løst med sonication. 
Stamløsningene ble kun hentet ut til tining ½ time før arbeids-løsningene skulle 
lages. For å kontrollere nøyaktigheten ved pipetteringen under preparering av 
stamløsningene ble to serier på henholdsvis 10 og 9 innveide kontroller (utført med 
MeOH) gjort før arbeidet ble satt i gang. Avvik fra 10 µg var på henholdsvis 10,07 og 
10,37, noe som viste en relativt bra nøyaktighet på pipetten og selve utførelsen. 
Benyttet pipette var en Thermo Scientific, 100-1000 µl, finnpipette®FI.  
 
Metodeutviklingen gikk ut på å optimalisere MS parameterne spesifikt for utvalgte 
legemidler, der legemidlenes m/z ble plottet inn og det ble kjørt full scan. Under 
metodeutviklingen ble flere metoder med ulike løsningsmiddel sammensetninger 
testet ut. Årsak til dette var at med endring av mobil fase kunne man blant annet 
redusere retensjonstiden slik at substansene kommer ut kjappere. En av 
utfordringene var å optimalisere metoden for artemisinin-derivatene siden disse 
hadde likt molekyl- og produkt-ion (221 m/z og 163 m/z). Alle undersøkte 
legemidlers molekyl- og produkt-ion m/z kan ses i bilag 1. For å kunne separere disse 
(AME, DHA og AM) ble de kjørt separat. På den måten kunne substansene skilles 
visuelt i kromatogrammene på bakgrunn av de ulike retensjonstidene. Metabolitten 
DHA hadde kortest retensjonstid og viste seg kromatografisk først, deretter AS og til 
sist AME. Retensjonstidene kan variere avhengig av metode som benyttes, noe som 
betyr at DHA ikke nødvendigvis alltid får kortest retensjonstid.  
 
Det ble laget kalibreringskurve med konsentrasjonene 10, 50, 100, 500 og 1000 ng/L, 
der standard løsningene ble tynnet med Milli Q vann og IS ble tilsatt. Det ble brukt 3 
IS for å dekke inn de kromatografiske toppene basert på retensjonstidene (RT) hos 
substansene som skulle analyseres. RT lå mellom 6,14-9,05 minutter. Under kjøring 
ble en renseprøve bestående av kun MilliQ vann kjørt, deretter den minste 
konsentrasjonen på 10 ng/L etterfulgt av 50, 100, 500 og til slutt 1000 ng/L.  
 
De IS som ble brukt var tramadol, karbamazepin og trimetoprim, der sistnevnte ble 
brukt opp mot KI, tramadol mot CL, DC, PM, SD og TC. Karbamazepin ble brukt mot 
resten av legemiddelgruppen som var AME, AS, DHA, LF og MK. 
 
Vannprøvene fra Rwanda ble tinet i romtemperatur i ca. 16 timer. De ble kjørt 
gjennom 0,45 µm Sarstedt filtropur s filter, og deretter tilsatt IS og 0,1 % maursyre 
(formic acid = FA). Etter at prøvene var ferdig preparert ble de stående kjølig i totalt 
6 timer, først kjøleskap + 4 °C, deretter i auto samplers prøveholder, som også var 
tilkoblet kjøling på + 5 °C.  

Videre ble det blandet til prøver for å måle matrise effekten. Til disse prøvene ble 
vann tatt ved punkt 1, valgt på bakgrunn av at disse trolig inneholdt lavest 
legemiddel-konsentrasjon totalt sett. Prøvene var tatt ved 2 ulike tidspunkt, i tillegg 
ble en vannprøve bestående av Milli Q vann inkludert. Disse 6 prøvene ble tilsatt 
både IS, arbeidsløsning bestående av alle substansene som ble analysert i 
konsentrasjon på 500 ng/L og 0,1 % FA. 
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3.3 Instrument/utstyr 
Ved tillaging av stamløsninger ble alle substanser innveid på en Mettler Toledo 
AG245 vekt med presisjon på 5 desimaler. Ved større mengder (det vil si 5 ml) ble en 
Hirschmann Ceramus classic® pipetterings dispenser benyttet for MeOH og Milli Q 
vann.  
 
Til analysering av prøvene var injeksjonsvolumet satt til 5 ml, og en 5 ml loop var 
tilkoblet. Det ble brukt en PAL HTC auto sampler (CTC Analytics AG, Zwingen, 
Switzerland). En on-line ekstraksjons kolumne (OASIS HLB, 20 mm x 2.1 mm i.d., 15 
µm partikkel størrelse, Waters, Milford, Massachusetts, USA) var koblet til to 
(Surveyor SPE ekstraksjon) og (Accela LC) pumper, og en C18 phase Hypersil GOLD 
aQ kolumne (50 mm x 2.1 mm i.d., 5 µm partikler) som var tilkoblet masse 
analyserings-instrument (TSQ Quantum Ultra EMR, trippel kvadrupol MS/MS) og 
software (Xcalibur) produsert av Thermo Fisher Scientific (San Jose, CA, USA). Som 
ioniseringsmetode ble heated electrospray (HESI), i positive ion modus benyttet. 
Informasjon om legemidlenes molekylvekt, produkt- og datter-ion finnes i bilag 1. 
Løsningsmidlene MeOH, H2O, ACN og 0,1 % FA ble kjørt med gradient-funksjon, 
sammensetning og tid finnes i tabell 2. 

Argon ble brukt som kollisjons-gass, og parametere kvadrupolen var stilt inn med var 
som følgende: spray voltage 2500, vaporizer temprature 200 °C, sheath gas pressure 
35 (enhets løs), ion sweep gas pressure 2,0, aux gas pressure 15 (enhets løs), capillary 
temprature 325 °C and capillary offset -35.  

 

Tabell 2: Viser løsningsmiddelsammensetning og ved hvilken tid de ulike 
løsningsmidlene ble kjørt med gradientfunksjon for seperasjon i LC. Mengde av 
hvert løsningsmiddel er oppgitt i prosent ved de ulike tidene. 

Tid	  i	  minutter	   H2O	  med	  0,1	  %	  FA	   ACN	  med	  0,1	  %	  FA	   MeOH	  med	  0,1	  %	  FA	  
0,00	   95,0	   4,0	   1,0	  
2,00	   95,0	   4,0	   1,0	  
5,00	   75,0	   22,5	   2,5	  
10,00	   0,0	   97,5	   2,5	  
12,99	   0,0	   97,5	   2,5	  
13,00	   95,0	   4,0	   1,0	  
15,00	   95,0	   4,0	   1,0	  
 

 

3.4 Kjemikalier 
Clindamycin ble kjøpt fra Duchefa Haarlem Nederland, Tetrasyklin fra Fluka, mens 
resterende legemidler: Artemeter, Artesunat, Dihydroartemisinin, Doxycycline, 
Kinin, Lumefantrin, Meflokin, Pyrimetamin, Sulfadoxin og maursyre (formic 
acid=FA) ble kjøpt fra Sigma Aldrich, Steinheim, Germany. Metanol og acetonitril 
med LC-MS renhet ble kjøpt fra Merck (Lichrosolv-hypergrade, Merck, Darmstadt, 
Germany). Renset vann, betegnet Milli Q vann, ble renset med en Milli-Q Advantage, 
inkludert UV stråling (Millipore, Billerica, USA). 2H10-karbamazepin, 13C2H3-
tramadol og 13C3-trimetoprim ble kjøpt fra Cambridge Isotope Laboratories (Andover, 
MA, USA). 
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3.5 Nyagatare, Rwanda, stedet der vannprøvene er tatt 
Nordøst i Rwanda (figur 2) ligger en by som heter Nyagatare. I april 2012 ble det 
hentet ut vannprøver i vannoverflaten (=overflatevann) ved 8 ulike steder (figur 3). 
Vannprøvene ble fryst ned i dobbelt sett vialer i Nyatagare i april 2012 og sendt til 
Umeå Universitet. De ble tint 2013-12-03 og stod i romtemperatur til tining i 16 timer 
(over natten) før de ble preparert. Det ble kjørt analyse av totalt 10 vannprøver, tatt 
ved 8 ulike punkt. Fire prøver er hentet ut ved to lokasjoner ved to ulike tidspunkt. 
Liste over lokasjoner er: 
 

1a. Vann hentet fra elven, nær en bro. Hentet 2012-04-06. 
2a. Vann hentet fra elven, hentet nær en ansamling kyr. Hentet 2012-04-06. 
1b. Vann hentet fra elven, nær en bro. Hentet 2012-04-27. 
2b. Vann hentet fra elven, hentet nær en ansamling kyr. Hentet 2012-04-27 
3. Vann hentet fra en vannpumpe, nær en rundkjøring. Hentet 2012-04-27 
4. Vann hentet fra en vannpumpe sentralt i Nyagatare. Hentet 2012-04-27. 
5. Kranvann fra Nyagatare helsesenter. Hentet 2012-04-27 
6. Vann tatt fra vannpumpe på sykehusområdet, nær lab. Hentet 2012-04-27 
7. Avløpsvann fra sykehusområdet. Hentet 2012-04-27 
8. Avløpsvann fra et akkumulerings hull. Hentet 2012-04-27 
 

 

 
 
Figur 2: Kart over Rwanda med pil mot stedet Nyagatare, der vannprøvene er 
hentet fra. kart hentet og omarbeidet fra http://www.wzmapfinder.com/no/map-
64250.html Hentet 2013-12-04[23] 
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Figur 3: Punktene 1 til 8 der vannprøvene ble hentet. 
 

 

 

4. Resultater fra litteratursøk og analyse 

 

4.1 Tidligere utviklede metoder for deteksjon og kvantifisering av 
legemidler 
 
I hvilke år og geografiske områder 
Det er tidligere utført mange studier, der målet var å detektere og kvantifisere 
legemidler hentet fra diverse matriser i naturen. Videre følger et sammendrag fra 14 
vitenskapelige artikler, utvalgt for å gi eksempler på flere legemidler, inkludert 
antimalaria legemidler i ulike type prøver. To av studiene ble gjennomført i 2012, 5 i 
2011, 3 i 2010 og 1 studie hvert år fra 2005 til 2009. Flere verdensdeler er 
representert, både Asia, Afrika, Amerika og Europa, der 3 studier ble utført i Asia, 
Kina[10,24] og Kambodsja[25], 1 i Afrika med prøver fra Kenya[19]. Fire studier ble 
utført i USA[18,26,27,28], og 1 i Sør-Amerika, Brasil[20]. I Europa ble 1 gjort i 
Sverige[29], 3 i England[16,17,30] og 1 i Belgia[31]. 
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Prøveopparbeidelse 
Flere ulike typer prøver ble analysert i de utvalgte studiene, og SPE er den prøve-
opparbeidelses-metoden som ble anvendt mest. Dette gjaldt både ulike typer vann-
[16,18,20,28,29,31], plasma-[26], blod [30] og jord-prøver[19]. Protein-preparering 
ble i noen tilfeller brukt til bearbeidelse av plasma[25] og blodprøver[10]. I en studie 
ble det også testet ut flere ulike prøve-prepareringesmetoder på plasma, der væske-
væske ekstraksjon ble ansett som mest optimal[27]. Det ble vurdert at med bruk av 
SPE kunne hemolytisk degradering av artemisininderivat unngås i høyere grad enn 
ved bruk andre metode. I samme studie ble stamløsninger blandet og vurdert etter 
noen uker, der resultatet var at stamløsningen med artemeter var stabil, mens DHA 
hadde blitt utsatt for degradering[26]. I en annen studie ble det ansett at en av de 
største utfordringene med metodeutviklingen for 65 ulike forbindelser, der målet var 
å kvantifisere disse, var å finne den optimale SPE metoden. For å øke protoneringen 
av de basiske forbindelsene ble 0,3 % eddiksyre (CH3COOH) tilsatt, noe som ga 
utslag i blant annet økt seperasjon av substansene[16]. Det ble poengtert at SPE er en 
foretrukket prøve-opparbeidelses metode når det gjelder analyse av ulike vannprøver. 
Også her var substansenes ulike kjemiske egenskaper ulike og dermed en utfordring. 
Når det for eksempel gjaldt tetracykliner, så ble utvinningen av disse høyere i sure 
løsninger fremfor basiske, derfor ble pH justert til 2,8-3,0. [18]. Til opparbeidelse av 
slam ble både pressurized liquid extraction (PLE) og SPE benyttet[17], og prøvene av 
animalsk opprinnelse ble preparert med PLE før analyse[24]. Under prøve- 
prepareringen ble det sett at lumefantrin løste seg dårlig i både vann og organiske 
løsningsmidler, mens når det organiske løsnings-middelet ble surgjort løste 
lumefantrin seg bra[27]. 
 
 
LC-MS og ionisering 
I samtlige utvalgte studier ble LC-MS/MS anvendt, men med ulik ioniseringsmetode, 
der de fleste brukte ESI[16,17,18,19,20,25,26,27,28,31]. Andre ioniseringsmetoder 
som ble kjørt var HESI[29], APCI[10] og Turbo V ionisering[30]. For å oppnå best 
mulig seperasjon av 100 utvalgte substanser ble 4 ulike kolumner testet ut. 
Bakgrunnen her var legemidlenes ulike kjemiske egenskaper, og valget falt på en 
Hypersil Gold aQ kolumne[29]. Videre var både sure og basiske legemidler inkludert 
i en studie der ionisering med ESI ble satt i positiv modus under ionisering av basiske 
legemidler og negativ modus for de sure[28]. I studien som tok for seg 14 ulike 
antimalaria legemidler ble det konstatert at AME, AS og DHA hadde like molekyl- og 
datter-ion med verdier på henholdsvis 221 m/z og 163 m/z. De største utfordringene 
med metode-utviklingen her var legemiddelet lumefantrin, som hadde en tendens til 
å bli absorbert i den kromatografiske kolumnens materiale. Problemet ble løst ved å 
kjøre en lengre renseperiode[25]. 
 
 
Kalibreringskurver og løsningsmidler 
I nesten alle studiene ble kalibreringskurver laget med varierende antall punkter fra 
5-15 stykker, unntatt i 1 som brukte ekstern standard kalibrering[20], samt 1 der det 
ikke stod spesifisert[24]. Når det gjaldt løsningsmidlene i LC-MS ble de fleste kjørt 
med gradient funksjon, unntatt under en[10] analyse, der løsningsmidlene ble kjørt 
isokratisk. Det var valg av løsningsmiddelkombinasjon i en studie som skilte seg ut 
fra de andre, der pentafluoropropionic syre i tillegg til de mer vanlige vann og ACN 
ble blandet[10]. Under alle andre studier ble følgende typer løsningsmidler brukt, 
men da i ulike kombinasjoner bestående av MeOH, ACN, H2O, 0,005-0,3 % FA, 
eddiksyre (CH3COOH), 20 mM ammonium format og 10 mM ammonium acetat. 
Forfatterne av en studie hadde registrert at lumefantrin tidligere var vanskelig å 
detektere i plasma på grunn av matrise effekten. Videre skrives det at for å kunne 
beregne matrise effekten er bruk av IS den beste metoden, og at den beste IS er en 
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stabil isotop-analytt. Dette ble forklart med at den ønskede analytten og dets IS ville 
ioniseres likt, elueres samtidig og matrise effekten ville påvirke begge i lik grad[27]. 
 
 
Kvantifisering av antimalaria legemidler i blod, plasma, jord og plante-
ekstrakt 
De kvantifiseringer av antimalaria legemidler som tidligere har blitt utført ble gjort 
fremst i blod og plasma, der disse studiene ofte hadde farmakokinetisk 
perspektiv[10,25,26,30]. 
 
Flere antimalaria legemidler ble detektert i plasma[25,26,27]. I en studie ble AM og 
DHA kvantifisert der individer var co-infisert med humant immunsviktvirus (HIV). 
Dette ble gjort for å bestemme farmakokinetiske parametere, som igjen kunne brukes 
på optimalisering av legemiddelbehandlingen av malaria[16]. I en annen studie ble 
det søkt etter totalt 14 antimalarialegemidler inkludert noen metabolitter, der fokuset 
lå i å bestemme farmakokinetiske parametere slik at over- eller under-dosering av 
antimalaria legemidler ikke forekom[25]. Artemisinin derivatenes endoperoksid 
broers reaktivitet når hemoglobin var til stede ble også fokusert på, og det ble 
konkludert med en 20 % reduksjon i signal intensitet når det gjaldt artemisinin, mens 
den samme degraderingen ikke kunne ses hos dets derivat eller metabolitt[26]. 
Hensikten i en annen studie var å finne en pålitelig metode der nøyaktig 
kvantifisering og deteksjon av lumefantrin kunne gjøres. Her ble metoden laget slik 
at kun 200 µl plasma var nødvendig, dermed anså Huang et al 2012 dette som en 
overlegen metode[27]. 
 
To studier undersøkte blodmatriser[10,30], der blant annet reaktiviteten i 
artemisinins peroxidbro ble studert[30]. Der ble AS, DHA og artemisinin i blod tilført 
kalium dichromat, siden denne deaktiverte den reaktive Fe2+ kjernen i 
hemoglobinet, som igjen gjorde blodmatrisen mer stabil. Det ble også tilsatt 
deferoxamine siden denne bandt til Fe3+ og på den måten hindret omdannelse 
tilbake til Fe2+. Dette gjorde artemisinin relativt stabil og analysene viste at 
artemisinin akkumulerer i mindre grad i erytrocyttene en tidligere antatt. Forfatterne 
ville med dette sette fokus på videre forskning på om lave konsentrasjoner av 
artemisinin på virkestedet, altså i erytrocyttene, kunne bidra til økt resistensutvikling 
blant parasittene[30]. En farmakokinetisk studie der antimalaria legemiddelet 
amodiakin og dets metabolitt N-desetylamodiakin ble utført, viste resultatene at 
amodiakin kunne måles 96 timer etter inntatt dose, mens for metabolitten var denne 
mulig å detektere etter 336 timer. Dette ga t ½ på 23 vs. 154 timer[10]. 
 
I en studie ble jordprøver hentet i Kenya der urten Artemisia annua ble dyrket. 
Årsaken til dette var for å kvantifisere artemisinin, artemeter samt metabolitten 
dihydroartemisinin i jord samt plante-ekstrakt. Blader fra urten ble tørket og 
analysert. Jordprøvene viste konsentrasjoner fra 10-1000 ng/kg i tørr jord. 
Sammenhengen som ble sett var at konsentrasjon i jorda økte proporsjonalt med 
konsentrasjonen artemisinin i planten, samtidig som plantens alder og mengde 
virkestoff også økte proporsjonalt[19]. 
 
 
Kvantifisering av legemidler i ulike typer vannprøver 
Sist nevnte studie ble utviklet for artemisininer i jord- og plante-prøver, men også 
slik at den kunne brukes på vannmatriser i følge forfatterne. Disse vannprøvene ble 
tatt i Danmark med den forklaringen om at fokuset ikke lå på vannprøver under 
deres studie, men da jord og planteekstrakt[19]. 
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Det ble utført deteksjon og kvantifisering av 8 ulike antibiotika i elvevann under 
Brasils tørke- og regn-tid. Gjennomsnittlig deteksjons frekvens på 55 % ble registrert 
under regntiden, mens i tørketiden var nivået på 88 %. Forfatterne konstaterte med 
at de fleste liknende studier tidligere var utført i nord Amerika og Europa, der det 
generelt sett finnes bedre sanitærforhold og lavere innbyggertall sammenlignet med 
store deler av Brasil. Informasjon fra 2002 viste at 82 % av avløpsvannet i Brasil 
havnet i elver. Med utilstrekkelige sanitærforhold kan man forvente en høyere 
konsentrasjon av legemidler, og dermed økt risiko for resistensutvikling hos 
patogene. Alle de 8 typene antibiotikaene som var inkludert i studien ble detektert i 
minst en av prøvene. Det ble funnet konsentrasjoner på ng/l i elvevannet, mens det i 
Amhumas Creek ble konstatert nivå på mg/l. Det skal presiseres at Amhumas Creek 
var et forurenset område der 25 % av alt avløpsvann fra byen Campinas havnet, samt 
at det var liten gjennomstrømning, og derfor redusert O2 innhold i vannet der. Det 
antas at slike konsentrasjoner av antibiotika kan være tilstrekkelig for at antibiotika-
resistens kan utvikles[20].  
 
Den studien som inkluderte flest legemidler, totalt 91 stykker fra 27 ulike 
legemiddelklasser ble gjort i både overflatevann (elv) og i avløpsvann. Analysene viste 
at variasjonene i funn (kvantitet) var større mellom de ulike matrisene enn mellom 
mengde legemiddel funnet i samme type matrise. Resultatene viste høyere 
legemiddelkonsentrasjoner i avløpsvann enn overflatevann der over halvparten av 
legemidlene hadde konsentrasjoner over limits of quanification (LOQ) i 
avløpsvannet[29]. I en studie ble både inn og utgående avløpsvann, samt 
overflatevann analysert for totalt 65 legemidler der 9 legemiddelgrupper var 
representert, fremst vanedannende substanser. Av disse ble 46 legemidler i 
avløpsvann og 38 legemidler i elvevann detektert over «method quantification limit 
determination» (MQL), der MQL = S/N av 10:1[16].  
 
Det ble analysert etter 13 antibiotika i avløpsvann, overflatevann (elv) og privat 
drikkevann. En konsentrasjon på 1,1 µg/l clindamycin i overflatevann ble detektert. I 
tillegg ble flere typer antibiotika funnet i avløpsvann med konsentrasjoner mellom 
0,1 til 1,3 µg/l. Legemiddelet clindamycin ble detektert i samtlige 3 vannmatriser 
(overflate, grunn og avløpsvann) i studien. Her ble det også nevnt at de kommunale 
renseanleggene ikke er laget for fullstendig å kunne eliminere alle legemidler, og 
derfor vil man gjenfinne noen substanser i overflatevann. Risikoen med dette er at 
lave doser antibiotika tilstede over lengere tid på samme sted kan lede til resistente 
bakterier[18].  
 
En gruppe forskere utviklet en metode der 9 substanser inkludert koffein i 
drikkevann ble kjørt analyse på. Hensikten med denne studien var å sette fokus på at 
kommunale renseanlegg ikke klarer å eliminere legemidler, deres derivat, 
metabolitter og andre degraderte substanser totalt, og at det er en av årsakene til at 
man finner legemidler i både drikkevann, og andre typer vann i naturen. Det er lite 
trolig at slike kvantiteter påvirker mennesket i noen grad, derimot er lave 
konsentrasjoner av antidepressiva knyttet til endrede spermie-nivå og gyte-evne hos 
fisk. Fordelen med deres metode var den økte muligheten til å screene for flere 
legemidler i tillegg til deres metabolitter. Andre fordeler var at analytter og matrise 
komponentene ble separert bra, samt at metoden ga informasjon om relaterte og 
endogene substanser[28].  
 
Det det ble søkt etter 13 ulike legemidler i sjøvann, der de viktigste funn i studien var 
mengde salisyl syre som ble kvantifisert opp til 855 ng/l. I tillegg ble denne 
metabolitten gjenfunnet i mer enn 90 % av prøvene. Andre viktige funn var 
frekvensen og kvantitetene av karbamazepin på maks 321 ng/[31].  
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Kvantifisering av legemidler i ulike typer faste prøver 
Det ble i en studie belyst i hvor høy grad legemidler/substanser fester seg til slam 
(SPM) som finnes i kommunale renseanlegg. Bakgrunnen til denne vinklingen var at 
ofte blir dette slammet fjernet under prøveopparbeidelse, nærmere bestemt ved 
filtrering eller sentrifugering. Noen betydelige kvantiteter ble funnet, der absorbsjon 
av ulike antidepressiva på SPM i konsentrasjoner mellom 118,3 – 629,9 ng/g, som da 
utgjør i prosent mellom 9,4-50,3 ble konstatert. Forklaringen på fordeling av 
analytter på SPM når det gjaldt antidepressiva var på grunn av deres ikke-polare 
egenskaper. De generelle funn av 34 substanser i SPM lå mellom 0,1 til 629 ng/g, 
men totalt sett lå de fleste under 5 % fordeling av substansene i SPM[17].  
 
Også matproduksjons-matriser som kylling (muskel, lever), svin og storfe (muskel, 
lever og nyrer) ble analysert. Prøvene ble kvernet og analysert der det ble undersøkt 
om det kunne detekteres noen eller samtlige av 18 ulike sulfonamider. Metoden ble 
vurdert som pålitelig til analysering av mengde sulfonamider i svinelever og dermed 
et nyttig verktøy til overvåking av slik matproduksjon[24]. 
 

 

4.2 Mygg, parasittens vektor 
Hos mygg begynner parasittenes syklus først med at gametocytter tas opp under et 
blodmåltid fra et infisert individ. Etter 10-21 dager har disse utviklet seg til 
sporozoitter og er da å finne i myggens spyttkjertel. Smitteoverføringen til et nytt 
individ skjer når den infiserte myggen inntar et nytt blod-måltid der myggens 
infiserte spytt og menneskets blod kommer i kontakt. Parasittens utvikling i mygg er 
beskrevet under «Parasittens liv, de ulike stadier». Flere faktorer avgjør om 
parasittene klarer å utvikles fra gametocytter til sporozoitter i mygg, men de viktigste 
faktorene er fuktighet og temperatur. Der det er temperaturer under 20 °C vil ikke 
parasittene utvikles. Mygg er vektor for parasitten uten selv å få kliniske symptom, 
mens det motsatte altså er tilfelle for mennesker[2]. 
 
Ca. 430 ulike typer Anopheles mygg finnes, der det i 30-40 av disse kan utvikles og 
deretter overføre plasmodium parasitter. Disse 30-40 typene finnes også i malaria-
frie områder. Det er registrert typer av Anopheles i hele verden utenom Antarktis.  
 
Myggens livs-syklus er delt inn i fire stadier, der første er egg, så larve, puppe og til 
slutt voksen. De tre første stadiene foregår i vann og varer i 5-14 dager.  Det er voksen 
Anopheles som er vektor for plasmodium. Mygg i andre stadiet, larve, har en 
velutviklet munn der inntak av næring skjer. Alger, bakterier og andre mikro-
organismer er deres hovednæringskilde. Anopheles-larvene må til overflaten for å 
puste, noe som også gjelder puppestadiet.  
 
Et bra kjennetegn på en Anopheles mygg er at under hvile vil magen peke opp og 
vekk fra hvilestedet, i motsetning til andre myggtyper som vil ha sin mage ligge 
parallell mot hvilestedet. De to typene Anopheles som fremst overfører plasmodium i 
Afrika er An. gambiae og An. funestus. Disse to typene foretrekker å innta blod fra 
mennesker fremfor fra dyr. I laboratorium er det sett at immunforsvaret til noen An. 
gambiae mygg har kapslet inn og dermed drept plasmodium parasitten. Forskere 
studerer denne genetiske mekanismen videre der målet er at genmanipulerte mygg 
kan redusere eller helst stoppe videreføringen av malaria parasitter[2]. 
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4.3 Parasittens liv, de ulike stadier 
 
 
Pre-erytrocyttfase 
Denne fasen strekker seg fra myggens overføring av plasmodium frem til parasitten 
attakkerer menneskets erytrocytter. 
 
Somregel entrer kun noen få sporozoitter menneskets blodbane etter et myggbitt. I 
løpet av 30 minutter vandrer disse fra blodbanen til parencyhmal cellene 
(hepatocyttene) i menneskets lever. De neste 10-14 dagene utvikles og multipliseres 
disse[4]. I leveren modnes sporozoittene til schizonts, som sprekker og merozoitter 
frigis. Dette er parasittens første replikerings-fase som altså foregår i menneskets 
lever. 
 
For å sette multiplisering av parasitter i perspektiv, vil det ut av en enkelt sporozoitt 
fra 1 P. falciparum parasitt produseres ca. 30 000 - 40 000 merozoitter. Dette skjer 
etter attakk av en levercelle og vekst der i ca. 6 døgn. Levercella vil så sprekke og 
merozoittene ankommer blodbanen. Av en merozoitt som invaderer en erytrocytt vil 
denne vokse i ca. 48 timer, og produsere 8-24 datterceller, som da frigis i blod-
banen[2]. 
 
 
Hvilestadiet/exoerytrocytt fase 
Av de fire plasmodium typene som fremst infiserer mennesker er det kun P. vivax og 
P. ovale som kan overgå til hypnozoitt stadiet. Dette betyr at de kan ligge i dvale i 
vertens lever. Dette kan gi tilbakefall i sykdommen flere måneder etter infeksjonen 
[3]. Det som hender er at noen av sporozoittene som entrer leveren danner 
hypnozoitter som utgjør parasittens hvilestadium[4]. 
 
 
Erytrocyttfase foregår i menneskets blod 
De merozoittene som ankommer blodet fra leveren binder til, og entrer erytrocyttene 
der motile tropozoitter dannes[4]. Tropozoitter er parasitter i ringstadium[2], disse 
gjennomgår mitose[4] som modnes til schizonts, der noen av disse igjen 
differensierer til gametocytter[2]. Samtidig produseres flere merozoitter, som kan 
binde til og infisere flere erytrocytter. Under parasittenes modning i erytrocyttene så 
skjer en endring i disse ved at parasittenes proteiner og fosfolipider sprøytes inn 
under erytrocyttenes cellemembraner[4].   
 
Parasittens aseksuelle stadier foregår i mennesket[4], og alle kliniske symptom som 
vises under en malariainfeksjon kommer når parasittene er i det aseksuelle stadiet 
(blodcelle stadiet). I et ny-infisert menneske vil parasittene først vokse og 
multiplisere i leverceller, deretter i erytrocyttene[2]. 
 
 
Særegenhetene hos de ulike plasmodium parasitt typene 
Det finnes flere enn 100 ulike plasmodium typer, og de kan infisere både fugler, 
reptiler og ulike typer pattedyr i tillegg til mennesker. 
 
P. falciparum har 48 timers erytrocytt syklus i mennesket og mangler exo-erytrocytt 
stadium. Den formerer seg kjapt i de humane erytrocyttene og ødelegger dermed 
disse hurtig, som resulterer i høyt blodtap. Plasmodium induserer reseptorer for 
adhesjonsmolekyler på de infiserte erytrocyttenes cellemembraner[4], spesielt 
cellene der modne tropozoitter blir utviklet, deretter adherer disse til vaskulært 
endotelium på venesiden[2]. Dette fører til at u-infiserte erytrocytter klebes til de 
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infiserte, og dermed reduseres/stoppes blodsirkulasjonen i kapillærer. Dette kan 
blant annet gi kliniske tilstander som cerebral malaria og/eller nyresvikt.  
 
P. vivax infeksjoner kan ofte bli kronisk, men er sjelden dødelig. Den har 48 timers 
syklus[4], og forekommer fremst i Asia, Latin-Amerika og i noen deler av Afrika. 
Dette er trolig den plasmodium parasitten som har høyest prevalens. Den kan innta 
dvalestadium som hypnozoitt, der den kan befinne seg i den humane lever opptil 2 
år[2].  
 
P. ovale har 48 timers syklus, den er relativt sjelden, og kan også opptre kronisk på 
grunn av hypnozoitt-dannelsen[4]. P. ovale forekommer fremst i Vest-Afrika og på 
øyene i det vestlige Stillehavet. Denne typen kan også, i motsetning til P. vivax, 
infisere de menneskene som er negative for Duffy blodgruppe. P. ovale hypnozoitter 
kan ligge i dvale i menneskets lever i opptil 4 år[2]. 
 
P. malariae parasitten har ikke exoerytrocytt stadium. Den har 72 timers syklus[4], 
altså en tredagers syklus, mens P. falciparum, P. ovale og P vivax har to dagers 
sykluser. P. malariae forekommer i alle deler av verden der malaria er registrert. 
Denne typen kan bli en sykdom som varer livet ut hvis den ikke behandles. I noen 
tilfeller kan alvorlige tilstander som nefrotisk syndrom oppstå som følge av 
infeksjonen. 
 
P. knowlesi har 24 timers syklus, angriper fremst aper, men også mennesker. Den 
kan utvikles hurtig fra ukomplisert til komplisert infeksjon med fatalt utfall. Denne 
typen forekommer fremst i sørøst Asia[2]. 
 
 
Hendelser i menneskets kropp når den er infisert av Plasmodium.  
Når parasitten utvikles i erytrocyttene så dannes ulike substanser. Dette er blant 
annet avfalls-stoffer som hemozoin, samt toksiske stoffer som ankommer blodbanen 
når erytrocyttene rupterer. Hemozoin og glukose fosfat isomerase (GPI) stimulerer 
makrofager og andre celler til å produsere blant annet cytokiner som igjen gir 
feber[2]. Mennesket hemoglobin fordøyes og transporteres til parasittens vakuole der 
det utgjør parasittens aminosyrekilde. Fritt hem polymiseres til hemozoin av 
parasittene fordi hem er toksisk for disse. Det finnes legemidler som hemmer 
parasittens hem-polymerase-enzym slik at toksisk hem fortsatt finnes fritt i 
menneskets blod[4]. Hemozoin sin hovedfunksjon er trolig avgiftning av hem[32]. 
Hemozoin er et biprodukt som dannes når plasmodium parasitten nyttiggjør seg av 
hemoglobinet i erytrocyttene. Hemoglobinet proteolyseres til toksisk hem[1].    
 
 
Hem degradering 
En gruppe forskere utførte en studie der testing av enzymatisk hem degradering i 
plasmodium parasitten ble gjort. Hvilken rolle hem har i parasittens liv er usikkert, 
og av den grunn ble in vitro eksperiment utført med hem oksygenase. Under 
blodstadiet genererer plasmodium-parasittene hem, men om parasittene bruker hem 
eller om hem kun er biprodukt vet man ikke. Hem dannes ved at parasittene tar opp 
vertens hemoglobin, klyver dette proteolytisk og fordøyer hemoglobin inne i den sure 
vakuolen (mat-vakuole) deres. Dette skjer via begrenset de novo syntese mellom 
parasittens mitokondrium, apicoplast og cytosol. Vakuolen kan betegnes som en 
organelle i plasmodium parasitten. Topp hem konsentrasjon i vakuolen er estimert til 
å komme opp i flere hundre millimolar. Om hem metaboliseres enzymatisk eller ikke 
er usikkert, men parasitten skiller ut mesteparten av hem som hemozoin (som er i 
krystallform) i vakuolen. Generelt sett når hem degraderes enzymatisk skjer dette ved 
at porphyrin-ringen klyves av hem oxygenase, noe som genererer biliverdinIXa, som 
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deretter kan utsettes for biliberdin-reduktase slik at bilirubin IXa dannes. Hem 
oksygenase er et enzym som katalyserer oksidativ bindingsbrudd av hem, slik at jern 
kan frigjøres, dermed kan deler nytte gjøres eller skilles ut som søppel. Hem 
oksygenase er et enzym som finnes i så å si alt liv på jorden, men det er ikke fastslått 
om plasmodium-parasitten innehar dette eller andre enzymer som metabolsk kan 
nyttiggjøre eller skille ut hem. Det man derimot vet et at hem er en biologisk kofaktor 
som kreves i noen biologiske prosesser. Siden hem degraderes i så høy grad av 
plasmodium parasittene er det nærliggende å tro at det har en viktig funksjon. Det er 
slått fast at hem har en rolle i å bidra til elektrontransport i parasittens 
mitokondriske cytokromer slik at noen koenzymer resirkuleres. Det er også slått fast 
at jern brukes av parasitten, men om den bruker vertens hem eller henter det fra 
andre kilder i erytrocyttene er usikkert. I tillegg til hem degraderingen er hemozoin 
funksjon også usikker[32].   
 
 
Biomarkører ved malaria og biproduktet hemozoin 
Det ble utført en studie der hensikt var å finne hvilke biomarkører som vises under 
malariainfeksjon, slik at denne kunnskapen kunne brukes for videreutvikling av 
diagnostiske tester. Flere mediatorer ble funnet, både pro-inflammatoriske, 
adhesjons reseptorer, cytokiner og andre biomarkører, der noen vises fremst ved 
alvorlig malaria. Når 1-10 % av erytrocyttene er infisert vil det i hver erytrosyklisk 
syklus dannes mellom 0,2 – 2 gram hemozoin. Hemozoin kommer ut i blod-
sirkulasjonen sammen med merozoittene når infiserte erytrocytter ødelegges og dette 
intermediatet induserer produksjon av flere pro-inflammatoriske modulatorer. 
Hemozoin er amfifilisk (hydrofil) og har krystall-struktur som binder til både 
proteiner, lipider og DNA. Denne kompleks-dannelsen er sett både in vivo og in vitro, 
der den syntetiske varianten ble benyttet under denne studien. Scanffold 2 Proteome 
software ble benyttet for å analysere, visualisere og validere de totalt 75 identifiserte 
hemozoin bindende proteinene. Det ble identifisert 42 proteiner som bandt seg til 
hemozoin, der resterende av de 75 identifiserte proteinene hadde lavere. De 
identifiserte proteinene kunne deles inn etter ulike funksjoner, der både 
immunoglobuliner, lipidbindende- og transport- proteiner ble identifisert. De 
hemozoin-bindene proteinene som ble sett ved ukomplisert og komplisert malaria 
var ikke så ulike. Hemoglobin sub-enhetene alfa og beta skilte seg ut når man så på 
komplisert og ukomplisert malaria. LPS binding protein som er en biomarkør ved 
sepsis ble også funnet i denne studien på malaria infeksjon. Dette kan være en av 
forklaringene på hvorfor komplisert malaria og sepsis har relativt like kliniske tegn. 
Man vet en del om hemozoin og dens effekter i vertens immunsystem i dag men 
hvordan hemozoin elimineres fysiologisk og hvilke roller hemozoin bindende 
proteiner har med hensyn til immun modulering og hvorfor de kompleks-binder til 
de ulike proteinene er mer usikkert[1]. 
 
 

4.4 Artemisinin, artemeter, artesunat og dihydroartemisinin 
Artemisinins opprinnelse stammer fra urten Artemisia annua (Quinhao) der 
Quinhaosu er den aktive komponenten mot malaria[26], og virkestoffet som kan 
ekstraheres fra bladene til urten[3]. Virkestoffene akkumulerer i erytrocyttene[4]. 
 
Det slås fast at artemisinin og dets derivaters mekanismer for attakkering av 
plasmodium parasittene ikke er fullstendig kjent. Den trolige antimalaria aktiviteten 
er reduksjon av den reaktive peroksidbroen i tillegg til produksjon av frie radikaler, 
eventuelt andre reaktive intermediat[30]. Det spekuleres i om Fe2 katalyserer slik at 
endoperoksid bryggen brytes, der Fe2 et produkt fra hem degradering som igjen er en 
effekt fra selve parasittangrepet på de humane erytrocyttene[19].  
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I en studie ble det påpekt at det ikke finnes noen reaktivitet, eller at den er veldig lav 
mellom peroxide antimalaria legemidler og intakt hemoglobin. På grunn av sterisk 
hinder rundt den tertiære globin strukturen rundt hem delene, så er direkte kontakt 
mellom artemisinin-derivat og den reaktive Fe2+ kjernen vanskelig. Dette betyr at så 
lenge hem jern kjernen og legemiddelet ikke kommer i kontakt, vil legemiddelet ikke 
rammes av jern-mediert degradering[30].  
 
Artemisinin er et potent legemiddel med hurtig isettende blod schizontocide effekt. 
Den er effektiv mot alle Plasmodium typene og angriper parasitten i alle aseksuelle 
stadier fra unge ringformer til schizonts, altså i alle stadier der parasitten er i 
blodbanen. Ved P. falciparum infeksjon attakkerer den også gametocytter. Det er kun 
primakin av antimalaria legemidlene som også dreper gametocytter[3].  
 
Dihydroartemisinin er artemisinin derivatenes aktive hovedmetabolitt, men den er 
også formulert som et eget legemiddel, der både orale og rektale administrerings- 
formuleringer finnes. Den er lite vannløselig, men med rett hjelpestoff absorberes 
den kjapt også etter oral administrering. Etter ca. 2,5 time har den nådd topp 
plasmakonsentrasjon i oral form, 4 timer etter rektal administrering. Ca. 55 % bindes 
til plasma proteiner og eliminasjons halveringstid (t ½) er ca. 45 minutter. 
Eliminasjon skjer via intestinal og hepatisk glucuronidation[3]. Dihydroartemisinin 
er et natriumborohydrid reduksjons-produkt av artemisinin. Både dihydro-
artemisinin og artemeter er mer potente enn modersubstansen artemisinin[19].   
 
Artemeter er et derivat som kjemisk sett er en metyleter av dihydroartemisinin. Når 
man sammenligner artemeter med artemisinin og artesunat ser man at artemeter er 
mer fettløselig. Både oral og intramuskulær formulering finnes, samt i 
kombinasjonsterapi med lumefantrin der forholdet er 1:6 med 20 mg artemeter og 
120 mg lumefantrin. Etter oral administrering av artemeter når man topp plasma 
konsentrasjon etter ca. 2-3 timer, og da dominerer metabolitten dihydroartemisinin. 
Topp plasmakonsentrasjon etter intramuskulær administrering kan variere i høy 
grad, med tider fra 6 til mer enn 18 timer, da dominerer artemeter over 
dihydroartemisinin. CYP3A4 er det enzym som omdanner artemeter til 
dihydroartemisinin. 95 % av artemeter bindes til plasma proteiner, det har en 
halveringstid på ca. 1 time, og på grunn av forlenget absorbsjon ved intramuskulær 
administrering så vil også eliminasjonsfasen her bli forlenget[3]. Artemeter er et semi 
syntetisk artemisinin-derivat. Hvis man sammenligner biotilgjengeligheten(F) 
mellom derivatet og artemisinin finner man at derivatet har bedre F. Artemeter er et 
av de legemidlene mot malaria som brukes i størst utstrekning. Både artemisinin og 
dets derivat metaboliseres kjapt til dihydroartemisinin. Metabolitten utøver også 
effekt mot plasmodiumparasitten[26]. 
 
Artesunat, artemeter og artemotil omdannes til dihydroartemisinin in vivo. For å 
beskytte legemidlene mot resistens administreres disse ikke som monoterapi. Både 
orale, rektale og parenterale formuleringer finnes. 1 time etter rektal administrering 
og 3 timer etter oral administrering oppnås topp plasma konsentrasjon. 
Halveringstiden er på ca. 1 time og artemisinin induserer sin egen metabolisme via 
cytokrom P450 enzym CYP2B6 samt andre enzymer som omdanner artemisinin til 
inaktive metabolitter. Artesunat er et natriumsalt av hemisuccinate esteren fra 
artemisinin. Den er vannløselig, men i vannholdige løsninger der pH er sur eller 
nøytral er substansen lite stabil. Den omdannes så å si fullstendig til 
dihydroartemisinin. Eliminasjonen av substansen er veldig kjapp, og effekten mot 
malaria fås fra metabolitten som har en halveringstid på ca. 45 minutter[3]. 
Artesunat hydrolyseres kjapt og fullstendig in vivo til dihydroartemisinin, som er den 
aktive metabolitten derivert fra artemisinin og dets derivat. Artesunat er vannløselig 
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og dermed eneste artemisinin-derivat som kan administreres intravenøst. Det er vist 
i studier at det er redusert dødelighet når intravenøs behandling med artesunat blir 
sammenlignet med kininbehandling. Fortsatt utvikles flere artemisinin-derivat med 
ulike strukturer, men de har fortsatt peroksidbryggene[30]. Artesunat er ofte brukt i 
kombinasjon med amodiakin ved behandling av P. falciparum, der amodiakin er 
virksom hos parasitter som er klorokin-resistente. Amodiakin tas kjapt opp i kroppen 
etter oral administrering, der en hurtig omdannelse til metabolitten N-
desetylamodiakin skjer. Det antas at det er metabolitten som står for mesteparten av 
den farmakologiske effekten, der erytrocyttene tar den hurtig opp og at hematin blir 
angrepet. Både amodiakin og dens metabolitt er organiske baser[10].  
  
Legemiddelet Riamet® består av artemeter og lumefantrin i 1:6 forhold, der disse 
potensierer hverandres effekt. Disse virkestoffene angriper parasittens fødevakuole. 
Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt men det antas at substansene påvirker 
parasittens omdannelse av hem, som er det toksiske intermediatet som dannes når 
plasmodium bryter ned hemoglobin til hemozoin som er et ikke-toksisk 
malariapigment. Det antas at lumefantrin påvirker polymiseringsprosessen, og at 
artemeter gir reaktive metabolitter på grunn av interaksjon mellom hem jern og 
artemeters peroksidbrygge. Begge virkestoffene utøver en sekundær effekt, der 
parasittenes nukleinsyre- og protein- syntese hindres. Legemiddelet eliminerer 
gametocytter i løpet av en uke, samt er effektive mot P. vivax sine blodstadier, men 
ikke mot deres hypnozoitter[33]. 
 

4.5 Lumefantrin 
Lumefantrin er et lipofilt stoff og har langtidseffekt, der halveringstiden varierer fra 
2-6 døgn. Den antas at substansen angriper parasittens fødevakuole og interagerer 
med en polymiserings-prosess. Humane levermikrosomer metaboliserer substansen 
og legemiddelet oppnår topp plasmakonsentrasjon etter 6-8 timer [33]. Lumefantrin 
kalles også benflumetol og klassifiseres i gruppen aryl aminoalkoholer sammen med 
kinin, meflokin og halofantrin med likende virkningsmekanismer. Lumefantrin er et 
racemisk fluorine derivat som er tilgjengelig kun i oral form i kombinasjon med 
artemeter. Denne kombinasjonsterapien er effektiv også ved resistent falciparum 
infeksjon. Bra biotilgjengelighet avhenger av om legemiddelet administreres med 
fettholdig mat[3]. Substansen lumefantrin er en hydrofob forbindelse med aromatisk 
struktur[27]. 
 

4.6 Sulfadoksin 
Sulfadoksin er en lite vannløselig substans. Somregel brukes sulfadoksin i 
kombinasjon med pyrimetamin i forhold 20:1. (500 mg:25 mg), fordi disse har 
synergisk effekt. Både intramuskulær og oral administreringsformer finnes. 
Legemiddelet absorberes lett fra tarmen, og etter ca. 4 timer oral administrert dose 
oppstår topp legemiddel konsentrasjon i blodet. Legemiddelet har en t ½ på 4-9 
døgn, og det bindes i høy grad til plasmaproteiner (90-95 %). Eliminasjon skjer seint 
og da fremst i uendret form via urin[3]. Sulfonamider er sulfanilamide-derivat, og 
denne gruppen legemidler hemmer bakterievekst ved at de fungerer som kompetitive 
p-aminobenzoic acid hemmere i folsyre metabolismen[24]. De fleste bakterier, samt 
de aseksuelle formene av malariaparasittene må syntetisere folsyre selv, siden de ikke 
kan ta opp dette slik pattedyr gjør. Sulfadoksin er en type antifolat som hemmer 
folsyre syntesen ved å konkurrere med p-aminobenzoic acid (PABA). PABA er en 
essensiell forløper (precursor) ved bakteriell folsyre syntese. Bakteriell folsyre må 
syntetiseres fordi folsyre trengs i syntesen av forløperne til ribonukleinsyre (RNA) og 
deoksyribonukleinsyre (DNA). Sulfonamider konkurrer da med PABA om enzymet 
dihydropteroate syntease. Sulfonamidene effekt er å hemme, ikke drepe bakteriell 
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vekst. Sulfonamidene konkurrerer med PABA for enzym som er involvert i folsyre 
syntesen, og på den måten inhiberes metabolismen[4]. 
 

4.7 Pyrimetamin 
Pyrimetamin brukes som kombinasjonsterapi sammen med sulfonamider (sulfadoxin 
eller sulfalene) siden synergisk effekt oppnås. Pyrimetamin virker ved å inhibere 
plasmodiums dihydrofolat reduktase og dermed indirekte blokkere syntesen av 
nukleinsyrer i plasmodium parasittene. Dette legemiddelet kan klassifiseres som 
blod schizontocide, i tillegg utøver det effekt i både pre-erytrocyttstadier samt 
hindrer sporozoitt-utvikling i mygg. Pyrimetamin har i utgangspunktet effekt på alle 
plasmodium parasittene som infiserer mennesker, men resistensutviklingen har vært 
rask, noe som forklarer hvorfor kombinasjons-terapi er eneste alternativ med dette 
virkestoffet. Etter oral administrert dose når det topp plasma konsentrasjon etter ca. 
2-6 timer, absorberes så å si fullstendig fra tarmen, og 80-90 % bindes til 
plasmaproteiner. Halveringstiden er på ca. 4 døgn og pyrimetamin ansamles fremst i 
milt, nyrer, lever og lunger. Noen intramuskulær formulering med tilstrekkelig 
absorbsjon er ikke tilgjengelig. Folsyre metabolismen kan blir forstyrret ved bruk av 
pyrimetamin over lengere tid. Interaksjoner kan forekomme ved samtidig bruk av 
andre folat antagonister eller sammen med enkelte bensodiazepiner[3]. 
 

4.8 Kinin 
Kinin er et alkaloid som er derivert fra barken på Cinchona treet. Dette legemiddelet 
har effekt fremst på modne tropozoitt stadier, men det tar dreper seksuelle stadier 
hos P.vivax, P. malariae og P. ovale også. Kinin har ingen effekt på parasitter i dvale 
(hvilestadiet), modne gametocytter eller P. falciparum ringstrukturer som sirkulerer 
i blodbanen. Det dreper heller ikke parasitter i pre-erytrocytt stadiet. Virknings-
mekanismen er ikke fullstendig kjent, men det antas at den involverer inhibering av 
parasittens hem detoksifisering (avgifting) i dens mat vakuole. Kinin finnes i ulike 
salt formuleringer og fås i både oral og injeksjonsform. De ulike saltene er kinin -
hydroklorid, -dihydroklorid, -sulfat og -bisulfat, der forskjellen er ulik mengde kinin 
base. Kinin administrert under malariainfeksjon kontra hos friske forsøkspersoner 
gir ulike farmakokinetiske verdier. Dette gjelder distribusjons-volumet og clerance 
som får reduksjon i verdiene etter som alvorlighetsgraden på infeksjonen øker. Kinin 
absorberes kjapt og så å si fullstendig både oralt og intramuskulært. Topp 
plasmakonsentrasjon kommer etter 1-3 timer. Legemiddelet binder fremst til 
plasmaproteinet alfa-1-syre glykoprotein, men da i ulik grad avhengig om det 
administreres i friske eller syke individer (70 % vs. 90 %). Kinin distribueres i hele 
kroppen og metabolismers i lever via CYP3A4 til mer polare metabolitter som skilles 
fremst ut renalt. Den initiale metabolitten som dannes er 3-hydroxykinin. Denne 
bidrar til ca. 10 % av effekten mot parasitten. Ved surgjort urin økes utskillelsen av 
legemiddelet. Halveringstiden er på 11-18 timer avhengig av sykdomsbildet, der friske 
forsøkspersoner eliminerer kinin kjappest og personer med komplisert malaria 
eliminerer legemiddelet seinest. En del bivirkninger og mulige interaksjoner er 
rapportert ved bruk av kinin[3].   
 

4.9 Meflokin 
Mulig virkningsmekanisme er hemming av hem polymerase, men det antas at 
meflokin virker på flere måter[4]. Meflokin er lysømfintlig, løses dårlig i vann, bra i 
alkohol. Den har effekt mot alle typer plasmodium-parasitter. Det administreres oralt 
som salt eller base, der 250 mg base er ekvivalent til 274 mg hydroklorid salt. 
Legemiddelet absorberes relativt bra fra tarmen, men når det gjelder tiden til topp 
plasma konsentrasjon er oppnådd ses inter-individuelle variasjoner. Både økt 
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toleranse og forsterket absorbsjon kan ses hvis legemiddelet doseres hver 6-24 time 
kontra større doser sjeldnere. Det distribueres i hele kroppen og så å si alt (98 %) 
bindes til plasmaproteiner.  Meflokin gjennomgår entrohepatisk syklus, 
metaboliseres i lever og skilles ut via avføring og gallen. Under en malaria infeksjon 
kan farmakokinetiske parameter endres noe som gir utslag i redusert absorbsjon og 
økt clerance av legemiddelet. Når artesunat administreres sammen med meflokin ses 
økte konsentrasjoner av legemiddelet i blodet. Halveringstiden for meflokin er ca. 21 
dager, mens hos personer med plasmodium infeksjon er halveringstiden ca. 14 døgn, 
der den sannsynlige årsaken til dette er at den enterohepatiske syklusen påvirkes 
under infeksjonen. Hvis meflokin administreres med tetrasykliner, ampicillin eller 
metoclopramid gir dette utslag i økte konsentrasjoner av meflokin[3]. 

 
 

4.10 Antibiotikaene tetracyklin, doxycyklin og clindamycin 
 
Tetracyklin 
Disse produseres nå fremst syntetisk, men er en gruppe antibiotika som opprinnelig 
er derivat fra Streptomyces. De kan administreres oralt eller intravenøst som 
hydroklorid salt eller fosfat kompleks. Begge formuleringene er vannløselige men 
injeksjonsformen er stabil i kun noen timer. Tetracykliner utøver effekt ved å hemme 
proteinsyntesen (hindre aminoacyl-tRNA binding under protein syntesen). 60-80 % 
absorberes fra tarmene, fosfatformuleringen har vist høyere absorbsjonsgrad. Topp 
plasmakonsentrasjon ses etter 1-3 timer og 20-65 % bindes til plasmaproteiner. 
Halveringstiden er på 8 timer. 40-70 % skilles ut renalt, resten via galle og avføring. 
Legemiddelet gjennomgår entrohepatisk sirkulasjon noe som bidrar til å redusere 
eliminasjons-hastigheten. Det er rapportert noen bivirkninger, interaksjoner og 
begrensinger til hvem som kan bruke tetracykliner[3].  
 
 
Doksycyklin 
Er et derivat av tetracyklin, med lenger halveringstid (10-24 timer) og bedre 
absorbsjons egenskaper (nesten fullstendig). Doksycyklin er fettløselig, og kan 
administreres både oralt og intravenøst. Topp plasma konsentrasjon ses etter 2 timer 
og 80-95 % bindes til plasma proteiner. 40 % skilles vanligvis ut renalt, men hvis 
urinen er basisk utskilles mer legemiddel[3].  
 
 
Klindamycin 
Klindamycin er et antibiotikum som hører til linkosamider og er et klorinert derivat 
av linkomycin. Det er vannløselig, og utøver effekt ved å hemme proteinsyntesen på 
et tidlig stadium, på lik linje med makrolider. Hydroklorid base form kan 
administreres oralt i tablett eller væskeform. I fosfatform kan det administreres 
intravenøst eller intramuskulært. Etter oral administrering absorberes ca. 90 %. 
Topp plasma konsentrasjon ses etter 1-3 timer. 90 % bindes til plasma proteiner og 
legemiddelet akkumulerer i makrofager, leukocytter samt i galle. Legemiddelets 
halveringstid er 2-3 timer. Klindamycin metaboliseres til både aktive og uaktive 
metabolitter. De aktive metabolittene er N-demetyl og sulfoxid. Mesteparten skilles 
seint ut fra kroppen (dager) som uaktive metabolitter[3]. 
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4.11 Resistens og resistensutvikling 
Med utgangspunkt i informasjon hentet fra WHO kan man fastslå at det er 
parasittenes gametocytter som bærer på resistens-genene. Samtidig kan resistens 
konstateres når parasitten overlever og/eller fortsetter å formere seg når den utsettes 
for legemidler. Det påpekes også at det er utviklet resistens mot alle antimalaria- 
legemidlene. En oversikt over noen plasmodium-typer, aktuelle legemidler og mulig 
resistensmekanismer kan ses i tabell 3. Resistens hos P. falciparum utgjør den 
største trusselen når man ser på plasmodium parasitter. Årsaken til dette er den høye 
parasitt frekvensen, den høye mortalitets- og epidemi- faren. Høye kostnader for å 
finne nye effektive legemidler der resistens er et problem utgjør også en trussel[3].  
 
 
Registrert resistens hos de ulike parasittene 
Det er registrert resistens hos P. falciparum mot alle antimalarialegemidler som har 
vært brukt i den seneste tid. Dette gjelder artemisinin-derivatene, samt amodiakin, 
klorokin, meflokin, kinin og sulfadoxin-pyrimetamin. Resistens hos P. malariae og P. 
vivax er rapportert, men i mindre grad. P.vivax er fremst resistens mot 
kombinasjonspreparatet sulfadoxin-pyrimetamin, men også mot klorokin i noen 
områder. P. vivax er fortsatt sensitiv ovenfor klorokin i nordøst Afrika, samt i deler 
av andre kontinenter[3].  Når det gjelder P. falciparum er resistens i form av efflux 
ved bruk av klorokin i de fleste steder i verden rapportert. Det er også noen rapporter 
som viser resistens mot kinin, samt kryssresistens mot halofantrin og meflokin. 
P.vivax er rapportert resistent mot primakin og klorokin[4]. Angående informasjon 
om resistens hos P.ovale, P. malariae og P.vivax er disse opplysningen begrenset, 
siden det er få rapporter som kan dokumentere resistens-utviklingen deres, spesielt 
hos P. ovale og P. malariae. Det er tegn til at P. malariae er resistent mot klorokin og 
at P. vivax er resistent mot proguanil, samt pyrimetamin, og at kombinasjonen 
pyrimetamin-sulfadoxin ikke er effektiv behandling ved en P. vivax infeksjon. 
Rapporter viser resistens hos P. vivax mot klorokin, spesielt i vest Oceania[3]. 
  
 
Initial resistens og mutasjoner 
Resistens kan deles inn i to varianter. Den initiale genetiske, der resistente mutanter 
oppkommer og den andre resistensvarianten er når parasitten overlever 
legemiddelbehandling slik at mutasjoner kan overføres mellom resistente og ikke-
resistente parasitter. Under sistnevnte variant kan resistens fortsette å spres mellom 
patogene. Kryssresistens kan også forekomme, der resistens for et legemiddel i tillegg 
kan gi resistens for andre legemidler med liknende reaksjons/angreps-mekanisme. 
Problemet i forhold til resistens-utvikling er bruk av et legemiddel der både primær-
parasitten (som legemiddelet ble gitt for i utgangspunktet), men i høyere grad at 
andre parasitter også utsettes for legemiddelet. Faren for resistens-utvikling er mest 
kritisk når parasitten beveger seg fra menneskets lever under legemiddelets 
eliminasjons fase. Dess lenger eliminasjonens halveringstid, dess lenger utsettes 
parasitten for legemiddelet, og denne fasen er kritisk med tanke på resistensutvikling 
mot antimalaria legemidler[3].   
 
 
AKT 
Forhindring eller forsinkelse av resistensutvikling er en av årsakene til bruk av 
artemisinin basert kombinasjonsterapi (AKT). Når AKT brukes og hvis parasitten er 
resistent mot det ene legemiddelet, vil det andre legemiddelet være virksomt. Den 
andre årsaken til bruk av AKT er at kombinasjons terapi anses å være mer effektiv 
enn monoterapi. Monoterapi med artemisinin derivat frarådes av frykt for videre 
resistensutvikling. Artemisinin derivatene brukes i AKT fordi disse har høy rate med 
tanke på å drepe parasitter. De dreper ca. 10 000 parasitter per syklus, noe 
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signifikant resistens er ikke sett og AKT har lav bivirkningsprofil. Artemisinin-
derivatene elimineres hurtig, før parasittens 2 dagers aseksuelle stadiet har gått. Det 
finnes derimot legemidler som har eliminasjons halveringstid på både uker og 
måneder, blant annet meflokin og klorokin, og resultatet av den er at disse 
legemidlene utgjør en større trussel mot resistensutvikling enn de legemidlene med 
kort halveringstid. Noe som skiller artemisinin derivat fra andre antimalaria 
legemidler er at det er kun artemisinin derivat som kan utrydde fler enn 1000 
parasitter i løpet av en syklus. Dette betyr i praksis at etter hepatisk schizogony så må 
parasittene utsettes for terapeutiske legemiddelkonsentrasjoner i minst 4 døgn, for at 
parasittene ikke skal kunne bevege seg fra lever-stadium til blodstadiet[3]. Det er 
ikke sett utbredt resistens mot artemisinin derivat, noe som heller ikke kan induseres 
i laboratorium, og dermed kan man anta at dette er en sjelden hendelse. De novo 
resistens mot klorokin er også sjelden. I nord-vest grensen i Thailand ble det 
registrert resistensutvikling mot meflokin over en seks års periode.  
 
Parasitter i blod-stadiet og i lever- stadiet kan behandles med legemidler. AKT er 
førstevalget siden alle P. falciparum parasittene er sensitive for disse legemidlene[3]. 
Det er rapportert resistens mot artemisininer i Kambodsja, Myanmar, Thailand og 
Vietnam, men AKT fungerer fortsatt i disse områdene unntatt i Pailin provinsen i 
Kambodsja. Her blir nå en kombinasjon av atorvaquone og proguanil benyttet. Som 
et tiltak for å begrense resistens utviklingen anbefaler WHO å kun selge AKT og 
unngå bruk av monoterapi med artemisininer. Fortsatt selges artemisinin 
monoterapi i 9 land, fremst i Afrikanske, men også i Colombia, Sør Amerika[8]. 
 
 
Å måle resistens mot antimalarialegemidler 
Det er laget flere matematiske modeller som kan brukes for å bestemme spredningen 
av resistens. Disse er laget på bakgrunn av økt gametocytt-antall fra både primær og 
tilbakevendende infeksjon satt opp mot behandlings-svik/feil[3].   
 
 
Farmakokinetikk og resistens 
Det har blitt diskutert hvilke farmakokinetiske parametere som vil være mest 
optimale for antimalaria legemidler. Hurtig eliminasjon av legemiddelet vil gjøre at 
små sluttkonsentrasjoner ikke utgjør noe filter for resistente parasitter, man ønsker 
ikke at noen parasitter overlever legemiddelbehandlingen. En viktig faktor er at 
legemiddelet må tas i minst 7 dager, og lav compliance er en utfordring på dette 
området. Hvis legemiddelet har eliminasjons halveringstid på mer enn 24 timer kan 
det være effektivt nok å administrere det i 3 dager. Kombinasjons terapi som brukes 
nå er blant annet en kombinasjon av artemisinin derivat, som har kort eliminasjons 
halveringstid sammen med meflokin med lang halveringstid. Denne kombinasjonen 
vil gi artemisinin derivatet beskyttelse mot resistensutvikling, men meflokin får da en 
lav sluttkonsentrasjon som både er en trussel for videre resistensutvikling og som kan 
bidra til spredning av parasitter som allerede er resistente. Men det poengteres at det 
også er denne kombinasjons-terapien som stoppet resistens utviklingen på grensen 
av nord-vest Thailand der resistens mot meflokin ble registrert[3]. 
 
 
Resistens og feil behandling 
I rapporten til  WHO poengteres det viktigheten i å skille mellom resistens og feil 
behandling av malariainfeksjon. Feil behandling kan inkludere flere faktorer, og disse 
faktorene kan også bidra til utvikling av resistens. Under termen feil behandling 
finner man feil-dosering av, eller dårlig kvalitet på legemidlene, interaksjoner, dårlig 
compliance, redusert absorbsjon av legemidlene og feil diagnostisering[3]. 
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Akkumulering av legemidler og renseanlegg 
I en studie ble det henvist til at hvis antibiotika er tilgjengelig over en lang periode så 
kan dette lede til rask formering av resistente bakterier. Dette kan igjen føre til at 
overførbare resistensgener kan videreføres til andre patogene. Videre ble det 
poengtert at de kommunale renseanleggene ikke er laget for å håndtere legemidler 
slik at total eliminasjon av disse blir fullstendig. Dette vil derfor føre til at disse 
substansene frigjøres til vann igjen. Generelt sett er de mengder antibiotika som er 
funnet i naturen i mengder på submikrogram per liter vann[18]. Legemidler kan 
gjenfinnes i vann av flere årsaker, der noen av disse er at legemidlene blir kastet i 
toalettene eller skilles ut via urin og feces hos forbrukerne. På den måten kan 
legemidler havne i avløpsvann og videre derfra ut i naturen. De renseanlegg som 
finnes i dag klarer ikke fullstendig å fange opp alle legemidler, metabolitter og deres 
derivat. De mengder legemidler som detekteres i drikkevann vil trolig ikke påvirke 
eller skade mennesket, men det er sett att spormengder påvirker livet under 
havoverflaten. Blant annet viste en studie i USA at antidepressiva kunne endre 
spermie-mengder og gyte mønsteret i livet i vannet. Noen av bakteriene og soppen 
som lever i avløpssystemer har evner til å omdanne enkelte legemidler til 
metabolitter. Av den grunn bør det også fokuseres på metabolittene, ikke bare selve 
legemiddelet når avløpsvann kjøres gjennom rensesystemene. Når det gjelder noen 
legemidler har deres metabolitter høyere grad av toksisitet enn selve substansen[28]. 
 
 
Økende resistens hos mikrober 
Under de siste tiårene har resistensutviklingen hos ulike mikrober økt. Det er flere 
årsaker til den økte resistensutviklingen. På grunn av spormengder i naturens 
omgivelser, som i jord og ulike vann, kan slike mengder påvirke resistensutviklingen. 
Mengder legemiddel detektert i ulike vannmatriser har fått ekstra oppmerksomhet. 
Legemidlene ankommer avløpsvann og dermed rensesystem som kun delvis klarer å 
eliminere disse substansene. Dette gjør at antibiotika rester kan gjenfinnes i 
overflate- og grunn-vann. Det er tidligere utført studier på hvordan antibiotika 
havner i overflate-vann, der resultatene viste at dette foregikk fremst via de 
kommunale vann rensesystemene. Det finnes også andre måter antibiotika havner i 
overflate-vann som via avfall fra farmasøytisk industri, det som kastes direkte i 
husholdningsavfallet og som da havner på søppelfyllinger og derfra distribueres ut i 
naturen. Det ble nevnt at mange forbindelser kan omdannes/degraderes når de 
«transporteres» til og i miljøet på grunn av metabolske, protolytiske eller andre 
kjemiske/biologiske prosesser[20]. 
 
 
Videre resistensutvikling mot antimalarialegemidler 
Det er en økende bekymring rundt både toleranse for og resistens-utvikling mot 
artemisinin-derivat. De resistens-mekanismene som potensielt antas kan eksistere nå 
eller være under utvikling er enten endringer i efflux av legemidler i infiserte celler, 
konsentrasjonsendringer av fritt Fe2+, eller eventuelt andre katalysatorer[30]. 
Sulfapreparatene er relativt billige og har god effekt der ulike bakterier er 
sykdomsårsaken. På grunn av blant annet disse faktorene brukes sulfa-legemidlene i 
relativt høy grad. Dette kan føre til ansamlinger av sulfapreparater i blant annet mat 
med animalsk opprinnelse. En gruppe forskere fant dette bekymringsverdig på grunn 
av faren for utvikling av antibiotika resistens[24]. 
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Tabell 3: Viser hvilke legemidler de ulike parasittene er resistente mot og mulig 
mekanisme. Her ses kun tilgjengelig informasjon fra fremst www.who.com, flere 
mekanismer og parasitt-legemiddel-resistenser kan finnes[3].  
Parasitt-‐type	   Legemiddel	   Merknad	  
P.	  malariae	   Klorokin	   Ikke	   fastslått,	   men	   mulig	  

resistens	  
P.	  vivax	   Klorokin	   	  
	   Proguanil	   	  
	   Pyrimetamin	   Kombinasjonen	  pyrimetamin	  

-‐sulfadoxin	  fungerer	  ikke	  
P.	  falciparum	   Artemisininderivatene	   Efflux,	   eller	   konsentrasjons-‐

endring	  av	  fritt	  Fe2+	  [12].	  
	   Amodiakin	   	  
	   Klorokin	   Efflux	  
	   Meflokin	   Kryssresistens	  	  

med	  halofantrin	  
	   Kinin	   	  
	   Sulfadoxin-‐pyrimetamin	   	  
 
 

 

4.12 LC-MS/MS resultat 
Analysen av vannprøvene fra Nyagatare viste at av 10 prøver tatt ved 8 ulike punkt, 
var det mulig å kvantifisere legemidler i 6 av disse punktene med denne metoden. Av 
de to punktene der prøver var tatt ved ulike tidspunkt (totalt 4 prøver), ble det kun 
kvantifisert et legemiddel (TC) i en av disse. De to punktene som omtales er de som lå 
lengst fra sykhusområdet, ved elven (punkt 1 og 2, prøve 1a, 1b, 2a og 2b). Oversikt 
over alle punkter kan ses i figur 3. I punkt 7 som var avløpsvann fra sykhusområdet 
ble det kvantifisert flest av de søkte legemidlene, totalt 8 av 11 stykker, inkludert de 
høyeste konsentrasjonene opp til 7400 ng/l. Ut over dette ble det kvantifisert 
legemidler ved punkt 4,5,6 og 8. Ut fra tabell 4 kan det ses at det er lite likhet mellom 
disse, dvs det var kun i prøve 4 og 5 (og 1a) som TC ble kvantifisert. Ut over dette 
varierte type legemiddel kvantifisert, med AME og AS i prøve 4, MK i prøve 5, DHA i 
prøve 6 og til slutt PM og SD i prøve 8. 
 
 
 
Tabell 4: Resultat fra kvantifisering av anti-malaria legemidler, samt noen 
antibiotika i overflate-vann fra Rwanda 

ng/l 1a 2a 1b 2b 3 4 5 6 7 8
Artemeter <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 36 <LOQ <LOQ 240 <LOQ
Artesunat <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 49 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ
Clindamycin <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ
Dihydroartemisinin <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 23 <LOQ <LOQ
Doxycyklin <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 1800 <LOQ
Kinin <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 780 <LOQ
Lumefantrin <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 1300 <LOQ
Meflokin <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 65 <LOQ 84 <LOQ
Pyrimetamin <lOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 4000 320
Sulfadoksin <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 7300 220
Tetracyklin 40 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 28 27 <LOQ 360 <LOQ  
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Punktene 1a og 1b er tatt ved samme sted, men ved ulike tidspunkt. Dato for 
prøvetakingene var 2012-04-06 og 2012-04-27. Det samme gjelder for prøve 2a og 
2b. Betegnelsen <LOQ (lower limit of detection) betyr at det ikke ble kvantifisert noe 
legemiddel i prøven. Her ble LOQ satt til under 10 ng/l, der LOQ ble beregnet med 
analyttens signal/noise forhold og linjæritet. Alle verdier av kvantifisert legemiddel er 
oppgitt i ng/l.  
 
Matrise effekt kan klassifiseres som en forstyrrelse (interference) der selve 
prøvesignalet blir direkte påvirket ved at den fanger forstyrrelser som andre stoffer 
(concomitants) enn de tilsatte hjelpestoffene. Matrise refereres til bæreren av 
analytten, altså den substans som bærer det man vil måle og denne kan påvirke 
resultatet både direkte og indirekte[34]. Den matriseeffekten som ble beregnet etter 
analyse av vannprøvene fra Nyagatare, Rwanda vises som maksimum- og minimum- 
ionsuppresjon og kan ses i tabell 5. 
 
 
Tabell 5: Viser maksimum og minimum ion-suppresjon i prosent, og når man for 
eksempel ser på legemiddelet artemeter vises en signal-suppresjon på 59 %, som er 
et resultat av matrise effekten i vannprøvene. 

Maksimum verdi Minimum verdi
Artemeter 59 42
Artesunat 76 60
Clindamycin 29 17
Dihydroartemisinin 71 52
Doxycyklin 33 23
Kinin 29 55
Lumefantrin 21 4
Meflokin 66 50
Pyrimetamin 58 50
Sulfadoksin 52 37
Tetracyklin 56 48  

 
 
 
 
 

5. Diskusjon 

Analyse av prøver 
Det antas at dette er den første metoden som er utviklet for deteksjon og 
kvantifisering av antimalaria legemidler i vann. Det anses som viktig at metoden 
fanger inn flere antimalaria legemidler, slik at kvantifiseringen kan utføres på en 
enkel og hurtig måte. Metoden inkluderer de legemidlene som brukes i høyest grad. 
Tidligere er det utført mange analyser der det er detektert og kvantifisert legemidler i 
flere ulike typer vann, blant annet elvevann/overflate vann[16,20,29], 
drikkevann[28], avløpsvann[16,17,29] og saltvann[31]. Flere forskjellige legemidler 
og legemiddelgrupper er analysert, men analyse av antimalaria legemidler i vann er 
sannsynligvis ikke gjort tidligere. 
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Det ble brukt en on-line SPE-LC-MS/MS metode for å analysere vannprøver fra 
Rwanda. Totalmengder og antall legemidler som ble kvantifisert ved hvert 
prøvetakningspunkt kan ses i figur 4. Det fremgår tydlig at de høyeste 
konsentrasjonene og flest antall legemidler finnes i avløpsvannet fra sykehusområdet 
(Nyagatare health care center, prøve 7). 
 
 

 
Figur 4: Totalkonsentrasjon av legemidler i vannprøvene fra Nyagatare. Tallene 
over hver stabel angir antall legemidler som ble kvantifisert over LOQ. 
 
 
I avløpsvannet direkte fra sykhuset ble det detektert og kvantifisert flere legemidler i 
varierende kvanta fra 84-7322 ng/l. De legemidlene som ble funnet i høyest 
konsentrasjon, dvs opp i µg/l var DC, SD, PM og LF i henholdsvis 1,8 µg/l, 7,3 µg/l, 4 
µg/l og 1,3 µg/l. Ellers ble både AM, KI, MK og TC funnet i ng/l i samme prøve. De 
legemidlene (SD og PM) som ble funnet i høyest konsentrasjon i sykehusets 
avløpsvann ble også detektert i et akkumuleringshull, prøve 8 i området. LF er det 
legemiddelet med lavest ion suppresjon som følge av matrise effekten på 21 %. LF ble 
kun detektert i avløpsvannet fra sykehuset. 
 
Totalt sett ble det detektert og kvantifisert legemidler i konsentrasjoner fra 23 ng/l 
opp til 7322 ng/l i 6 av de 10 vannprøvene (prøve 1a, 4, 5, 6, 7 og 8) som ble analysert. 
Disse vannprøvene ble tatt fra punkt 1,4,5,6,7 og 8. Det legemiddelet som ble funnet i 
høyest frekvens var TC i konsentrasjoner fra 27-359 ng/l i totalt 4 av 10 prøver. Når 
man velger ut kun antimalaria legemidlene er det trolig de høyeste kvantaene på 7,3 
og 3,9 µg/l for henholdsvis SD og PM som er mest bekymringsverdig. Disse to 
legemidlene er også de eneste som ble funnet i akkumuleringshullet. Ser man 
selektivt på artemisinin preparatene ses det at denne gruppen substanser har høyest 
ion suppresjon på bakgrunn av matrise effekten. Uttrykt i prosent hos DHA, AS og 
AM er verdiene på henholdsvis 71, 75 og 59 % -vis ion suppresjon. I prøve 1b, 2a, 2b 
og 3 ble det ikke kvantifisert noen av de søkte legemidlene over LOQ. 
 
I en studie ble det registrerte en degradering av DHA stamløsning etter ett par uker, 
mens det samme ikke var tilfelle for AME i samme studie[26]. Denne erfaringen kan 
muligens kobles til kvantifiseringen av AME som ble gjenfunnet i avløpsvann, noe 
som ikke gjaldt for DHA. Det som derimot er forunderlig med en slik konklusjon er at 
i prøve 6 (vannpumpe sykehus) ble det funnet en liten mengde (23 ng/l) DHA, og for 
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å forklare dette kan man anta at legemiddelet/metabolitten ikke hadde rukket å 
degraderes i løpet av tiden fra utskillelse til deteksjon i vannpumpen. 
 
I New York, USA ble det kvantifisert 1,1 µg/l clindamycin i overflatevann (elv), i 
tillegg ble det detektert samme legemiddel i både avløp- og drikke-vann i samme 
studie[18]. Det som derfor var overaskende med hensyn til denne studien var at det 
kunne ikke detekteres noe clindamycin i noen av prøvene fra Rwanda. Årsak til dette 
kan være at denne substansen brukes i liten grad i Rwanda kontra i New York, USA, 
men dette kan ikke sies med sikkerhet. 
 
En gruppe forskere utviklet en metode i 2011 der jordprøver og plante ekstrakt 
(Artemisia annua) ble analysert, der forskerne mente at samme metode kunne 
brukes på vannprøver også[19]. Sannsynligvis ville mengde artemisinin ville være 
null og faktorer som blant annet matrise effekt kunne ikke tas høyde for, siden det 
ikke var reelle prøver der deteksjon av artemisinin kunne forventes å finnes. Årsak til 
dette var at vannprøvene ble tatt i Danmark. Deres metode kan vurderes med 
bakgrunn på manglende fokus, samt fravær av reelle prøver som ufullstendig, og 
derfor ikke som en allerede eksisterende metode. I tillegg ble det fokusert på kun 
artemisinin, AM og DHA i deres studie. Det skal presiseres at studien som tok for seg 
analyse av jord og planteekstrakt ses på som verdifull og veldig informativ. Siden 
analyse av faktiske vannprøver manglet blir den ikke sett på som fullstendig med 
tanke på analyse av antimalaria legemidler i vannprøver. 
 
Når det gjelder geografiske områder der deteksjon og kvantifisering av legemidler i 
vann tidligere er utført har det blitt bemerket at slike analyser fremst er utført i 
Europa og i USA. Det som ble ansett som et problem med dette var at der man finner 
høyest grad av fattigdom, og dermed mindre antall renseanlegg, er områder der slike 
analyser utføres i lavest grad[20]. De studier som ble utvalgte til denne oppgaven kan 
bekrefte utsagnet til disse forskerne, siden 9 studier er utført i Europa og USA mot 5 
studier i Asia, Afrika og Sør Amerika. Denne konklusjonen kan kun bekrefte et 
tidligere utsagn, særlig med mulighet for tilfeldigheter angående valg av studier i 
denne oppgaven. Årsak er at studiene som ble valgt til denne oppgaven kun fokuserte 
på metode og ikke geografisk område disse ble utført i. 
 
Sett ut fra de studiene som er inkludert i denne oppgaven er SPE den 
prøveopparbeidelsesmetoden som ble anvendt oftest (i 9 av de 14 studiene). Det 
nevnes av en forfatter at SPE er den foretrekkende vannprøve ekstraksjons metoden, 
men når substanser med ulike kjemiske egenskaper skal ekstraheres kan dette by på 
problemer ved bruk av en og samme SPE. Det ble også erfarte at TC utvinnes i høyere 
grad under sure betingelser[18]. Når det gjaldt LF ble det sett at denne løste seg 
dårlig i vann og organiske løsningsmidler, mens i surgjort organisk løsningsmiddel 
løste LF seg bra[27]. Erfaringen med LF i denne oppgaven var at bruk av sonication 
måtte til for at substansen skulle løse seg i MeOH. Ved forbedring/videreutvikling av 
denne analyse-metoden bør LF og TC tas mer hensyn til der surgjøring av løsnings-
middel bør utprøves. Det er såklart ikke sikkert at surgjøring av løsningen er bedre 
enn sonication når det gjelder LF, men det ville være optimalt hvis LF løste seg 
fullstendig på kort tid.   
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Resistens 
Etter litteratur søket i dette arbeidet kan det konstateres at plasmodium parasitter 
har utviklet resistens mot alle antimalaria-legemidlene[3]. 
 
Det er utført en del deteksjon og kvantifisering av antimalaria legemidler, men da 
fremst i plasma eller blod. Hensikten med dette har ofte vært å få økt kunnskap om 
farmakokinetiske parametere[10,25,26,30]. Det ble utført en slik analyse for å kunne 
beregne optimal dosering[25]. Riktig dosering er viktig både med tanke på at 
resistens utvikling har økt risiko til å skje hvis doseringen er for lav [3]og ved for høy 
dosering kan økte bivirkninger, i verste fall døden være utfallet.  
 
En av de mest relevante gjennomleste studier i forhold til denne oppgaven er en som 
ble utført i Brasil[18]. Begrunnelsen for dette utsagnet et at det i likhet med Rwanda 
også i Brasil er både tørke og regn tid, i tillegg til det faktum at begge land blir ansett 
som relativt fattige land der kommunale renseanlegg sannsynligvis er mangelfullt, 
spesielt sett opp mot antall innbyggertall. Dette leder til økte mengder legemidler i 
naturen og dermed potensielt så høye kvanta at dette kan påvirke resistens- 
utviklingen. Informasjon om regntiden i Rwanda varierer avhengig av hvilken kilde 
man ser i. Det kan påpekes at alle kildene er reisebyråer, der Uhuru skriver at 
regntiden er fra slutten av september til midten av desember, og fra midten av 
februar til begynnelsen fra juni[35]. Informasjon fra selskapet Ditt Afrika står det at 
regntiden er fra november til januar og fra februar til april[36]. Expert Africa hevder 
regntidene er fra oktober til november og fra mars til mai[37]. Ut fra 3 kilder kan det 
konstateres at det er to regntider i Rwanda i løpet av året. Siden prøvene som ble 
analysert i dette tilfellet ble hentet både 6 og 27. april kan det antas at dette var under 
en av regntidene i Rwanda, noe som igjen betyr at konsentrasjonene trolig er høyere i 
andre deler av året, nemlig under tørketidene. 
 
Det finnes ca. 100 ulike plasmodium typer[4], og ca. 430 arter Anopheles mygg. 
Mellom 30-40 ulike typer Anopheles kan være vert for og dermed potensielt overføre 
plasmodium. Anopheles mygg lever i naturen i ca. 1-2 uker i tillegg til de tre stadium 
før de har blitt mygg. Som larve og puppe vil alger og ulike mikroorganismer være 
næringskilde[2], som da betyr at alle stadier fra larve til voksen mygg kan innta 
potensielt legemiddelforurenset vann. Når det gjelder mengde vanninntak vil det 
være snakk om minimale mengder, men om det utgjør noen fare for resistens 
utvikling mot antimalaria legemidler vet man ikke, og bør derfor heller ikke utelukke. 
Videre forskning på blant annet dette området bør derfor gjøres. 
 
Det er gametocyttene som bærer på resistensgenene. P. falciparum gametocytter har 
lenger utviklings- og leve-tid enn gametocyttene til P. vivax, P. ovale og P. malariae 
(12 vs. 3 døgn)[3]. Kan man ut fra denne informasjonen gå ut fra at P. falciparum er 
mer tilbøyelig for resistens utvikling enn de andre? Tanken bak dette spørsmålet 
ligger i at siden P. falciparum sine gametocytter er tilstede lenger i blodet, så er det 
en større mulighet for disse til å bli utsatt for lave konsentrasjoner av legemidler enn 
de andre parasitt-typene. En annen tanke er også at mulighet til å overføre 
resistensgener fra P. falciparum gametocyttene til andre parasitttyper også er 
tilstede, siden det ikke er uvanlig at et individ kan være co-infisert med opp til 3 
parasitter per dag i høyfrekvente strøk[3]. 
 
Flere studier viser til at kommunale renseanlegg ikke er laget for fullstendig fange 
opp å eliminere legemidler og deres metabolitter[18,20,29]. Det som blir 
utfordringen videre er å utvikle og standardisere alle kommunale renseanlegg slik at 
de også fanger opp alle legemidler og deres metabolitter. I å med at kunnskapen om 
hvordan man «fanger» ulike substanser, bør det tekniske sett ikke by på utfordringer, 
dette er nok heller et kostnadsspørsmål. Dette blir derfor et politisk spørsmål, der økt 
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kunnskap om hva som er utfallet når substanser i varierende kvanta kan detekteres. 
Det man allerede vet er: 
 

• Det finnes relativt høye mengder patogene i elvevann der relativt høye 
konsentrasjoner antibiotika er funnet[20].  

• Lav konsentrasjon antibiotika over lengre tid på samme sted gir økt 
risiko for resistens utvikling[18].  

• Antidepressiva påvirker spermie-nivå og gyte-evne hos fisk[28]. 
 
Faren for resistens utvikling er høyest når parasitten beveger seg fra menneskets 
lever under legemiddelets eliminasjons halveringstid(t ½). Dess lenger t ½ dess 
lenger vil parasitten utsettes for legemiddelet, og derfor vil kort t ½ være fordelaktig. 
Problemet med et legemiddel med kort t ½ kan være compliance, siden legemiddelet 
må tas i 7 dager for å være sikker på at parasittene er eliminert. Et legemiddel med t 
½ på 24 timer vil man kunne administrere i kun 3 dager for å oppnå full effekt av 
legemiddelbehandlingen[3]. Dette viser hvor viktig formulering av legemidler er, og 
forklarer bruk av AKT der den ene komponenten har kort og den andre har lang t ½. 
Antimalarialegemiddel med t ½ på 24 timer finnes ikke, og årsaken til dette kan være 
nettopp formuleringsproblemer. WHO informerte om at AKT stoppet utviklingen av 
resistens mot meflokin på grensen av nord-vest Thailand[3]. Kan forklaringen på 
denne observasjonen være at når det legemiddelet med lang t ½ fungerer som eneste 
komponent så er alle parasittene drept, og dermed kan ikke dette virkestoffets lave 
sluttkonsentrasjoner finnes i kroppen samtidig med parasittens eksistens i 
mennesket?  
 
WHO anbefaler ikke artemisininer i monoterapi av fare for videre resistens utvikling, 
men fortsatt selges artemisinin derivat i monoterapi i 9 land, fremst afrikanske men 
også i sør Amerika, Columbia[8]. Årsaken til dette går ikke WHO nærmere inn på, 
men det er nærliggende å tro at det har med økonomisk gevinst for noen aktører å 
gjøre. 
 
I en studie informeres det om økt resistens utvikling hos flere mikrober de siste 
tiårene. Det ble nevnt flere årsaker til dette, blant annet at spormengder av 
legemidler i vann og jord kan påskynde utviklingen[20]. Deres studie ble utført på 
ulike antibiotika men det er nærliggende å tro at dett1e kan overføres til andre 
legemidler mot patogene, slik som antimalaria legemidler. 
 
På grunn av begrenset tid på lab (2 uker) under utarbeidelse av metode og 
analysering av prøver kan det antas at ytterlige forbedringer for disse stegene finnes.  
Det skal det presiseres at en del forarbeid var gjort klart innen lab-ukene startet, at 
alle substanser, IS og vannprøver var tilgjengelig. I tillegg var det erfarne veiledere på 
labben. Med dette anses metoden og resultatene som tilfredsstillende. Det ble også 
innsett at fagområdet resistens er stort, og at man kunne skrevet en studie om kun 
dette temaet.   
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6. Konklusjon 

De mengdene legemidler som ble kvantifisert i vannprøvene fra Rwanda lå fra 23 
ng/l helt opp til 7,3 µg/l. På grunn av at disse prøvene trolig ble tatt under regntiden 
kan disse konsentrasjonene anses som lave. Det kan ikke utelukkes at slike 
konsentrasjoner kan påvirke videre resistensutvikling eller på annen måte skade 
miljøet. Det er også slått fast at det er utviklet resistens mot alle antimalaria-
legemidler. På bakgrunn av blant annet dette og fordi det allerede finnes metoder der 
legemidler av ulike kjemiske strukturer kan ekstraheres, kan dette inkluderes i 
kommunale renseanlegg for avløpsvann slik at minimalt med legemiddelrester 
kommer ut i naturen.   
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9. Bilag 1: Kjemiske strukturer av 
antimalarialegemidlene 
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