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FÖRORD 

Rapporten utgör den skriftliga delen av ett examensarbete på 20 poäng, vilket leder till 

en magisterexamen i biologi med inriktning mot ekotoxikologi vid Uppsala universitet. 

Arbetet har utförts som ett samarbete mellan avdelningen för ekotoxikologi vid 

institutionen för fysiologi och utvecklingsbiologi, Uppsala universitet och Apoteket AB i 

Stockholm. Den praktiska studien, vilken syftade till att kvantifiera läckage av 

etinylestradiol till omgivande vatten från det antikonceptionella depotplåstret Evra®, är 

utförd vid avdelningen för ekotoxikologi. 

 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till mina handledare Staffan Castensson, 

Apoteket AB och Jan Örberg, avdelningen för ekotoxikologi vid Uppsala universitet för 

all hjälp vid utformning av experimentet samt de konstruktiva förslag som hjälpt mig att 

förbättra utformningen av den skriftliga rapporten. Jag vill även speciellt tacka Jan 

Örberg för praktisk hjälp och support under arbetets gång.  

 

Jag vill även tacka Olof Tottmar, avdelningen för jämförande fysiologi vid Uppsala 

universitet för all praktisk hjälp och bidrag med värdefull teoretisk kunskap i samband 

med mina analyser samt Jerker Fick, avdelningen för miljökemi vid Umeå universitet 

för alla svar på frågor angående bl.a. analysmetoder, vilket varit till stor hjälp under 

hela arbetets gång. 
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SAMMANFATTNING 
Läkemedel är en grupp kemikalier som under senare år uppmärksammats som 

potentiella miljöriskfaktorer. Studier av miljöeffekter och miljöriskbedömningar av 

läkemedel är därför ett relativt nytt område där bland andra Apoteket AB, 

Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och 

Sveriges kommuner och landsting tillsammans arbetar med att klassificera aktiva 

läkemedelssubstanser samt bedöma deras effekter i miljön.  

 

Preparat innehållande könshormoner är en av flera läkemedelsgrupper vars 

miljöeffekter hittills har studerats. Den här studien behandlar läckaget av etinylestradiol 

(EE2) till vatten från antikonceptionsläkemedlet Evra®, vilket är ett transdermalt 

depotplåster innehållande det syntetiska östrogenet EE2 samt det syntetiska 

progesteronet norelgestromin (NGMN).  

 

Kinetiken för upptaget av EE2 via huden från Evra® är farmakologiskt välstuderat. Hur 

kinetiken ser ut för läckage av EE2 till en vattenomgivning är däremot inte känt. 

Läckaget till vatten är av intresse eftersom användning av depotplåster i Sverige 

förväntas öka. Om de använda depotplåstren istället för att förbrännas hamnar i 

avloppsvatten kommer detta att bidra till en ökad spridning av EE2 i vattenmiljön. Syftet 

med studien var att kvantifiera ett eventuellt läckage av EE2 till omgivande vatten från 

Evra® samt at undersöka om vattnets pH och temperatur påverkar läckaget.  

 
Plåsterbitar (5 cm2) skakinkuberades i E-kolvar innehållande 35 ml vatten (10, 15 eller 

20°C, pH 8,8) eller fosfatbuffert (pH 6 eller 7, 20°C) under 0,5, 1, 2, 5 och 7 dygn. 

Fastfasextraktion (SPE, solid phase extraction) användes för att extrahera EE2 från 

vattenfasen. Därefter analyserades provet med hjälp av HPLC (high performance 

liquid chromatography) med UV-detektion vid 220 nm.  

 

Resultatet visade att det sker ett betydande läckage av EE2 från Evra®. Redan efter 

två dygn är läckaget omkring 75 % (448 µg) av det totala innehållet av EE2 i ett Evra® 

(600 µg). Det finns dock ingen signifikant skillnad i läckage mellan de temperaturer 

(10, 15 och 20°C) eller de pH (6, 7 och 8,8) som undersökts. 
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1.   INTRODUKTION 
De senaste åren har stor uppmärksamheten riktats mot endokrinstörande ämnen 

i miljön exempelvis syntetiskt framställda könssteroider. Dessa har likheter med 

de hormoner som naturligt utgör ett endokrint signalsystem hos såväl vertebrater 

som evertebrater. Ökade halter av både naturliga och syntetiskt framställda 

hormoner i miljön kan få långtgående negativa konsekvenser för arter och för 

hela ekosystem. Steroidhormoner är svårlösliga i vatten, vilket medför att 

vattenlevande organismer är speciellt utsatta för biokoncentrering av dessa 

ämnen. Flera syntetiskt framställda hormoner används i läkemedel för 

antikonception och vid östrogenbehandling av kvinnor efter menopausen. 

 

 

1.1 Läkemedel i miljön 
1.1.1 Allmän översikt 

Läkemedel har länge haft en särställning i förhållande till andra kemikalier när 

det gäller studier av deras miljöeffekter och krav på miljöriskbedömningar. De 

utgör en speciell grupp ämnen eftersom de används för att tillgodose våra 

behov av att bota och lindra sjukdomar. I förhållande till andra kemikalier i 

samhället används endast små kvantiteter av läkemedel. Det som gör att vissa 

läkemedel trots detta utgör en potentiell risk för miljön vid användning och 

kassering är att de är utvecklade för att ha en hög biologisk aktivitet och 

selektivitet. Detta medför en risk för påverkan på icke målorganismer vid 

läckage till den omgivande miljön. (Läkemedelsverket 2004)  

 

Läkemedel är en grupp kemikalier med stor strukturell mångfald och specifika 

egenskaper. De är framtagna och används på grund av sin mer eller mindre 

specifika biologiska aktivitet. Farmakologiskt aktiva föreningar är komplexa 

molekyler med olika kemiska egenskaper och fysiologiska effekter. I miljön 

påträffas de som molekyler, katjoner, anjoner eller zwitterjoner och de har ofta 

funktionella grupper med basiska eller sura egenskaper. Molekylvikten varierar 

oftast mellan 300 och 1000 g/mol. Läkemedel är ofta lipofila föreningar med 

långsam biologisk nedbrytning – egenskaper som kan leda till bioackumulering 

och persistens i miljön. (Kümmerer 2004) 
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År 2003 fanns 7600 godkända läkemedel i Sverige, vilket motsvarar ca 1200 

aktiva läkemedelssubstanser. Antalet förmodade genomsnittliga dygnsdoser 

(DDD, definierade dygnsdoser) var över 5,3 miljarder. Kunskapen om olika 

läkemedels effekter i miljön är ytterst bristfälliga. Riskvärdering kan endast 

göras för de ca 10 % av läkemedlen för vilka det finns data för utsöndring från 

människokroppen, hur substansen påverkas i reningsverk samt persistens, 

toxicitet och bioackumulering. (Läkemedelsboken 2005/2006)  

 

Läkemedel hamnar i miljön på många olika sätt, exempelvis vid tillverkning, 

hantering och användning (figur 1). Använda läkemedel och/eller dess 

metaboliter hamnar i vatten eller i rötslam från avloppsreningsverk, medan de 

läkemedel som inte används riskerar att hamna på deponi eller komma ut i 

avloppssystemet på grund av felaktig kassering. Tillverkare, grossister och 

apotek använder sig av kontrollsystem för att läkemedel inte ska komma bort 

och för att kasserade läkemedel ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Vad 

som händer med läkemedel då de lämnat apoteket är däremot inte lika väl 

kontrollerat. (Läkemedelsboken 2005/2006) Hanteringen av läkemedel fram till 

det att de når konsumenten är tillståndpliktig för tillverkare och försäljare. 

Läkemedelsverket samt i vissa fall regeringen har tillsynsansvar. (Svensk 

författningssamling, Läkemedelslagen (1992:859))  
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Figur 1. Källor, distribution och recipienter för läkemedel i miljön. Efter tillverkning distribueras 

läkemedel till apotek och vårdinrättningar för att användas inom exempelvis human- eller 

veterinärmedicin. Den del av humanläkemedlen som inte metaboliseras elimineras via avföring 

och urin för att därefter hamna i avloppsreningsverk. Veterinärmedicinska preparat återfinns i 

gödsel och förs därefter vidare via åkermark till bl.a. yt- och grundvatten, vilka sedan riskerar att 

hamna i dricksvatten och föda för människor och djur. Omarbetad efter Kümmerer 2004. 

 
 

2002 fick Läkemedelsverket i uppdrag från regeringen att utreda miljöpåverkan 

från läkemedel och deras förpackningar. Ett förslag på åtgärder för att minska 

miljöpåverkan från dessa produkter skulle tas fram. I uppdraget ingick även att 

se över möjligheterna till en nationell miljöklassificering av läkemedel. 

(Regeringskansliets hemsida) Rapporten från läkemedelsverket blev klar 2004. 

Det nationella miljömålet om en giftfri miljö förutsätter att bedömningar görs där 

miljöpåverkan av ett läkemedel ställs mot patientnyttan. Kemikalieinspektionens 

föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter tar endast 

hänsyn till ämnets inneboende egenskaper och inte alls till dess förekomst i 

miljön. Detta medför att ett ämne som klassificeras som miljöfarligt i praktiken 

inte behöver utgöra något hot mot miljön eftersom ämnets koncentration i miljön 

är av avgörande betydelse. Resultat redovisade i rapporten visar att dagens 

läkemedelsanvändning inte utgör någon akut miljörisk, däremot kan långsiktiga 

effekter inte uteslutas. (Läkemedelsverket 2004) 
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1.1.2 Miljöklassificering av läkemedel i Sverige 

En svensk miljöklassificering av läkemedel har utarbetats av Stockholms läns 

landsting (SLL) i samarbete med Apoteket AB. I arbetet ingick att klassificera 

och bedöma olika läkemedelssubstansers påverkan på miljön. 

Miljöklassificeringen innebär att aktiva läkemedelssubstanser bedöms med 

avseende på miljörisk och miljöfarlighet.  

 

Farlighetsbedömningen grundar sig på substansens förmåga att motstå 

nedbrytning i vattenmiljö (Persistens, P), ansamling i vävnader hos 

vattenlevande organismer (Bioackumulering, B) samt giftighet mot 

vattenlevande organismer (Toxicitet, T). Läkemedel med hög persistens bryts 

ned endast långsamt, vilket leder till att substansen förväntas finnas kvar i 

miljön under lång tid. Att en substans bioackumuleras innebär att det lagras upp 

i olika vävnader hos organismer i miljön, vilket framförallt drabbar vattenlevande 

organismer som exponeras via det omgivande vattnet.  

 

Farlighetsbedömningen resulterar i ett PBT-index där egenskaperna värderas 

enligt tabell 1 och summeras till ett värde mellan 0-9. PBT-index utgör en 

indikation på den aktiva substansens inneboende miljöfarlighet. Substanser 

med ofullständig information erhåller de högsta värdena, då 

försiktighetsprincipen tillämpats vid avsaknad av data. En substans persistens 

bedöms utifrån kriterier för biologiskt lättnedbrytbart enligt OECD:s riktlinjer eller 

andra motsvarande tester för nedbrytbarhet. Bioackumuleringen bedöms enligt 

OECD:s riktlinjer utifrån fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten, KOW, där 

substanser med log KOW >3 bedöms som potentiellt bioackumulerande. 

Toxicitet mot vattenlevande organismer bedöms utifrån resultaten av 

toxicitetstest enligt OECD:s riktlinjer på fisk, Daphnia och alger. Resultatet från 

den känsligaste organismen används i bedömningen som indelas i fyra 

kategorier från mycket hög till låg toxicitet. 
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Tabell 1.  Värdering av en substans persistens, bioackumulering och toxicitet. Värdena 

summeras till ett PBT-index (Persistens, Bioackumulering och Toxicitet), vilket sedan ligger till 

grund för miljöfarlighetsbedömningen. 
 Egenskap  

Persistens (biologiskt 

lätt nedbrytbart) 

Bioackumulering (potentiellt 

bioackumulerande) 

Toxicitet 

Ja: 0 Ja: 3 Mycket hög: 3 

Nej:3 Nej: 0 Hög: 2 

  Måttlig: 1 

  Låg: 0 

  

 

En substans som är lättnedbrytbar, inte är bioackumulerande samt har låg 

toxicitet får således ett PBT-index på 0 medan en substans som inte är 

lättnedbrytbar, är potentiellt bioackumulerande samt har mycket hög toxicitet 

erhåller ett PBT-index på 9. (Janus hemsida) 

 

Miljöriskbedömningen av läkemedel påbörjades år 2005 av 

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och ska till 2010 omfatta alla läkemedel på 

den svenska marknaden. Tillsammans med Apoteket AB, Läkemedelsverket, 

Stockholms läns landsting och Sveriges kommuner och landsting har LIF 

utarbetat en metod för att uppskatta miljörisker hos aktiva 

läkemedelssubstanser. Vid uppskattningen av en miljörisk beräknas den s.k. 

riskkvoten, vilken utgörs av kvoten mellan läkemedlets förväntade koncentration 

i miljön (PEC, predicted environmental concentration) beräknat utifrån aktuell 

försäljningsstatistik samt den högsta koncentrationen av läkemedlet i miljön 

som inte leder till negativ effekt (PNEC, predicted no effect concentration). 

(FASS hemsida 1) 

 

Miljöklassificeringen för de substanser som hitintills genomgått en 

miljöfarlighets- och miljöriskbedömning finns presenterad i tre nivåer på FASS 

hemsida. Den första nivån riktar sig till patienter och utgörs av en enkel 

miljöriskfras baserat på kvoten mellan PEC och PNEC. Fyra olika grader 

används: PEC/PNEC ≤ 0,1 innebär att läkemedlet medför en försumbar risk för 
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miljöpåverkan, 0,1< PEC/PNEC ≤ 1 medför en låg risk, 1 < PEC/PNEC ≤ 10 

medför en medelhög risk och PEC/PNEC > 10 medför en hög risk. Om 

tillförlitliga data saknas för beräkning av PEC/PNEC anses att risken för 

miljöpåverkan inte kan uteslutas. (FASS hemsida 1) 

 

På den andra nivån kompletteras informationen med uppgifter om läkemedlets 

persistens och potential för bioackumulering. Om läkemedlet uppfyller EU:s 

kriterier för PBT och/eller vPvB (very persistent and very bioaccumulative) ska 

även detta anges här (tabell 1). (FASS hemsida 1) 

 

 
Tabell 2. EU:s kriterier för att ett organiskt ämne ska klassas som PBT eller vPvB. BCF= 

biokoncentrationsfaktor; NOEC= no observed effect concentration; CMR= carcinogenic, 

mutagenic, reprotoxic; T= giftigt ämne; Xn= hälsoskadligt ämne; R48= Risk för allvarlig 

hälsoskada vid långvarig exponering; R64= Kan skada spädbarn under amningsperioden.  

Omarbetad efter Kemikalieinspektionens hemsida 

  

 Persistens Bioackumulation Toxicitet 
PBT  
(persistent,  
bioaccumulative, 
toxic) 

Halveringstid 
>60 d i havsvatten eller 
>40 d i sötvatten eller 
>180 d i marint eller 
sötvattensediment eller 
>120 d i jord 
 

BCF > 2000  Kronisk NOEC 

<0,01 mg/l eller 
<30 mg/l föda eller 
CMR eller 
klassificerat T; R48 
eller Xn; R48 eller 
R64 

vPvB  
(very persistent,  
very 
bioaccumulative)

Halveringstid 
>60 d i havsvatten eller 
sötvatten eller 
>180 d i marint eller 
sötvattensediment eller 
>180 d i jord 

BCF > 5000 Ej tillämpligt 

 

 

Den tredje nivån innehåller detaljerad miljöinformation. Här beskrivs hur de olika 

PEC/PNEC kvoterna beräknats, riskvärderingar samt totala mängder (kg) API 

(active pharmaceutical ingredient) som sålts på den svenska marknaden 

baserat på statistik från LSAB (Läkemedelsstatistik AB). Då det är möjligt 

bifogas även resultat från ekotoxikologiska tester, nedbrytningsstudier, 

fördelningskoefficienten mellan oktanol och vatten, använda riktlinjer för utförda 

tester, exkretionsprodukter (% modersubstans och metaboliter) samt 

bedömning av potential för endokrinstörning och farmakologisk aktivitet hos 
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metaboliter. Dessutom anges om läkemedlet har carcinogena, mutagena eller 

reproduktionstoxiska effekter (klassificeras som CMR: carcinogenic, mutagenic, 

reprotoxic). (FASS hemsida 1) 

 
1.1.3 Endokrinstörande och östrogena ämnen 

Att ett ämne är endokrinstörande innebär att det har förmåga att störa olika 

naturliga hormonsystem. Samma endokrinstörande ämne kan ge olika effekter 

beroende på vilken art som utsätts för exponering. Syntetiska könssteroider är 

en grupp endokrinstörande ämnen som används som läkemedel fr.a. i 

preventivmedel. Kunskaperna om läkemedels endokrinstörande effekter i miljön 

är fortfarande begränsade och även om man vet att effekter uppkommer är det 

inte klarlagt hur omfattande dessa är. Det är framförallt effekter av långvarig 

exponering för endokrinstörande ämnen som ger konsekvenser i miljön. 

Embryonalutvecklingen och tidiga livsstadier hos exempelvis fisk är speciellt 

känsliga där exponeringen kan ge konsekvenser på organutveckling och 

fortplantningsförmåga. (Apoteket AB, 2005)  
 

Östrogener har en central hormonell verkan hos alla vertebrater. Den 

hormonella effekten förutsätter att ämnet binder till en specifik receptor, i detta 

fall en östrogenreceptor. Naturliga östrogener, exempelvis 17β-estradiol, har 

samma struktur hos alla arter, dock kan uppbyggnaden av östrogenreceptorn 

variera. Mekanismen för gentranskription som styrs av östrogen är på detta sätt 

konserverad mellan arter medan de fysiologiska effekterna av stimulering av 

östrogenreceptorer skiljer sig åt. (Läkemedelsverket 2003:1) Bindningen till 

receptorn är den första länken i kedjan, vilken leder till östrogen effekt.  

 

1.1.4 Etinylestradiol  

Etinylestradiol (EE2) är ett syntetiskt framställt östrogen som används i orala p-

piller och i transdermala depotplåster tillsammans med ett syntetiskt 

progesteron. Skillnaden mellan EE2 och naturliga östrogener utgörs av den 

etinylgrupp som finns på kolatom 17 (figur 2). Andra namn på substansen är 

etinylöstradiol och 17α-etinylestradiol. (Läkemedelsverket 2003:1)  
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Figur 2. Strukturformler för etinylestradiol (till vänster) och 17β-estradiol. (National library of 

medicins hemsida) 
 

Användning av EE2 har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan eftersom 

kvoten mellan PEC och PNEC är 28,5 dvs. PEC/PNEC > 10 (FASS hemsida 4). 

Substansen bryts ner långsamt i miljön med en fördelningskoefficient mellan 

oktanol och vatten (log KOW) på mellan 3,67 (National library of medicins 

hemsida) och 4.01 (FASS hemsida 4), vilket ger potential för bioackumulering. 

Biokoncentrationsfaktorn (BCF, kvoten mellan koncentrationen av ett ämne i en 

organism och koncentrationen i omgivande medium) är beräknad till 244,2. 

EC50 (tillväxtinhibering med 50 %) för alg (72 timmar) är 0,84 mg/l (FASS 

hemsida 4). EE2 har en vattenlöslighet på 11,3 mg/l (27°C) och ångtrycket är 

beräknat till 3,56 x 10-10 Pa vid 25°C. (National library of medicins hemsida) 

 

1.1.5 Studier – östrogena ämnen  

 Att östrogena ämnen kan påverka vattenlevande organismer är känt sedan 

länge. På 1990-talet kom larm från brittiska forskare som i en studie kunde 

påvisa intersex hos mört (Rutilus rutilus) i vattendrag i Storbritannien (Jobling et 

al. 1998) Resultatet av studien visade att intersex hos mört hade en signifikant 

koppling till exponering för östrogenliknande kemikalier. Antalet fiskar med 

normal testikelvävnad visade sig vara omvänt proportionell mot antalet fiskar 

med intersex. Detta tillsammans med vetskapen om förekomsten av östrogena 

substanser i utgående avloppsvatten tyder starkt på att intersex hos mört beror 

på feminisering av genetiska hanar snarare än maskulinisering av genetiska 

honor. Vid jämförelsen mellan kontrollfiskar och fiskar fångade uppströms 

respektive nedströms avloppsreningsverk användes ett intersex-index som 

numeriskt uttrycker graden av intersex genom att ange hur stor del av 
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gonaderna som utgjordes av ovarie- respektive testikelvävnad. Resultatet 

visade på en signifikant högre grad av intersex hos de fiskar som fångats 

nedströms än uppströms flertalet reningsverk. Även de fiskar som fångats 

uppströms reningsverk hade en signifikant högre grad av intersex jämfört med 

fiskar i kontrollgruppen. (Jobling et al. 1998) 

 

Vitellogenin (VTG) är ett protein som normalt endast återfinns hos honor hos 

äggläggande vertebrater som fiskar, groddjur och fåglar. Det fungerar som 

syntesmaterial för proteiner i äggula och produceras i levern som en respons på 

östrogen från ovarierna. Normalt sett sker således ingen syntes av VTG hos 

hanfiskar (Copeland et al. 1986) men det har visats att syntes av VTG kan 

induceras hos fiskhanar då de utsätts för östrogena ämnen via omgivande 

vatten (Purdom et al. 1994). Förekomst av VTG i plasman hos hanar kan därför 

användas som biomarkör för östrogena ämnen i miljön (Sumpter och Jobling 

1995). En respons på östrogena ämnen i miljön är således feminisering av 

fiskhanar. En studie av Jobling et al. (1998) visar att plasmakoncentrationen av 

VTG var signifikant högre hos fiskar fångade nedströms reningsverk jämfört 

med fiskar fångade uppströms. Studien visar även att det inte finns någon 

signifikant skillnad i VTG-koncentration mellan fiskar i kontrollgruppen och fiskar 

fångade uppströms reningsverk. (Jobling et al. 1998) 

 

Långtidsexponering för koncentrationer på 5 ng EE2/l som påträffas i miljön har 

visat sig orsaka reproduktionsstörning hos fisk. Exponering av F1-generationen 

för 5 ng EE2/l gav 56 % minskning i fekunditet samt störd gonaddifferentiering i 

form av odifferentierade testiklar och intersex hos hanarna, vilket leder till 

sterilitet. Exponering av adulta individer i F1-generationen för 5 ng EE2/l (40 

dagars studie) gav däremot ingen effekt på reproduktionen. Fortsatta studier 

visade att endast en partiell återhämtning av reproduktionskapaciteten hade 

skett efter fem månader. Detta tyder på att långtidsexponering för EE2 i 

koncentrationer som återfinns i miljön leder till effekter på populationsnivå. 

(Nash et al. 2004) 
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Analyser av utgående avloppsvatten visar på signifikanta halter av både 

naturliga och syntetiskt framställda östrogener, vilka i huvudsak återfinns i icke 

konjugerad form. Då både naturliga och syntetiska östrogener utsöndras från 

kroppen i form av konjugat tyder detta på att det sker en dekonjugering av 

substanserna i avloppssystemet. Naturliga östrogener är mindre potenta och 

degraderas snabbare än syntetiska östrogener som exempelvis EE2, vilket 

innebär en mindre påverkan från dessa jämfört med syntetiska östrogener.  

Fiskar nedströms reningsverk innehåller 10 000 – 1 miljon gånger högre 

koncentrationer av östrogena substanser än det omgivande vattnet. Detta visar 

att exponering av olika östrogener i miljön resulterar i en ackumulering av 

substanserna. (Larsson et al. 1999)  

 

En rapport från IVL Svenska miljöinstitutet (Svenson et al. 2000) visar att 

obehandlat kommunalt avloppsvatten innehåller substanser med östrogenlika 

effekter motsvarande 1,6-31 ng östradiol/l. I behandlat utgående avloppsvatten 

har effekter motsvarande halter av östradiol från <0,1-15 ng/l uppmätts. 

Retentionen av östrogena substanser i kommunala avloppsreningsverk har 

beräknats utifrån data från inkommande och utgående avloppsvatten och en 

minskning av östrogenhalter från 60-70 % upp till nära 100 % kunde påvisas. 

Högst retention erhölls i anläggningar med kväverening och studien visar att 

biologisk rening eller upprepad fällningsmetodik är av avgörande betydelse för 

minskning av östrogena substanser. Retentionen kan dock variera i betydande 

grad över tiden i ett avloppsreningsverk. (Svenson et a.l 2000) 

 

Exponering av grodarterna Xenopus tropicalis och Rana temporaria för EE2-

koncentrationer på 1 nM och högre har visat sig leda  till en skev könsfördelning 

med övervägande honor (Pettersson och Berg, 2007, opublicerade data). 

Långtidseffekter på reproduktionsorganen hos X. tropicalis efter exponering för 

EE2 i yngelstadiet gav en ökad andel fenotypiska honor. Denna effekt visade sig 

vara bestående och kunde ses hos adulta grodor långt efter det att 

exponeringen upphört. Exponering för EE2 (koncentrationer från 1 nM) i 

yngelstadiet inducerade utveckling av ovarier hos nästan 100 % av individerna. 

Dessutom har effekter på reproduktionsorganens morfologi hos juvenila grodor 

påvisats vid dessa koncentrationer. (Pettersson et a.l 2006) Även 
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gonadutvecklingen har visat sig påverkas negativt vid exponering för EE2. En 

studie (Pettersson och Berg, 2007) visar att exponering i yngelstadiet för 

miljömässigt relevanta halter av EE2 (0,006 och 0,6 nM) resulterar i en 

koncentrationsberoende ökning av andelen fenotypiska honor hos X. tropicalis 

och R. temporaria.  

 

Människor exponeras för EE2 via föda samt olika läkemedel, som exempelvis p-

piller. Utan hänsyn tagen till läkemedelanvändning uppskattas 80-93 % komma 

från fisk medan resterande mängder kommer från dricksvatten och grödor. 

Regionalt har exponeringen beräknats till 1,37 x 10-7 medan den lokalt ligger på 

6,32 x 10-7 mg/kg kroppsvikt och dag. (Christensen 1998) Enligt Christensen 

(1998) saknas bevis för att halterna av EE2 i miljön orsakar negativa effekter på 

människors hälsa.  

 

1.2 Evra® 
1.2.1 Användningsområden och innehåll 

Evra® är ett transdermalt depotplåster som används som 

antikonceptionsläkemedel för kvinnor. Plåstret appliceras på huden och ska 

avlägsnas och ersättas med ett nytt efter en vecka. Plåster bärs under tre på 

varandra följande veckor varefter en plåsterfri vecka följer. (FASS hemsida 2) 

De aktiva beståndsdelarna utgörs av östrogenet EE2 och gestagenet 

norelgestromin (NGMN), som är ett syntetiskt progesteron. Detta ger en 

kombinerad hormonell verkan. Ett depotplåster innehåller 0,6 mg EE2 och 6 mg 

NGMN varav ca 20 µg EE2 samt 150 µg NGMN absorberas per dygn. Efter en 

vecka finns ca 0,46 mg EE2 kvar i depotplåstret, vilket motsvarar knappt 80 % 

av det totala innehållet. (Läkemedelsverket, 2003)  

 

Den östrogena och gestagena behandlingen hämmar frisättningen av FSH och 

LH från hypofysen, vilket resulterar i att ägglossningen inhiberas. Även 

förändringar i livmoderhalsens och livmoderns slemhinnor kan bidra till den 

antikonceptionella effekten. (FASS hemsida 2) 
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Det finns inga kliniska studier som visar att depotplåster har en bättre 
antikonceptionell verkan än de orala preventivmedel som även de innehåller en 
kombination av östrogen och progesteron. Användningen av alla typer av 
kombinerade preventivmedel ökar risken för venös tromboemboli (VTE). Det är i 
dagsläget inte känt om risken för VTE ökar vid användning av Evra® jämfört 
med kombinerade orala preventivmedel. Att Evra® kan vara mera trombogent 
än kombinerade orala preventivmedel kan inte heller uteslutas. (FASS hemsida 
3) 
  

1.2.2 Farmakokinetik – Evra® 
Absorptionen av EE2 och NGNM sker via huden med en upptagshastighet på ca 
20 µg respektive 150 µg per dygn (Abrams 2002). Steady-state nås ca 48 
timmar efter applicering och koncentrationen i den perifera plasman är då 50 pg 
EE2/ml och 0,8 ng NGNM/ml. Både EE2 och NGMN finns i stor utsträckning 
bundet till serumalbumin. Nedbrytningen av NGMN sker i levern där det bland 
annat metaboliseras till norgestrel samt hydroxylerade och konjugerade 
metaboliter. EE2 omvandlas via hydroxylering till olika glukuronid- och 
sulfatkonjugat. Eliminationen av metaboliterna sker via urin och avföring och 
den genomsnittliga halveringstiden är ca 17 timmar för EE2 och 28 timmar för 
NGMN. (FASS hemsida 2)  
 

1.2.3 Miljöaspekter 
Efter avslutad behandling innehåller Evra® ca 0,46 mg EE2, vilket motsvarar 77 
% av den initiala mängden EE2. Felaktig hantering i samband med kasseringen 
av använda plåster riskerar att medföra en oönskad spridning av EE2 i miljön. 
Använda eller överblivna plåster rekommenderas enligt bipacksedeln därför att 
lämnas till apoteket för destruktion eller kastas bland hushållssopor om dessa 
går till förbränning. Om plåstret istället kastas i toaletten sprids EE2 till 
avloppsvattnet och via avloppsreningsverk ut i miljön. (Läkemedelsverket 2002) 

 
 
1.3 Syfte 

Syftet med studien är att kvantifiera läckaget av EE2 till omgivande vatten från det 
antikonceptionella depotplåstret Evra® samt att undersöka om inkuberingstid, 
vattnets pH och temperatur påverkar läckaget. 
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2.  MATERIAL OCH METODER 

 

2.1 Försöksuppställning 
I studien undersöktes hur temperatur och pH påverkar läckaget av 

etinylestradiol (EE2) från depotplåster till vatten. Tre olika temperaturer (10, 15 

och 20°C) samt tre olika pH (pH 6, 7 och 8,8) användes. Depotplåstren som 

studerades var av märket Evra® (Janssen Cilag International NV, ATC-kod: 

GO3AA), vilka innehåller 0,6 mg EE2 och 6 mg norelgestromin. Depotplåstren 

delades i fyra lika stora bitar á 5 cm2 och placerades i var sin E-kolv (100 ml). 

Vid temperaturstudien inkuberades plåsterbitarna i 35 ml destillerat vatten med 

temperaturen 10, 15 eller 20°C (rumstemperatur). Vid pH-studien skedde 

inkuberingen i 0,1 M fosfatbuffert justerad till pH 6 eller 7 (vid pH 7 genom 

tillsatts av NaOH), samt för pH 8,8 i destillerat vatten. E-kolvarna täcktes med 

aluminiumfolie och skakinkuberades (144 cykler/minut) under ett halvt, ett, två, 

fem eller sju dygn. Tre replikat för varje tidsintervall ingick i försöket. Efter 

avslutad inkubering avlägsnades plåsterbitarna och vätskan från varje E-kolv 

överfördes till tre provrör av borosilikatglas. Varje E-kolv sköljdes därefter med 5 

ml etanol (99 %) som därefter fördelades mellan de tre provrören. Proven 

förvarades mörkt vid -20°C i väntan på kemisk analys. 

 

För att utesluta ett eventuellt missvisande läckage på grund av att plåstren 

deltats i fyra delar jämfördes läckaget från ett intakt Evra® med ett fjärdedels 

Evra® vid inkubering i vatten med temperaturen 20°C under ett dygn. 

 

 

2.2 Provberedning och analys   

2.2.1 Fastfasextraktion  

Fastfasextraktion (SPE, solid phase extraction) utfördes enligt Castiglioni et al 

(2005). Till detta användes SPE-kolonner av märket Strata-X-C 33u, 6 ml 

(Cation mixed- mode polymeric sorbent, Skandinaviska Genetec AB). 

Kolonnerna konditionerades med 6 ml metanol (pro analysi, Sigma Aldrich), 3 

ml milli-Q-vatten och 3 ml destillerat vatten med pH 2 (justering genom tillsats 

av HCl). Konditioneringen genomfördes under reducerat tryck genom att koppla 
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kolonnerna till en vattensug. All vätska (40 ml) från respektive E-kolv användes 

till fastfasextraktionen; en kolonn per replikat. Vätskan fick passera kolonnen 

under reducerat tryck och kolonnerna torkades därefter i ca fem minuter genom 

luftning med hjälp av vattensugen. Tre standardprover med kända 

koncentrationer av EE2 (4, 7,5 och 12,5 µg/ml) bereddes på samma sätt som 

proverna från respektive E-kolv.  

 

Kolonnerna eluerades med 2 ml metanol, 2 ml 2 % ammoniaklösning (Sigma 

Aldrich) i metanol och 2 ml 0,2 % natriumhydroxid i metanol. Elueringen 

utfördes genom att skapa ett övertryck med hjälp en kolv, vilken pressades ner i 

kolonnens mynning. Därefter indunstades eluatet under en svag luftström vid 

25°C. 

  
2.2.2 Analys med HPLC-UV 

Separation och kvantifiering av EE2 gjordes med hjälp av HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) och utfördes enligt Palmblad och 

Ivarsson (2006). För HPLC användes en pump (LDC-analytical CM 4000) en 

avluftare (Prolab, Dalco chromtec AB) samt en UV-detektor (Jasco UV-970). 

Dessutom användes ett en-ports injektionsventil med en 20 µl injektionsloop 

och en 100 mm kolonn (AllureTM Bifenyl HPLC-kolonn). De indunstade proverna 

och standardproverna från fastfasextraktionen löstes i 4 ml vatten: acetonitril 

(gradient grade, Sigma Aldrich) (40:60) och 20 µl injicerades i systemet. 

Dessutom injicerades 20 µl vardera av tre standardprov med EE2-

koncentrationerna 4, 7,5 och 12,5 µg/ml. Dessa jämfördes med de standardprov 

som genomgått fastfasextraktion för att bestämma extraktionseffektiviteten. 

Detektionen av EE2 skedde vid 220 nm. Varje prov injicerades i duplikat. 

 

2.2.3 Statistisk analys 

Resultaten analyserades statistiskt med Mann-Whitney U-test och den 

programvara som användes var GraphPad Prism 4,0 GraphPad Software. 
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3. RESULTAT 
Resultaten från studien finns presenterade i figur 1 och 2.  
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Figur 1. Läckage av etinylestradiol (EE2) till omgivande vatten (pH 8,8) vid 10, 15 respektive 20°C 

från det antikonceptionella depotplåstret Evra® efter 0,5, 1, 2, 5 och 7 dygn. Vattenproverna 

extraherades genom fastfasextraktion och analyserades med hjälp av HPLC (High Performance 

Liquid Chromatography) med UV-detektion vid 220 nm. a, signifikant skilt från 0,5 dygn, p< 0,05 

(Mann-Whitney U-test). b, signifikant skilt från 1 dygn, 10°C, p< 0,05 (Mann-Whitney U-test).  

 

 

Som framgår av figur 1 skedde ett läckage av EE2 till omgivande vatten från det 

antikonceptionella depotplåstret Evra®. Ca 75 % (112 µg) av den totala mängden 

EE2 i ett fjärdedels Evra® läckte ut till omgivande vatten under en tidsperiod på sju 

dygn, oberoende av de temperaturer som undersöktes. Vid en vattentemperatur på 

20°C var läckaget av EE2 signifikant lägre efter ett halvt dygn jämfört med de andra 

tidpunkterna (p<0,05). Inkubering i vatten (20°C) gav ett läckage på 47,2 µg EE2 

efter ett halvt dygn medan mängden efter sju dygn (20°C) uppgick till 135,7 µg. 

Läckaget efter två dygn (20°C, 118,7 µg) och efter sju dygn skiljde sig dock inte 

signifikant åt. Läckaget vid den lägsta undersökta temperaturen (10°C) skiljde sig 

från läckaget vid de övriga temperaturerna vid tidpunkten ett dygn. Efter ett dygns 

inkubering var läckaget signifikant större i 20- än i 10-gradigt vatten (p<0,05) (figur 

1). 



 20

0.5 1.0 2.0 5.0 7.0
0

25

50

75

100

125

150

175
pH 6
pH 7
pH 8,8

Tid (dygn)

Läckage EE2 (µg)

Totalt 1/4 Evraa
a

a

a
a

a

a
a

a
a

a

 
Figur 2. Läckage av etinylestradiol (µg) till omgivande fosfatbuffert/vatten (20°C) vid pH 6, 7 

respektive 8,8 från det antikonceptionella depotplåstret Evra®. Buffertproverna extraherades genom 

fastfasextraktion och analyserades med HPLC (High Performance Liquid Chromatography) med 

UV-detektion vid 220 nm. a, signifikant skilt från 0,5 dygn, p< 0,05 (Mann-Whitney U-test).  
 

Som framgår av figur 2 var läckaget av EE2 oberoende av det aktuella pH-värdet i 

omgivande fosfatbuffert respektive vatten.  

 

Resultatet av jämförelsen mellan ett intakt och ett fjärdedels Evra® visade inte på 

några signifikanta skillnader i läckage av EE2 (p>0,05). 

 

 



 21

4. DISKUSSION 
Studien visade på ett betydande läckage av EE2 till omgivande vatten från det 

antikonceptionella depotplåstret Evra®. Redan efter ett dygn (20°C, pH 8,8) var 

läckaget av EE2 ca 75 % av det totala innehållet för att öka till maximalt ca 90 % 

efter sju dygn (20°C, pH 8,8). Resultatet innebär att ett plåster som inte kasseras 

på ett riktigt sätt, och därmed kommer i kontakt med vattenomgivning, efter relativt 

kort tid kommer att läcka ut nästintill allt återstående innehåll av EE2. Således 

medför godkännandet och användningen av Evra® i Sverige en ökad risk för 

spridning av stora mängder EE2 i den svenska vattenmiljön.  

 

Läckaget efter ett dygn var signifikant högre vid temperaturerna 15 och 20°C 

jämfört med läckaget vid 10°C. Skillnaden tyder på att läckaget till viss del är 

temperaturberoende då det tar längre tid för att läckaget ska nå samma höga nivå 

vid 10°C jämfört med vid 15 respektive 20°C. Efter två, fem och sju dygn fanns 

dock ingen signifikant skillnad mellan de undersökta temperaturerna vad gäller 

läckaget av EE2, vilket medför att vattnets temperatur sannolikt är av ringa 

betydelse. 

 
Resultatet från pH-studien visade inte på några signifikanta skillnader i läckage av 

EE2. Detta kan troligen förklaras av att substansens joniseringsgrad inte ändras vid 

de pH som ingick i studien. Även i pH-studien kunde dock en skillnad mellan de 

undersökta tidpunkterna ses. Detta innebär att oavsett pH och temperatur har 

uppehållstiden i vatten/buffert en avgörande betydelse. Egna preliminära resultat 

visar att det även sker ett läckage av det syntetiska progesteronet NGMN på 

mellan 168 µg (ett halvt dygn) och 330 µg (fem dygn). Läckaget var signifikant 

högre efter fem dygn jämfört med det efter ett halvt dygn (p<0,05). 

 

Långtidsexponering för koncentrationer på 5 ng EE2/l har visat sig orsaka 

reproduktionsstörning hos fisk (Nash et al. 2004) och då nästintill allt kvarvarande 

innehåll i ett förbrukat Evra® (0,46 mg EE2, 77 % av den initiala mängden) kan 

förväntas läcka ut till det omgivande vattnet krävs det således, för varje enskilt 

plåster, en spädningsvolym på ca 92 m3 för att koncentrationen av EE2 i recipienten 

inte ska överstiga 5 ng/l. 
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Miljöeffekterna av läkemedel i allmänhet och EE2 i synnerhet har gradvis fått en 

ökad uppmärksamhet de senaste åren. Kunskapen om olika läkemedels effekter i 

miljön är dock fortfarande ytterst bristfälliga. Den miljöklassificering som utarbetats 

av Stockholms läns landsting i samarbete med Apoteket AB, och som 2010 ska 

finnas för alla saluförda läkemedel i Sverige, är en viktig del i miljöarbetet inom 

läkemedelsområdet.  Miljöklassificeringen innebär att aktiva läkemedelssubstanser 

bedöms med avseende på både miljörisk och miljöfarlighet. (Janus hemsida) 

 

Resultat från en studie av dagens läkemedelsanvändning (Läkemedelsverket 

2004) visar att användningen inte orsakar några akuta miljöskador, däremot kan 

långsiktiga effekter inte uteslutas. För de flesta läkemedel saknas dock 

långtidsstudier, vilket utgör en betydande kunskapsbrist och en väsentlig risk för att 

miljöeffekter av läkemedel underskattas. Arbetet med att ta fram toxikologiska data 

för långtidseffekter av läkemedel är därför av stor vikt för att kunna miljöriskbedöma 

läkemedel på ett adekvat sätt.   

 

Den största källan till spridning av östrogena substanser i miljön är utsöndring och 

felaktig kassering av preparat innehållande syntetiska östrogener som används vid 

läkemedelsbehandling efter menopaus eller som antikonceptionsläkemedel. EE2 

hamnar i avloppsreningsverk bl.a. genom användning av p-piller. Behandling med 

kombinerade p-piller innebär en dosering på mellan 20 och 37,5 µg EE2/dygn. EE2 

genomgår första passagemetabolism i levern samt i tunntarmens slemhinna innan 

substansen når det systemiska kretsloppet. Biotillgängligheten blir därmed ca 60 

%. (FASS hemsida 2) Vid behandling med Evra® krävs istället endast 20 µg/dag då 

upptaget sker direkt till det systemiska kretsloppet. Detta innebär att även 

utsöndringen via urin och avföring minskar. Vid korrekt föreskriven hantering av 

kasserade plåster släpps därmed en mindre mängd EE2 och dess metaboliter 

(10µg/dag) ut jämfört med situationen vid användning av p-piller. Således kan 

Evra® ur den aspekten vara ett miljövänligare alternativ till kombinerade p-piller. 

Den positiva effekt som uppnås vid användande av Evra® istället för kombinerade 

p-piller överskuggas dock av risken att en betydligt större mängd EE2 (460 

µg/vecka) kan komma att spridas i vattenmiljön vid en felaktig kassering. 
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Den ökade tillförsel av EE2 till vattenmiljön som Evra® kan tänkas bidra med leder 

till ytterligare risker för negativa effekter hos vattenlevande organismer. Att försöka 

minska utsläppen av östrogena ämnen i allmänhet och EE2 i synnerhet är därför av 

stor vikt för att inte förorsaka skador på reproduktionen hos bl.a. groddjur och fiskar 

i svenska vatten. Även sett ur ett hälsoperspektiv för människor finns risker med 

fortsatta utsläpp av östrogena substanser. (Christensen 1998) Då EE2 ackumuleras 

i vävnader hos vattenlevande organismer kommer de att finnas kvar och föras över 

till högre trofinivåer en lång tid framöver trots en minskning av dagens utsläpp.  

 

Ett ökat medvetande om de miljöeffekter som läkemedelsanvändningen innebär att 

vi i framtiden har större möjligheter att dels åtgärda de problem som redan 

uppstått, dels förhindra uppkomsten av nya miljöproblem kopplade till läkemedel. 

Det krävs dock ett fortsatt intensivt arbete med att genom ekotoxikologiska 

långtidsstudier ta fram data för att kunna förbättra underlaget för miljörisk- och 

miljöfarlighetsbedömningar. Miljöaspekten för läkemedel måste alltid ställas mot 

patientnyttan, något som komplicerar miljöarbetet. Även för läkemedel borde det 

dock vara möjligt att införa substitutionsmetoder där man i största möjliga mån bör 

fasa ut och ersätta de miljöfarligaste läkemedlen med ett motsvarande utan att för 

den skull minska patientnyttan.  

 

Ett exempel att ta ställning till är för- och nackdelar med oral administrering av 

antikonceptionsläkemedel jämfört med exempelvis transdermal administrering med 

Evra®. Om kasseringen av använda och överblivna Evra® kan garanteras ske 

genom miljöriktig förbränning är detta ett miljömässigt motiverat alternativ till p-

piller. Den i dagsläget potentiella risken att ett läckage av EE2 sker till vattenmiljön 

vid felaktig kassering utgör dock ett problem som delvis kan åtgärdas genom 

hårdare krav på information till patienter men som aldrig helt kan garanteras. Det är 

således en avvägning och ett ställningstagande som måste ske för att möjliggöra 

en minskning av miljöpåverkan utan att patientnyttan åsidosätts, vilket utgör en 

viktig del i det läkemedelsrelaterade miljöarbete vi står inför idag. 
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