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Faktaruta

Östrogen, östrogen
effekt, östrogenitet

Påverkan eller ämne som verkar på den honliga könscykeln. I denna undersökning
avses ämnen som likt östradiol (E2) påverkar den mänskliga östrogenreceptorn (α)

Androgen, androgen
effekt, androgenitet

Påverkan eller ämne som verkar på den hanliga könscykeln. I denna undersökning
avses ämnen som likt dihydrotestosteron (DHT) påverkar den mänskliga
androgenreceptorn

Steroid En grupp lipider (fettsubstanser) som har stor biologisk och medicinsk betydelse. Ett
stort antal syntetiska steroider har framställts bl.a. kortison och könshormoner i p-
piller

Screentest Snabb, översiktlig test som tillämpas för att på ett tidigt stadium kunna �sålla fram�
de substanser eller testvatten som uppvisar potentiellt miljöfarliga egenskaper

in vitro Anger att experiment eller iakttagelser är gjorda utanför en levande kropp t.ex. i
provrör eller annan experimentell utrustning (i glas)

in vivo Anger att experiment eller iakttagelser är gjorda på levande organismer

Receptor

LOEC

NOEC

Bindningsställe för t.ex. ett hormon som initierar en process på cellulär nivå

Lägsta koncentration av ett ämne för en observerbar effekt

Högsta koncentration av ett ämne, för vilket en viss effekt ej kan observeras
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1 Inledning
På senare år har man visat att vissa hormonstyrda fysiologiska processer hos fisk och
andra akvatiska organismer påverkas av utsläpp från reningsverk och industrier.
Hormonstörande effekter har hittills huvudsakligen avsett östrogener dvs. ämnen som
påverkar den honliga könscykeln. Utsläpp av kvinnliga könshormoner och hormoner
som används i p-piller i behandlat kommunalt avloppsvatten har visats påverka bl.a. fisk
i recipienter till reningsverk i Storbritannien (Harries m.fl. 1996, 1997, Sumpter 1995,
Sumpter m.fl. 1996). Lokala fiskbestånd och fisk som utplacerats i testsyfte har reagerat
med t.ex. bildning av ett protein för inlagring i romkornen, som normalt sker i honfiskar
i samband med leken. I kontaminerade vatten har även hanfiskar och ännu ej köns-
mogna fiskar börjat producera detta protein. I hanfiskar har även en hög frekvens av
ägganlag i spermieproducerande vävnader iakttagits. En högre andel honor i fiskpopu-
lationer har också observerats i vattendrag där utsläpp av dessa hormoner och hormon-
härmande ämnen skett.

En 1998-1999 av IVL genomförd kartläggning i Sverige har visat att ämnen med östro-
gena effekter förekommer i kommunala avloppsvatten (Svenson m.fl. 2000, 2002) och
androgena effekter har påvisats t.ex. i utsläpp från massa- och pappersbruk (Svenson
m.fl. 2002). Preliminära test vid IVL har också visat att androgena effekter förekommer
i kommunalt avloppsvatten och andra industriavloppsvatten (opubl. resultat).

Det finns ett ökande intresse att undersöka kemiska ämnen och sammansatta prover t.ex.
avloppsvatten avseende olika hormonella effekter. För östrogena effekter finns idag
flera metoder för såväl screentest in vitro som test in vivo. Ett receptortest för androgena
effekter har utvecklats (Sohoni, Sumpter 1998). I kommunalt avloppsvatten domineras
östrogena effekter av naturligt östrogen och etinylöstradiol som används i p-piller. Även
vissa andra syntetiska ämnen (xenoöstrogener) och naturliga ämnen (t.ex. fytoöstroge-
ner) i ren form har vid exponering visats störa den honliga könscykeln och könsutveck-
lingen hos fisk.

Undersökningen avser att visa om androgena eller östrogena effekter förekommer i
vattensystem med ömtåliga fiskbestånd. Projektet har genomförts inom ramen för
Världsnaturfondens och Kristianstads kommuns projekt "Vramsån i Kristianstads
Vattenrike" som också finansierat undersökningen.
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2 Provlokaler, provinsamling
Vattenprov insamlades från olika lokaler i Vramsåns vattensystem och från det kommu-
nala reningsverket i Tollarp, vars behandlade avloppsvatten mynnar i Vramsån ned-
ströms samhället. Sammanlagt 10 L prov av åvatten insamlades vid tre tillfällen under
vecka 34-36, 2002 på sex olika lokaler. För provtagningarna svarade medlemmar ur
Köpinge fiskvårdsområdesförening (åproverna) och personal från C4 Teknik, Kristian-
stads kommun (reningsverket).

Provet längst uppströms togs vid Rickarum intill Rickarums kvarnväg. Provpunkten
ligger nedströms utsläppspunkten för ett mindre avloppsreningsverk. Ett prov togs vid
Årröd i ett område där ån flyter genom jordbrukslandskap med betesmarker. Även
denna lokal ligger nedströms ett mindre reningsverk (200 pe). Tredje provet uttogs upp-
ströms orten Tollarp vid gamla bron i V. Vram. Åns omgivning är här ett landskap med
övervägande åkerbruk. Vid Hommentorp ca 2 km nedströms tillflödet från renings-
verket i Tollarp uttogs ytterligare ett prov. Lokalen är omgiven av åkerlandskap. Ett
prov togs i ett biflöde till Vramsån, Rambrobäcken vid Knallstorpsvägen, ca 500 m
ovan mynningen i ån. Området kring provlokalen karakteriseras av betesmarker. Upp-
ströms ansluter en del enskilda avlopp och eventuellt läckage via grundvatten från
gamla reningsdammar och upplag vid ett bränneri. Vid Klemmedshus ligger den längst
nedströms belägna provlokalen. Ca 1 km uppströms mynnar ett mindre avloppsrenings-
verk i Gärds Köpinge.

Vid reningsverket i Tollarp behandlas avloppsvatten från ortens ca 3000 personer och
från en livsmedelsindustri motsvarande ca 3400 pe. Totalt beräknas 5500 pe anslutna till
verket. Avloppsvattnet behandlas i ett aktivt slamsteg (2 linjer med vardera en kontakt-
bassäng och en aktiveringsbassäng med en total volym av 715 m3) och efterfälls med
aluminiumsulfat (AVR, 150 g/m3). Flödet under provtagningsperiodens 21 dygn var
16620 m3, dvs. 791 m3/d, vilket var lägre flöde än normalt och ca 25 % av det dimen-
sionerade medelflödet. Uppehållstiden i det biologiska steget blir 21,7 tim. Slamåldern
var 15 dygn.

Prov av utgående avloppsvatten från reningsverket i Tollarp insamlades med flödes-
proportionella dygnsprover under treveckorsperioden, vecka 34-36. En volym (100 mL)
av varje dygnsprov samlades till ett kombinerat prov. Dygnsprovet förvarades upp till
24 tim vid +5°C och frystes därefter till -18°C. Alla prover förvarades frysta under
transporter och vid lagring under tiden fram till testdagen.
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3 Metodik
Vattenproven extraherades med fastfaskolonner enligt en publicerad beskrivning
(Körner m.fl. 1999). Ca 10 L vattenprov fick passera kolonner med 200 mg hydroxyle-
rad polystyren-divinylbensen-kopolymer (ENV+, Sorbent AB, Västra Frölunda). Av
avloppsvattenprovet extraherades en volym av 500 mL. Alla vattenprov tillsattes meta-
nol till en slutkoncentration av 1 % (v/v) före extraktionen. Partiklar i vattnet avskiljdes
med filtrering genom en 20 µm porfilterplatta ansluten till kolonnen. Komponenter som
absorberats till kolonnen eluerades efter en tvättprocedur med aceton. Dimetylsulfoxid
(100 µl) tillfördes och eluatet delades i fyra portioner, varefter aceton indunstades i en
kvävgasström. Extrakten förvarades vid �18°C fram till testdagen.

Test av östrogena och androgena effekter utfördes med modifierade jästcellstammar
som innehåller gener för östrogenreceptor respektive androgenreceptor enligt beskriv-
ningar i Routledge & Sumpter (1996) och Sohoni & Sumpter (1998). Provextrakt testa-
des i 96-håls mikrotiterplattor. På varje platta applicerades en negativ kontroll med till-
växtmedium, en serie med 12 koncentrationer av 17β-östradiol eller dihydrotestosteron
(positiva kontroller), och extrakt av vattenprover (12 spädningar, spädfaktor 2,0).
Plattorna inkuberades vid 32 resp. 28 °C i 3 dygn och avlästes därefter i en automatisk
plattläsare vid 570 nm (Spectracount, Packard). Resultaten av test av den positiva
kontrollen beräknades som EC50 i ng/L och för vattenproven beräknades först EC50

uttryckt som spädfaktor och därefter genom omräkning med positiva kontrollens EC-
värde i östradiol- respektive dihydrotestosteronekvivalenter (E2-ekv. eller DHT-ekv.)
och uttrycks i sorten ng/L vattenprov.

Vattenprov testades i triplikat (tre separata plattor) och resultaten anges som log-
normalfördelade medelvärden för EC50 med gränser för en standardavvikelse.

4 Resultat och diskussion
Test av prov av åvatten såväl som behandlat avloppsvatten från reningsverket i Tollarp
visade både östrogena och androgena effekter. Resultaten ges i Tabell 1.
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Tabell 1 Östrogena och androgena effekter i Vramsåns vattensystem

Östrogenitet Androgenitet
E2-Ekvivalenter ng/L DHT-Ekvivalenter ng/L

Provlokal Medelvärde stdav Medelvärde stdav

Rickarum 0,042 0,037 - 0,047 1,0 0,8 - 1,2
Årröd < 0,01 1,2 1,0 - 1,5
Uppströms Tollarp 0,026 0,022 - 0,031 < 0,5
Tollarp reningsverk 3,5 2,9 - 4,4 4,5 3,8 - 5,4
Hommentorp 0,21 0,19 - 0,24 < 0,5
Rambrobäcken 0,59 0,50 - 0,70 < 0,5
Klemmedshus 0,12 0,11 - 0,14 < 0,5

4.1 Östrogena effekter

Resultaten av östrogentest visas i Fig. 1 och i diagram i Fig. 2. Som framgår av Fig. 1
bildas en rödfärgad produkt (absorptionsmaximum nära 570 nm) i den hormonstyrda
process i vilken genen för enzymet β-galaktosidas utnyttjas som markörgen. Enzymet
produceras av denna markörgen som i sin tur styrs av östrogenreceptorn i den modifie-
rade jästcellen.

Fig. 1 Östrogentest av extrakt av vattenprover från Vramsåns vattensystem. Spädserier av prov med
avtagande koncentrationer i horisontella rader från vänster till höger. Första (övre) raden:
östradiol, 500 ng/L startkoncentration (positiv kontroll), därefter 2) odlingsmedium (negativ
kontroll), 3) Rickarum, 4) uppströms Tollarp, 5) Årröd, 6) Hommentorp, 7) Klemmedshus,
8) Tollarps reningsverk och 9) Rambrobäcken.
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Positiv kontroll visade full induktion av receptorn, medan åvattnen och avloppsvatten
från reningsverket hade en lägre östrogen effekt med de doser som användes i testet.
Några extrakt av vattenprov visade en toxisk, tillväxthämmande effekt vid högre kon-
centrationer. Vid större utspädningar framträdde den östrogena effekten såsom ett rött
färgomslag. Till denna del av vattenprovens doskurvor anpassades en kurva lik den i
den positiva kontrollen och EC-värden kunde beräknas därur.
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Fig. 2 Östrogen effekt i extrakt av prov från Vramsåns vattensystem (ett replikat av tre visas).

Genom jämförelse med EC-värden för den positiva kontrollen omräknades resultaten
och anges i ng E2-ekvivalenter/L (Tabell 1, Fig. 3). Avloppsvattnet från det kommunala
verket i Tollarp visade en östrogen effekt (3,5 ng östradiolekvivalenter/L) som kunde
förväntas med hänsyn till tidigare erfarenheter av mätningar vid över 20 kommunala
verk i landet. Flera reningsverk med aktivt slambehandling med uppehållstider mellan
2-8 tim har påvisats östrogena i sina utgående avloppsvatten med nivåer av 1-10 ng
östradiolekvivalenter/L (Svenson m.fl. 2000, 2002a). Uppehållstiden under aktivt slam-
behandlingen var betydligt längre (21,7 tim) och har därför troligen inte varit avgörande
för nivån i utgående avloppsvatten. Andra faktorer som slamhalt och slamålder har
sannolikt inverkan på omvandlingen av östrogener i kommunalt avloppsvatten, men
ännu saknas undersökningar av hur stor denna inverkan är. Effekter av östrogener i obe-
handlat avloppsvatten har inte uppmätts, men sannolikt har inte halter av naturliga
östrogena steroider och p-pillersubstanser varit höga, då mindre än hälften av den orga-
niska belastningen utgjorts av avloppsvatten från den anslutna befolkningen i Tollarp.

Förutom i provet från Årröd erhölls även mätbara nivåer i åvattnen. Testmetodens
känslighet med den provvolym som användes ligger strax under 0,01 ng E2-ekvivalen-
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ter/L och har avrundats till detta värde. Särskilt lokaler nedströms (Hommentorp och
Klemmedshus) och framförallt provet från Rambrobäcken gav jämförelsevis höga
värden. Nivån vid Hommentorp var ca 6 % av östrogeniteten i avloppsvattnet från
Tollarps reningsverk uppströms och svarade relativt väl mot den beräknade utspäd-
ningen av avloppsvatten i ån (uppskattad strömhastighet 100-500 L/s, M. Dahlman
muntl. medd.). Vad som orsakat Rambrobäckens östrogenitet framgår inte av några
kända utsläppskällor. Varken enskilda hushållsavlopp eller bränneriets eventuella lak-
vatten är särskilt sannolika förklaringar. Nivåerna är de högsta uppmätta i svenska reci-
pientvatten av de ca 10 provlokaler som hittills undersökts. I ett tidigare undersökt
svenskt vattensystem uppmättes nivåer mellan < 0,006 - 0,083 ng östradiolekvivalen-
ter/L (opubl. resultat). I en holländsk recipient, floden Dommel, har högre östrogenitet
uppmätts, 2,3 ng östradiolekvivalenter/L. Hanfiskar av braxen som fångats i floden hade
kraftigt förhöjda vitellogeninhalter i blodplasma och även hög östrogenitet i galla
(Legler m.fl. 2002).
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Fig. 3 Östrogen effekt i extrakt av prov från olika platser i Vramsåns vattensystem. Medelvärden
(n=3) och standardavvikelser

Nivåer av östrogenitet testade i in vitro-test på 0,1-0,6 ng/L kan jämföras med värden på
LOEC (lägsta observerbara effektnivå) för vitellogenininduktion hos fisk med etinylöst-
radiol, som anges till 0,5 ng/L (Okkerman m.fl. 2001, Vethaak m.fl. 2002). Motsvaran-
de NOEC (högsta koncentration utan effekt) för biokemiska effekter i fiskblodplasma
uppger samma källa till 0,1 ng/L för etinylöstradiol. För östradiol var värden för LOEC
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och NOEC 10 respektive 1 ng/L och för östron 30 respektive 10 ng/L. Purdom m.fl.
(1994) undersökte vitellogeninbildning hos öringhanar vid exponering för etinylöst-
radiol i genomflödessystem och fann effekter redan vid 0,1 ng/L. I undersökningarna i
Vramsån har den kemiska bakgrunden till de östrogena effekterna inte undersökts, men
det är känt från andra studier att etinylöstradiol och i andra hand östron dominerar i
behandlat kommunalt avloppsvatten. En bedömning av eventuella effekter på fisk blir
osäker, men resultaten visar att det kan vara motiverat att undersöka eventuella effekter
i fisk, antingen i utplanterad försöksfisk eller i lokala bestånd. Den kemiska samman-
sättningen av östrogener i åsystemet har betydelse för uppkomsten av effekter och fram-
förallt, om det bedöms vara nödvändigt med åtgärder för att minska utsläpp, behövs
kunskap om vilka ämnen som förekommer. Ursprunget till Rambrobäckens östrogenitet
borde klarläggas.

4.2 Androgena effekter

Det kommunala avloppsvattnet från Tollarps reningsverk innehöll ämnen med en låg
androgen effekt som framgår av Fig. 4 och 5 samt i Tabell 1. Erfarenheten hittills har
visat att vissa kommunala avloppsvatten med biologisk behandling helt saknar mätbara
androgena effekter trots att nivåer på 62 ng DHT-ekvivalenter/L har påvisats i
obehandlat avloppsvatten (opubl. data). Sannolikt påverkar behandlingsmetoden
nivåerna i utgående vattnet i likhet med nivåerna av östrogena effekter.
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Fig. 4 Androgen effekt i extrakt av prov från Vramsåns vattensystem (ett replikat av tre visas).
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Androgena effekter förekom i åvattnet. Vid de högsta undersökta koncentrationerna av
provextrakt observerades hämmande inverkan i doskurvorna men trots detta kunde
effektnivåer beräknas, Fig 5 och Tabell 1.
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Fig. 5 Androgen effekt i extrakt av prov från olika platser i Vramsåns vattensystem. Medelvärden
(n=3) och standardavvikelser. Streckade staplar avser androgenitet under detektionsgränsen för
testmetoden, 0,5 ng/L.

Högsta androgena effekterna erhölls i de två längst uppströms belägna lokalerna.
Nivåerna kring 1 ng DHT-ekvivalenter är ändå jämförelsevis låga. Dihydrotestosterons
specifika androgena aktivitet är väsentligt lägre än östradiols östrogena aktivitet, vilket
innebär t.ex. att den uppmätta androgena effekten i utgående avloppsvatten från
reningsverket i Tollarp är mindre än den uppmätta östrogena effekten trots att nume-
riska värden i ng ekvivalenter/L var högre för androgenitet. Övriga vattenprovers
androgenitet låg under gränsen för kvantifiering i testet. Kurvorna i Fig. 4 antyder dock
låga androgena effekter även i flera av dessa prover.

Förhållandena i Vramsån med relativt låga vattenflöden, särskilt vissa delar av året, och
liten utspädning av avloppsvatten från industrier och kommuner är inte unika för landet.
I södra delarna av landet skulle flera liknande recipientförhållanden kunna förekomma.
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5 Slutsatser
• Behandlat avloppsvatten från Tollarps reningsverk var såväl östrogent som

androgent.

• Androgenitet och framförallt östrogenitet kunde påvisas i Vramsån.

• Östrogeniteten ökade huvudsakligen längs åns flöde vilket kan tyda på en
uppbyggnad av halter av ämnen med östrogena effekter längs åns lopp.

• Rambrobäckens nivå av östrogenitet var så hög att, om effekten åstadkommits
av östradiol eller etinylöstradiol, vitellogeninbildning hos hanfiskar eller ej
könsmogen fisk skulle kunna förväntas.

• Androgeniteten avtog längs åns lopp, med högsta nivåer längst uppströms och
låga, ej kvantifierbara längre ner.
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