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Sedan industrin i västvärlden började blomstra i början av 1900-talet används massor med 
kemikalier i industrin och vardagen och vi producerar även mera avfall och avloppsvatten. 
Resultatet har blivit att det släpps ut fler kemikalier till miljön (miljögifter) som kan påverka 
hälsa och miljö negativt. Miljögifter kommer ut i naturen på flera olika sätt och sprids med 
exempelvis djur, vind och vatten. Eftersom dessa gifter hamnar i vattenmiljön kan även 
vattenlivet påverkas. Fiskar exponeras för gifter via föda, sediment och vatten. Speciellt 
känsliga för miljögifter är fiskyngel under deras tidiga utveckling.   
  
Biomarkörer används för att upptäcka exponering för miljögifter hos djur. En biomarkör som 
används ofta hos fisk är avgiftningsenzymet cytokrom P4501A (CYP1A). Halten av detta 
enzym i ett djur ökar om djuret exponeras för vissa toxiska miljögifter. Exempel på sådana 
miljögifter är polycykliska aromatiska kolväten (PAH), polyklorerade dioxiner (PCDD) och 
polyklorerade bifenyler (PCB). CYP1A katalyserar omvandlingen av 7-etoxyresorufin till 
resorufin, och den så kallade 7-etoxyresorufin-O-deetylas (EROD) aktiviteten är därför ett sätt 
att mäta mängden CYP1A i en vävnad. 
 
Målet med denna studie var att testa en ny metod för att mäta EROD aktivitet i levande 
spiggyngel. Vidare undersöktes om det finns en speciellt känslig ålder hos spiggyngel när 
EROD aktiviteten kan ökas kraftigt eller om känsligheten är lika vid olika åldrar. 
Känsligheten testades med en modellsubstans för miljögifter (β-naftoflavon) och en 
cancerogen PAH (bens[a]pyren). Hämning av EROD aktiviteten studerades med ett 
magsårsläkemedel (omeprazol) och ett antisvampmedel (ketokonazol). Enzymets lokalisation 
studerades med hjälp av immunhistokemi på snitt av spiggyngel. 
 
Resultaten visade att spiggyngel var känsliga för alla testade ämnen. Spiggynglen var lika 
känsliga i alla utvecklingsstadier från kläckningsstadiet till och med juvenila stadier. 
Resultaten från immunhistokemin visade att CYP1A är spritt i hela ynglet. 
Sammanfattningsvis demonstrerar denna studie att spiggyngel är känsliga för miljögifter 
redan i tidiga stadier. Därför borde man försöka undvika att släppa ut miljögifter så mycket 
som möjligt för att skydda fiskarna under deras tidiga utveckling. 
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