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Läkemedel bryts ner i levern och lämnar kroppen via urinen. Urinen förs med 

avloppsvattnet till reningsverken och där inleds en reningsprocess. Vattnet som slutligen 

når sjöar och vattendrag borde vara rent, men så är inte fallet. Dagens reningsverk är inte 

fullständigt anpassade för att rena bort alla ämnen som avloppsvattnet innehåller. Många 

ämnen passerar därför reningsverken. För att öka effektiviteten i reningsverken krävs 

kunskap om vilka effekter ämnen i avloppsvattnet får på djur som lever i våra sjöar och 

vattendrag.  

 

En grupp av smärtstillande läkemedel, som även används för behandling av missbruk och 

depressioner, är opioider. Tre opioider som används i hög utsträckning i Sverige och 

världen och som har detekterats i avloppsvatten är metadon, tramadol och kodein. Alla 

opioider är anpassade att påverka det centrala nervsystemet genom att binda till så kallade 

receptorer lokaliserade i hjärnan och ryggmärgen. De här receptorerna finns i människor 

såväl som i fisk. När opioiderna binder till receptorerna minskar vidareförsel av 

smärtsignaler mellan celler i nervsystemet. Effekten blir smärtlindring. En av nackdelarna 

med att använda opioider är att de är starkt beroendeframkallande.  

 

Syftet med den här studien var att identifiera opioiders toxicitet samt att mäta halterna av 

opioiderna i avloppsvatten. Informationen kring opioiders toxicitet gentemot vattenlevande 

djur är knapphändig. En vanlig modellorganism som används inom forskning är 

zebrafisken. Zebrafiskembryon exponerades under 6 dagar för antingen metadon, tramadol 

eller kodein. Efter 24 timmar observerades bland annat antalet rörelser per minut och 

antalet missbildningar, medan hjärtfrekvensen räknades när embryona var 48 timmar 

gamla. I slutet av testet mättes simaktiviteten genom att utsätta fiskarna för perioder av ljus 

och mörker. Effekterna som observerades var missbildningar på svans och huvud, sänkt 

hjärtfrekvens, tidigarelagd kläckningstid, minskat antal rörelser och sänkt simaktivitet. 

Både effekter på antal rörelser och simaktivitet ger ett mått på i vilken utsträckning som 

opioider påverkar nervsystemets funktion.      

 

För att anknyta resultaten till problematiken med reningsverkens effektivitet mättes också 

koncentrationerna av de tre opioiderna i avloppsvatten från fem svenska reningsverk. 

Koncentrationerna kommer inte upp i de halter som resulterade i toxicitet. Därmed inte 

sagt att en slutsats kan dras kring att opioider är ofarliga för fiskpopulationer. Fisk 

exponeras ständigt för flertalet läkemedel, opioider inkluderade. Test som mer efterliknar 

denna exponeringstyp är därför nödvändiga. Dessutom har den här studien visat att 

simförmågan är en känslig faktor redan vid kortvarig exponering. Ytterligare studier med 

lägre koncentrationer av opioider kan ge kunskap om hur känslig simförmågan är.   

 


