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Sammanfattning 
 

I detta examensarbete har en monitoreringsstudie av dioxinlika ämnen 

utförts med hjälp av analyser av avgiftningsenzymet cytokrom P4501A 

(CYP1A) vilket ökar i mängd (dvs. induceras) vid exponering för dessa 

ämnen. Induktion av CYP1A har studerats i regnbågslax exponerad för 

vatten från misstänkt förorenade ytvatten i Stockholmsområdet.  Studien 

utfördes på lab med en inledande 24-timmarsexponering med vatten 

från tio platser i Stockholm. Därefter följde en sexdygnsexponering med 

vatten från två av de tio platserna. 

 

Metoderna som användes för kvantitativ analys av CYP1A induktion var 

CYP1A medierad 7-etoxyresorufin-O-deetylering (EROD) aktivitet i gäle 

och lever. Dessutom gjordes en kvalitativ analys med immunohistokemi 

(IHC) på fiskarnas gälfilament. 

 

EROD aktiviteten i gäle visade en kraftig induktion av CYP1A för fiskar 

exponerade för vatten från sjön Trekanten på Liljeholmen, samt från 

Essingeledens dagvattendamm på Lilla Essingen. EROD aktiviteten i 

lever var låg i fiskar exponerade för vatten från sjön Trekanten och hög i 

fiskar exponerade för vatten från dagvattendammen. IHC analys visade 

en induktion av CYP1A i epitelceller hos fisk exponerade för vatten från 

Trekanten. Vatten från dagvattendammen gav en mer djupliggande och 

icke-specifik induktion av CYP1A i gälarna. Resultaten tyder på 

förekomst av lättmetaboliserade Ah-receptor agonister såsom 

polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) i Trekanten. Vattnet från 
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dagvattendammen verkar även innehålla andra mer svårmetaboliserade 

CYP1A-inducerare såsom dioxinlika ämnen.  

 

Resultaten jämfördes med en tidigare undersökning av regnbåge utsatt i 

bur i Fyrisån i Uppsala hösten 2004. 

 

6  



Abstract 
 

In this project dioxin-like compounds were monitored in waters in the 

Stockholm area. The enzyme cytochrome P4501A (CYP1A) was 

measured in rainbow trout because this enzyme is induced by dioxin-

like compounds. The first study comprised a 24-hour exposure of fish to 

water samples collected from lakes suspected to be polluted with dioxin-

like compounds and/or PAHs. Further, a thorough six day study was 

carried out with water samples from the two lakes showing the most 

interesting results in the 24-hour study.  

 

For a quantitative analysis of the detoxification enzyme CYP1A 

mediated 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) activity was measured 

in gills and liver. Immunohistochemical (IHC) analyzes were done on 

gills for CYP1A detection and to verify possible EROD-induction. 

 

The gill EROD results showed a remarkable induction of EROD-activity 

in rainbow trout exposed to water from the lake Trekanten on 

Liljeholmen, and from the traffic route Essingeleden’s storm water basin 

on Lilla Essingen. On the other hand, liver EROD activity in fish exposed 

to water from the lake Trekanten was low, but high in fish exposed to 

water from the storm water basin. The IHC pattern of CYP1A containing 

cells in the gill indicate an elevated level of easily metabolised CYP1A 

inducing compounds in lake Trekanten, but a presence of also more 

persistent inducers in Essingeleden’s storm water basin. The results were 
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compared to the results in a monitoring study performed with rainbow 

trout in cages in the river Fyrisån, Uppsala 2004.  
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1 Inledning 
 

1.1 Fiskgälens funktion 
 

Gälen är fiskens andningsorgan som även ansvarar för reglering av 

osmos, jonflöde, värme, slembildning samt utsöndring av kväverika 

nedbrytningsprodukter. I gälfickan sitter fyra gälbågar, vilka är försedda 

med två rader av gälfilament där afferenta och efferenta blodkärl 

förgrenar sig. På filamenten finns lameller som tillsammans utgör en 

mycket stor yta (1,5-15 cm2/g kroppsvikt) (Eckert et al., 1988). 

Lamellerna bildar kanaler så att vattnet går i motsatt riktning mot 

blodflödet i ett motströmssystem. Syretransporten sker tack vare en 

diffusionsgradient som uppstår då syrerikt vatten alltid möter blod med 

lägre syrekoncentration (Miller et al., 1996). Regnbågslax (Oncorhynchus 

mykiss) har en ventilationshastighet på 118 ml/min och tar vid 

gälandning upp 60 % av syret i vattnet. Det effektiva upptaget beror på 

gällamellernas sammanlagda yta samt det tunna cellagret som 

underlättar diffusionen. Samtidigt som en stor mängd syrerikt vatten 

filtreras, tas 60 % av organiska ämnen med Kow värden 103-106 upp ur det 

vatten som passerar gälen (McKim et al., 1985). Gälen är ett av de organ 

som först exponeras för vattenburna miljögifter i omgivande vatten och 

fungerar därför som ett första avgiftningssystem för lättmetaboliserade, 

kroppsfrämmande ämnen.  

 

 

9  



1.2 CYP1A och Ah-receptorn  
 

Många miljögifter är lipofila vilket gör att de lätt diffunderar genom 

membraner och tas upp av organismerna. För exkretion av gifterna ur 

organismen krävs en omvandlingsprocess från fettlösliga till mer 

vattenlösliga ämnen. Metabolismen av fettlösliga, organiska miljögifter 

sker oftast i två faser. Cytokrom P450 (CYP) enzymer utför så kallade fas 

I reaktioner varvid det bildas metaboliter som kan konjugeras till 

endogena molekyler med hjälp av konjugeringsenzymerna i därefter 

följande fas II. Den bildade produkten är mer vattenlöslig och 

metaboliten kan därför lättare lämna kroppen (Rand, 1995). Reaktioner 

som katalyseras av CYP enzymer vid metabolism är till exempel 

hydroxyleringar och dealkyleringar (Landis, 1999). CYP-systemet deltar 

också i många biokemiska processer som exempelvis biosyntesen av 

hormoner och vitaminer (Rand, 1995). 

 

Vissa substanser är agonister och binder till den såkallade Aryl 

hydrocarbon receptorn (AhR) vilket aktiverar nybildning av CYP1A. 

CYP1A är en undergrupp av CYP enzymer. När cellen blir exponerad för 

en lipofil, främmande substans, exempelvis AhR agonist, passerar ämnet 

lätt genom cellmembranet pga. ämnets höga fettlöslighet. Inne i 

cellplasman finns Ah-receptorn som bland annat är ansvarig för 

kontrollen av CYP1A då CYP1A kan försvara cellen mot främmande 

substanser. I cellen är Ah-receptorn i inaktiv form och aktiveras när en 

agonist binder till den. Receptorn och agonisten bildar ett komplex och i 

aktiv form tar det sig in i cellkärnan där det binder till ett annat protein, 

ARNT-proteinet. Komplexet aktiverar därefter bl.a. CYP1A genen och 
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följaktligen produktion av CYP1A-mRNA som tar sig ut i cellplasman, 

där CYP1A enzymet syntetiseras (Klaassen 2001).  

 

En ökad koncentration av CYP1A enzym i cellen leder till en ökad 

metabolism av vissa främmande substanser som finns tillgängliga i 

cellen. Den CYP1A beroende metabolismen leder oftast till en 

detoxifiering genom att enzymet gör det inkommande giftet inte bara 

mindre giftigt utan också mer vattenlösligt för en lättare utsöndring. 

Alternativt leder metabolismen till en bioaktivering av vissa gifter som 

ex. bens[a]pyren (B(a)P), vars metabolit kan orsaka toxiska störningar i 

cellen (Klaassen, 2001).  

 

För fiskar har CYP enzymerna stor betydelse vid metabolismen av 

miljögifter som de exponeras för via vattnet samt substanser som finns 

naturligt i fiskens föda som steroidhormoner och fettsyror (Stegeman & 

Hahn, 1994). CYP-systemet finns i flera organ men aktiviteten är högst i 

levern där förekomst av CYP enzymer är störst. Tidigare studier visar att 

vattenburna agonister till AhR inducerar CYP1A i gäle (Jönsson et al., 

2002; Levin & Oris, 1999). Immunohistokemisk analys i gäle visar 

inducerad CYP1A i bland annat pelarceller och endotelceller i de 

sekundära lamellerna (se figur 11) efter exponering för B(a)P, vilket är ett 

polycykliskt aromatiskt kolväte och agonist till Ah-receptorn (Husøy, 

1995). 
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1.3 Ämnen som inducerar CYP1A och deras förekomst i miljön 
 

Inducerare av CYP1A, dvs. agonister till AhR inkluderar både 

halogenerade och icke halogenerade aromatiska kolväten. Exempel på 

föreningar som inducerar CYP1A-enzymer är coplana polyklorerade 

bifenyler (PCB), polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD), 

polyklorerade dibenzofuraner (PCDF) samt polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH) (Rand, 1995). Persistenta ämnen som vissa PCB och 

PCDD/F inducerar CYP1A utan att metaboliseras i någon högre grad 

medan PAH både metaboliseras av och inducerar CYP1A. 

 

PCDD och PCDF bildas vid ofullständig förbränning av 

klorinnehållande organiska föreningar eller som biprodukter vid 

industriella processer. PCB återfinns som elisolerande komponent i till 

exempel kablar, transformatorer och kondensatorer samt i plast- och 

färgprodukter. PAH bildas framför allt vid ofullständig förbränning av 

fossila bränslen samt vid cigarettrökning. PCDD/F och PAH kan även 

bildas vid naturliga processer som skogsbrand. Avgaser från 

motordriven trafik är en av de stora källorna till PAH där framförallt 

fluoranten och pyren bildas vid bensinförbränning samt naftalen och 

acenaften vid dieselförbränning. I avgaser från båtmotorer finns höga 

halter av B(a)P (Walker, 2000). Asfalt rik på stenkolstjära och 

impregneringsmedlet kreosot innehåller stora mängder PAH (Stockholm 

Vattens hemsida, a). 
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PAHer är uppbyggda av bensenringar. Ringarna kan sitta ihop på olika 

sätt, vilket resulterar i ett flertal PAH-föreningar med olika egenskaper. 

Flertalet PAH-föreningar är plana molekyler och vissa är agonister till 

Ah-receptorn. Många PAH-föreningar är carcinogena och/eller 

mutagena.  

 

All jord innehåller bakgrundshalter av PAH:er på grund av den diffusa 

spridningen vid förbränning av fossila bränslen. I städer har jordar som 

ligger nära tungt trafikerade vägar förhöjda halter av PAH (Falkenberg 

et al., 2002). Vid lakning byts porvattnet mellan jordpartiklarna ut och 

vattenströmmen kan transportera jordpartiklar eller löst organiskt 

material som bundit PAH långa sträckor (Connell, 1997). Det mesta av 

PAH i vatten tros komma från stadstrafik, nederbörd (mindre partiklar) 

och förslitning av asfalt (större partiklar) (Larm & Holmgren, 2000). 

Ytvatten har en genomsnittlig PAH-halt på cirka 50 ng/l (WHO, 1998). I 

sediment från Saltsjön och Mälaren är PAH koncentrationen mellan 7 

och 50 gånger högre än i sediment från egentliga Östersjön. (Sternbeck et 

al., 2003) 

 

1.4 EROD aktivitet som biomarkör 
 

Definitionsmässigt är en biomarkör ett biologiskt ”svar” på ett miljögift 

som ger ett mått på exponeringen och ibland även på den toxiska 

effekten. Biomarkören kan vara på molekylär nivå, på cellnivå eller på 

organismnivå (Clements, 2002). 
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CYP1A-medierad 7-etoxyresorufin-O-deetylering (EROD) kan användas 

på lab som biomarkör vid studier av organismers exponering för AhR 

agonister. Mätning av EROD aktivitet i gälfilament har visat sig vara 

användbart. Genom att lamellen har få cellager sker upptag av substratet 

etoxyresorufin enkelt (Jönsson et al., 2002). 

 

I övervakningsprogram för akvatiska miljöer blir EROD aktiviteten ett 

mått på förekomst av antropogena substanser som ex. aromatiska 

kolväten. Konceptet att använda induktion av monooxygenasaktivitet i 

fisk för monitorering av oljeförorening har tillämpats sedan mitten av 

1970-talet. Som biomarkör har induktion av CYP1A i levern, i 76 olika 

fältförsök, varit signifikant korrelerad till inducerare i miljön och/eller 

organismen i 93 % av fallen (Bucheli & Fent, 1995). I en studie av två 

fiskarter som samlades in vid ett oljeläckage i Santa Barbara kanalen i 

Kalifornien, var CYP1A-nivån i gälepitel förhöjd. Dessutom fann man 

omfattande gälskador som broskförändringar, inflammation samt delade 

och hopväxta lameller, jämfört med referenslokaler (Spies et al., 1996).  

 

EROD aktivitet leder till en reaktion där det syntetiska substratet 7-

etoxyresorufin övergår till en hydroxylerad produkt, resorufin. 

Resorufin är starkt fluorescerande och kan påvisas i låga 

koncentrationer. Resorufin absorberar energi vid våglängder nära 540 

nm och emitterar ljus runt 590 nm. Ju större exponering för Ah-receptor 

agonister, desto högre EROD aktivitet.  
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Figur 1. Bilden visar den kemiska reaktionen där 7-etoxyresorufin övergår till den 
hydroxylerade produkten resorufin. Reaktionen katalyseras av enzymet CYP1A.  
 

1.5 Val av vattenprovtagningsplatser 
 

Underlag till valet av lokaler har hämtats ur rapporter från Stockholms 

miljökontor, IVL Svenska Miljöinstitutet, Institutionen för Tillämpad 

Miljöforskning (ITM) samt Stockholm Vattens olika 

vattenövervakningsprogram och utredningar. Omnämnda platser i 

Mälaren med höga halter av metaller, organiska klorföreningar samt 

aromatiska kolväten i sedimenten är Ulvsundasjön, Klara sjö, 

Riddarfjärden, Slussen samt Årstaviken. I Saltsjön har Värtahamnen, 

Loudden och Kastellholmen visat höga halter i sedimenten. Trekanten 

och Rocksta träsk är sjöar i centrala Stockholm med höga sedimenthalter 

av miljögifter. I tabell 1 och 2 redovisas PAH koncentrationer från 6 

provtagningsområden i centrala Stockholm. Koncentrationer av Σ16-

PAH minskar generellt sett i sediment från centrala Stockholm till 

kusten. I tabell 3 redovisas koncentrationen AhR agonister som PCB och 

PCDD/F i sediment på två platser i centrala Stockholm. 
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 Tabell 1. Koncentrationer PAH i sediment (µg/g torrsubstans)  
 (Sternbeck et al., 2003)  

Ämnesnamn Trekanten Essingen Riddarfjärden Ulvsunda 
Naftalen 0,12 0,041 0,094 0,048 
Acenaften 0,031 0,008 0,073 0,015 
Fluoren 0,086 0,017 0,10 0,027 
Fenantren 0,69 0,13 0,79 0,23 
Antracen 0,14 0,030 0,21 0,049 
Fluoranten* 2,1 0,35 1,9 0,48 
Pyren* 2,0 0,32 1,6 0,56 
Bens[a]antracen* 0,95 0,18 0,99 0,25 
Chrysen* 0,93 0,18 0,92 0,25 
Benso[b]fluoranten* 1,6 0,29 1,2 0,47 
Benso[k]fluoranten* 0,77 0,13 0,60 0,21 
Bens[a]pyren* 1,3 0,23 1,2 0,38 
Dibens[a,h]antracen* 0,27 0,049 0,22 0,12 
Benso[g,h,i]perylen 1,57 0,32 1,2 0,73 
Indeno[1,2,3-cd]pyren* 1,2 0,25 0,89 0,42 
Σ(16) PAH 14 2,5 12 4,2 

* Inducerar CYP1A i fisk (Lee & Anderson, 2005)  

 

Tabell 2. Koncentration AhR agonister som PAH i sediment  
(µg/g torrsubstans) (Broman et al., 2002)  
Ämnesnamn Klubben Riddarfjärden Kastellholmen 
Bens[a]pyren 0,08 0,38 1,20 
Benso[b,j]fluoranten 0,39 0,83 1,80 
Benso[g,h,i]perylen 0,25 0,62 1,20 
Benso[k]fluoranten 0,13 0,28 0,70 
Fluoranten 0,39 0,96 2,10 
Indeno[1,2,3-cd]pyren 0,24 0,55 1,20 

 

Tabell 3. Koncentration AhR agonister som PCB och PCDD/F i sediment  
(pg/g torrsubstans) (Broman et al., 2002)  
Ämnesnamn Riddarfjärden Kastellholmen 
3,3’,4,4’,5’-PCB #126 96 123 
2,3,7,8-TCDF 37 36 
2,3,7,8-TCDD 4 3 
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Dagvatten 

Definitionen av dagvatten är ytavrinnande vatten, till exempel regn, 

smält- och spolvatten som rinner på hårdgjorda ytor som gårdar, tomter, 

tak, gator och allmänna platser. Det transporteras även på 

genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter. 

Föroreningar i dagvatten kommer dels från tydliga källor som industrier 

och dels från mer diffusa källor som luftföroreningar, trafik och 

byggnadsmaterial. Föroreningar från trafiken kommer bland annat från 

bilavgaser, drivmedel, smörjmedel, korrosion från fordon samt slitage av 

däck och vägar. I Stockholm rinner lite mer än hälften av detta vatten 

orenat ut i recipienter (Stockholm Miljöförvaltnings hemsida, a). 

Områden med dagvattentillrinning har därför varit intressanta ur 

undersökningssynpunkt. Hur stor tillförseln av föroreningar är från 

dagvatten till recipienter beror av flera faktorer som exempelvis 

avrinningsområdets karaktär och storlek, nederbördsmängd och 

vattenflöde, våt- och torrdepositioner samt emissioner.  

 

Vägverket Region Stockholm gör regelbundet trafikmätningar som 

trafikflöde och trafikbelastning per dygn på Essingeleden. Vecka 42, 2004 

(11 – 17 oktober) innan Södra Länken öppnades uppgick 

vardagsdygnstrafiken på Essingeleden till 134 000 fordon per dygn. 

Vecka 46 och 50, efter öppnandet av Södra Länken och 

sammanlänkningen, uppgick vardagsdygnstrafiken på Essingeleden till 

cirka 146 000 fordon per dygn (muntligen, L. Carlsson). 
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 Vattenlokal 
1 Ulvsundasjön 
2 Trekanten 
3 Riddarfjärden 
4 Värtahamnen 
5 Loudden 
6 Kastellholmen 
7 Slussen 
8 Klara sjö 
9 Lilla Essingen 
10 Essingedammen 

 Figur 2. Tabell och karta över vattenprovtagningsplatser i Stockholmsområdet. 

 

Ulvsundasjön  

Ulvsundasjöns norra sida upptas av grönområde och småbåtshamn. På 

östra sidan finns Kungsholmens kajanläggning samt Traneberg 

fritidsbåtshamn och i väst industriområden vid Bromma flygplats. Det 

största tillflödet kommer från Bällstaån i nordväst. Flödet utgörs 

huvudsakligen av dagvatten. Enligt Stockholm Vattens 

sedimentanalyser påträffades höga halter av tungmetaller och mycket 

höga halter av PAH och PCB i sediment (Stockholm Vattens hemsida, b). 

 

Trekanten 

Trekanten ligger i ett parkområde vid Liljeholmen-Gröndal. 

Tillrinningsområdet är litet och definierade tillflöden saknas. 1982 

började dricksvatten tillsättas för en bättre vattenomsättning och 1983 

påbörjades utpumpning av bottenvatten från sjön för att sänka de höga 

fosforhalterna. Inom tillrinningsområdet finns Essingeleden (E4 och E20) 

varifrån allt trafikdagvatten avleds till en lamelloljeavskiljare innan det 

rinner ut i Trekanten. Sjön har även fått ta emot stora mängder dagvatten 

från vägar, hustak samt högbelastade trafikleder. Metallinnehållet i sjöns 

sediment är stort, med några av de högsta värdena i Stockholms sjöar för 
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bly och koppar. Halter av PAH har varit höga i sedimentprover från den 

västra delen av sjön (Larm & Holmgren, 2000; Stockholm Vattens 

hemsida, c). 

 

 
Figur 3. Foto över sjön Trekanten på Liljeholmen med Essingeleden i  
bakgrunden, tagen vid provtagningspunkten för ytvattenprov på den  
nordvästra strandkanten. Foto: Oscar Fogelberg. 
 

Riddarfjärden 

Fjärden är den östligaste delen av Mälaren och nästan hela sjöns utflöde 

passerar genom fjärden. Tiden för vattnets omsättning är högst två 

dagar. Riddarfjärden omges till största delen av bebyggelse. 

Tillrinningsområdet rymmer stadsbebyggelse, vägar, spårområden och 

parkeringsplatser. Höga halter av tungmetaller, kvicksilver, koppar, 

PAH samt PCB finns i sedimenten (Stockholm Vattens hemsida, d). 

 

Värtahamnen och Loudden 

Lilla Värtan är det sund som sträcker sig från Blockhusudden i söder till 

Stora Värtan i norr. En del av Mälarens utflöde och även en del av det 

renade vattnet från Henriksdal och Bromma avloppsreningsverk 
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passerar genom Lilla Värtan. Värtahamnen och Frihamnen utnyttjas för 

färjetrafik och som industrihamnar. Ytterligare miljöfarlig verksamhet 

bedrivs vid gasverkstomten i Frihamnen. Vid Loudden finns en 

oljehamn för oljehantering och Louddens reningsverk med utsläpp till 

Lilla Värtan. Inom tillrinningsområdet finns förutom industri- och 

hamnområden ett område med förorenad mark som innehåller höga 

halter av PAH, petroleumkolväten, och aromatiska lösningsmedel. 

Sedimenten i Lilla Värtan visar på höga halter av PCB och mycket höga 

halter av PAH (Stockholm Vattens hemsida, e). 

 

Kastellholmen 

Mälarens vattenflöde ut till Saltsjön går genom Slussen och förbi 

Kastellholmen, 1000 m öster om Slussen. Motordrivna båtar har 

trafikerat farleden från Slussen förbi Kastellholmen sedan 1910-talet. 

Höga halter av PAH och PCB har uppmätts i sedimenten utanför 

Kastellholmen (Sternbeck et al., 2003).  

 

Slussen 

Öster om Riddarfjärden ligger Strömmen och Slussen som en flaskhals 

till Saltsjön. Slussen har en frekvent båttrafik och ytavrinningsområdet 

till Slussen utgörs av trafikleder och bostadsbebyggelse. I Slussen har 

man funnit extremt höga halter av PAH i sedimenten (Sternbeck et al., 

2003). 

 

Klara sjö 

Klara sjö, eller Karlbergsjön, ligger mellan Kungsholmen och 

Solna/Vasastaden/Norrmalm. Vattenomsättningen är liten på grund av 
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trånga förbindelser mot såväl Ulvsundasjön som Riddarfjärden. 

Bottnarna i Klara Sjö är starkt förorenade av metaller och organiska 

ämnen. Orsaken är tidigare verksamhet vid det gamla gasverket som låg 

mellan Kungsbron och Klaraleden på norra sidan om Klara Sjö. I 

sediment har man funnit mycket höga till extremt höga PAH-halter i 

Barnhusviken och Karlbergskanalen. Den pågående föroreningen från 

biltrafiken är en annan starkt bidragande faktor till de generellt höga 

PAH-halterna i sedimenten. Ytavrinningen till Klara sjö består av 

dagvatten från spårväg, motorleder samt bostadsområden (Stockholm 

Vattens hemsida, f). 

 

Muddringsarbetena för saneringen av Klara sjö avslutades vecka 6, 2004. 

Därefter har ett avskärande dike grävts och ett tätskikt lagts i diket längs 

med stranden vid Blekholmsstranden. Området har täckts med 

grusmaterial med undantag för några besiktningsbrunnar. Denna åtgärd 

har utförts för att säkerställa att eventuella djupt liggande föroreningar i 

strandområdet inte skall läcka ut i den renade Klara sjö (Stockholm 

Miljöförvaltnings hemsida, b). 

 

Lilla Essingen 

Vattnet söder om Lilla Essingen gränsar till Årstaviken vars sediment är 

kraftigt förorenade av tungmetaller och organiska miljögifter. Dessutom 

är Essingeledens sträckning dragen över Essingeöarna och viss 

tillrinning av dagvatten från motorleden kan antas hamna i vatten runt 

Lilla Essingen (Stockholm Vattens hemsida, g). 
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Essingeledens dagvattendamm  

Anläggningen togs i bruk våren 2003 främst för rening av dagvatten från 

den hårt trafikbelastade Essingeleden, där gummirester och föroreningar 

från fordonens avgaser samlas. Vid regn sköljs dessa föroreningar bort 

och följer med dagvattnet till dagvattendammen innan det släpps ut i 

vattendragen. I bassängen, eller det s.k. avsättningsmagasinet 

sedimenterar föroreningarna. En serie biofilter och reaktiva filter fångar 

upp föroreningarna innan det renade vattnet leds ut i Mälaren. Prover 

tas på dagvattnet som rinner in i och ut ur anläggningen. Dessutom tas 

prover mellan de olika reningsstegen. På så vis ser man hur effektiva 

anläggningens olika delar är och hur stora delar av föroreningarna som 

stannar kvar i anläggningen. Man analyserar bl.a. tungmetaller, kväve, 

fosfor och olja. Det förorenade dagvattnet kommer i dagvattenledningar 

från delar av Essingeleden och från gatorna i det omkringliggande 

bostadsområdet på Lilla Essingen. Vid inloppsbrunnen sker vid mycket 

stora vattenflöden bräddning. Det innebär att det vatten som inte kan tas 

emot av anläggningen leds förbi. Vid sådana stora vattenflöden är 

föroreningarna vanligen mycket utspädda.  

 

I dammen samlas dagvatten som innehåller olja, metaller som koppar, 

bly, kadmium och zink samt andra föroreningar. Här sjunker partiklarna 

till botten och bildar ett sediment som töms och körs bort med några års 

mellanrum. Halten partiklar beräknas minska med ca 50 % och koppar 

och zink koncentrationerna beräknas minska med 25 -30 %. 

Blykoncentrationen minskar med 50 % och fosforkoncentrationen med 

35 %. I biofiltret fastnar de partiklar som inte sedimenterat i dammen. 

Biofiltrets vatteninlopp finns i filtrets nedre del. Utloppet finns i 

22  



överdelen. På biofiltret växer s.k. biohud, en hinna av mikroorganismer. 

Dessa organismer lever på de nedbrytbara föroreningar som finns i det 

vatten som pressas upp genom filtret. Filtret rengörs regelbundet genom 

spolning. Pumpstationen förser de parallella reaktiva filtren med totalt 

0,8 liter dagvatten per sekund, vilket motsvarar 25 000 m3/år. 

I de reaktiva filtren finns dels ett barkfilter, dels två filter av 

kalkstensmaterial. De två reaktiva filtren är dimensionerade för ett 

dagvattenflöde av ca 25 000 m3/år. Det innebär att de flesta regn kan 

hanteras. Barkfiltret som skyddar kalkstensfiltren, kan absorbera ca 400 

liter oljeprodukter. I kalkstensfiltren fångas fosfor och metaller upp: 

fosfor till 90 %, zink, bly och kadmium till 60-80 %. Det renade vattnet 

rinner sedan ut i Mälaren. 

 

 
Figur 4. Foto över Lilla Essingens dagvattendamm under  
Essingeleden. Foto: Oscar Fogelberg. 
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1.6 Syfte 
 

Syftet med examensarbetet var att utföra en förstudie inför ett burförsök 

med regnbågslax i misstänkt förorenade vattendrag i Stockholm. 

Förstudien omfattade vatteninsamling från ”hot spots” för vattenburna 

AhR agonister i Stockholmsområdet. Regnbågslax exponerades för 

insamlade vattenprover och förekomst av AhR agonister påvisades med 

inducerad EROD aktivitet i gäle och lever. Vatten från tio valda lokaler 

användes för en 24-timmars exponering av fisk. Baserat på resultatet från 

24-timmarstudien, valdes sedan två lokaler ut för en långtidsstudie där 

regnbåge exponerades för vattnet under sex dygn för mätning av EROD 

aktivitet i gäle och lever. Dessutom utfördes immunohistokemisk (IHC) 

analys av gäle för att undersöka i vilka celltyper CYP1A inducerades.  

Examensarbetet gav också möjlighet till jämförelse med en tidigare 

liknande undersökning med vatten från Fyrisån, Uppsala. I Fyrisån 

sattes också fisk ut i burar för mätning av eventuell induktion av EROD 

aktivitet i gäle och lever, samt IHC analys.  
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2 Material och metoder 
 

Studien utfördes på regnbågslax (Oncorhynchus mykiss). Fiskarnas vikter 

för 24 timmars - och sexdygnsstudien var 95,4 ± 13,2 g respektive 138,7 ± 

17,3 g (medel ± standardavvikelse, figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. a) Vikter av fiskarna i de olika grupperna i 24 timmarsexponeringen.  
b) Vikter av fiskar i de olika grupperna i sexdygnsexponeringen. Data presenterade 
som medel ± standardavvikelse 
 

2.1 Korttidsexponering (24 timmar) 
 

Vatteninsamling till 24-timmarexponeringen från de tio ovannämnda 

vattendragen i Stockholm utfördes den 26 oktober, 2 november samt 4 

november, 2004. Två vattenprover á 25 liter från varje plats hämtades i 

WWR-LDPE plastsäckar. Till provtagningen användes baljor för 

plastsäckarna samt luftstenar med luftmunstycken som syresatte varje 

prov under transporten från Stockholm till Uppsala. Plastsäckarna 

snördes igen och namnmärktes. Baljorna med vattenprover ställdes i 

vattenfyllda tankar, där en kontinuerlig vattentillförsel upprätthöll en 
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konstant temperatur (figur 6). Uppmätt vattentemperatur vid 

vattenprovtagning och strax innan exponering kan ses i tabell 4. 

 

Tabell 4. Vattentemperatur vid provtagning och vid exponering 
Provtagningsplats i  
Stockholm 

temp. 
°C 

temp. exp. 
°C 

Ulvsundasjön 9 10 
Trekanten 8 9,5 
Riddarfjärden 9 10 
Värtahamnen 7 10 
Loudden 7 9,5 
Kastellholmen 7 9 
Slussen 7,5 10 
Klara sjö 7,5 10 
Lilla Essingen 7,5 10 
Essingedammen 5 9 
 

Tre fiskar exponerades i varje påse, sammanlagt sex fiskar för varje 

provtagningsplats, senast två timmar efter vatteninsamlingen. Fiskarna 

som exponerades matades inte under försökets 24 timmar. Efter försöket 

avlivades och vägdes fiskarna. Från varje fisk togs de fyra högra 

gälbågarna. En gälbåge från varje fisk lades i Saint-Marie lösning (1 % 

isättika i absolut etanol) för IHC analys. 

 

26  



 
Figur 6. Foto över exponeringsuppställning med regnbågslax (Oncorchyncus mykiss). 
Fiskarna exponerades under 24 timmar för vattenprover i plastsäckar ställda i baljor i 
en tank vilka kyldes till 10°C med kontinuerligt vattenflöde i tanken. Vattnet luftades 
m h a slang och luftsten i varje påse. Foto: Oscar Fogelberg. 
 
 

2.2 EROD bestämning i gäle 
 

Tre av gälbågarna från varje fisk lades i iskall HEPES Cortland (HC) 

buffert (0,375g KCl; 7,745g NaCl; 0,23g MgSO4*7H2O; 0,23g CaCl2*2H2O; 

0,41g NaH2PO4*H2O; 1,429g HEPES samt 1g glukos per liter avjoniserat 

vatten, pH:t ställt till 7,7 med NaOH).  

 

Topparna av primärfilamenten på gälbågarna skars av till ungefär 2 mm 

stora filamentspetsar. Från varje fisk valdes duplikat av 10 st. 2 mm 

långa spetsar och förflyttades med pasteurpipett till HC-buffert i en 12-

håls vävnadskulturplatta på is. Därefter sögs bufferten upp och ersattes 

med 0,5 ml ”reaktionsbuffert”, bestående av HC-buffert kompletterad 
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med 10-6 M 7-etoxyresorufin (ER) och 10-5 M dicumarol (en stamlösning 

av 10-3 M ER samt 10-2 M dicumarol, löst i dimetyl sulfoxid, användes).  

 

Tiden vid tillsatts av ”reaktionsbuffert” i varje brunn noterades. Plattan 

skakinkuberades i 10 min vid 11°C för att mätta vävnaden med ER. 

Sedan sögs bufferten upp med hjälp av pasteurpipett och 0,7 ml ny 

reaktionsbuffert tillsattes i varje brunn. Plattan inkuberades i ytterligare 

10 min varefter 0,2 ml vätska från varje brunn placerades i en 

Fluoronunc 96-hålsplatta. Tiden noterades och plattan täcktes med 

aluminiumfolie. Efter ytterligare 20 minuters inkubering togs nya 0,2 ml 

prover och tillsattes i 96-hålsplattan.  

 

Standardlösningar av resorufin (0-250 nM) bereddes från en stamlösning 

(10-4 M i metanol) genom spädning med reaktionsbuffert. Duplikat av 0,2 

ml från standardlösningarna sattes till 96-hålsplattan. 

Fluorescensen i brunnarna mättes i en Wallac Victor3 1420 Multilable 

Counter (Perkin Elmer) vid våglängden 540 nm för excitering och 590 

nm för emission. EROD aktiviteten beräknades som mängden resorufin 

som bildades mellan de två provtagningarna dividerat med tiden mellan 

dessa och antalet filament i varje brunn (dvs. 10). 

 

2.3 Långtidsexponering (6 dygn) 
 

Resultaten från 24 timmarsexponeringen visade på stora skillnader i 

EROD aktivitet i gäle hos fisk exponerad för vatten från de olika 

platserna. Utifrån dessa resultat valdes två platser för en fördjupad 

analys. Vatten från Essingedammen undersöktes både koncentrerat och 
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utspätt (1:10). Även vatten från sjön Trekanten ingick i studien och fisk 

exponerad för kranvatten fungerade som kontroll. Vattenproverna 

hämtades den 25/11 2004. Ett vattenprov på 100 ml från Essingedammen 

kyldes till 5 °C och konduktiviteten uppmättes till 571 µS vilket 

motsvarar en salthalt av 0,3 ‰ eller 263 mg/L. Denna salthalt överskred 

inte gränsvärdet för vad regnbågslax kan anpassa sig till. 

 

Sex vattenprover á 20 liter från Trekanten, Essingedammen och kran 

(sammanlagt 18 prover) frystes ned i plastsäckar. Inför sexdygnstudien 

tinades varje vattenprov upp tolv timmar innan exponeringen. För att få 

spätt dammvatten togs en del koncentrerat dammvatten och nio delar 

kranvatten och fördelades i två påsar. Tre fiskar exponerades i varje 

påse, dvs. sex fiskar för varje behandling. Under försöket byttes vattnet i 

påsarna ut varannan dag. Temperaturen mättes strax innan fiskar 

tillsattes. Fiskarna som exponerades matades inte under försökets sex 

dygn. 

 

Efter försöket avlivades och vägdes fiskarna. Två fiskar som hållits i 

vatten från Trekanten dog under försökets fjärde dag och användes inte 

för EROD mätningar. Från varje individ togs de fyra högra gälbågarna 

och två gälbågar under vänster gällock, samt större delen av levern. 

Leverproverna märktes och frystes direkt i flytande kväve för att 

användas för EROD mätning. Tre gälbågar lades i HC-buffert på is för 

EROD mätning. Två gälbågar från varje fisk lades i Saint-Marie lösning 

för IHC analys och en gälbåge lades i fosfatbuffrad formalin (4 %) för 

histologisk undersökning.  
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Tabell 5. Vattentemperaturer under sex dygns exponering 
Vattenprover Exponeringstemp. °C 
Essingedammen 14 ± 1 
Essingedammen, utspädd 1:10 14 ± 1 
Trekanten 13 ± 1 
Kontroll 13 ± 1 
 

2.4 EROD bestämning i lever 
 

EROD aktiviteten bestämdes enligt en metod av Jönsson (2003) 

modifierad från Kennedy och Jones (1994). Leverprover togs från – 80°C 

frys och vägdes i kylda bägare med iskall homogeniseringsbuffert (HB; 

0,15 M KCl och 1 mM EDTA i 0,1 M natrium-fosfatbuffert, pH 7,4). 

Proverna homogeniserades i 5 ml HB med en Potter-Elvehjelm 

homogenisator vid 1200 rpm. Homogenatet centrifugerades i 15 min vid 

10 000 g (4°C) i en Rotanta 460R (Hettich Zentrifugen; Tuttlingen, 

Tyskland) och supernatanten centrifugerades i en timme vid 105 000 g 

(4°C) i en L8-70 ultracentrifug (Beckman Instruments; Fullerton, CA, 

USA). Supernatanten hälldes bort och mikrosompelleten 

resuspenderades i 2,5 ml HEPES-Cortland buffert, pH 8,0 (HC 8). 

Suspensionen späddes ytterligare i HC 8 (1:10 eller 1:20). 

 

Standardlösningar av resorufin blandades (1 nM – 1 µM) från 

stamlösningar i metanol (10-4 M) genom spädningar med HC 8. En 

reaktionsbuffert, innehållande 7-etoxyresorufin (12,7 µM) och β-NADPH 

(2,1 mM) bereddes i rumstempererad HC 8. Duplikat av 

mikrosomsuspensionen (50 µl) och av standardlösningen av resorufin 

(50 µl) tillsattes till brunnarna i 96-hålsplattan. Reaktionen initierades 

med tillsats av reaktionsbuffert (160 µl) till alla brunnarna. Bildningen av 
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resorufin detekterades genom mätning av fluorescensen med 

plattläsaren (excitation: 544 nm; emission: 590 nm) 9 gånger under 10 

min. Standardlösningarnas olika koncentrationer gav utslag i 

fluorescens, vilkas medelvärden från nio läsningar minus 

bakgrundsfluorescensen gav upphov till en rät linje (standardkurva). 

Med hjälp av standardkurvan bestämdes resorufinkoncentrationen vid 

tidpunkterna för fluorescensmätning. Regressionsvärdet för de nio 

läsningarna vid nio tidpunkter bestämdes. En rät linje anpassades till de 

nio punkterna. EROD aktiviteten beräknades från mängden resorufin 

som bildades under tio minuter, dividerat med tiden och mängden 

protein i mg. 

 

2.5 Proteinbestämning 
 
Standardlösningar blandades av Bovint Serum Albumin (BSA) i HC 8 (0-

2 mg BSA/ml HC). Duplikatprover (2*50 µl) av 

mikrosomsuspensionslösningar och standardlösningar pipetterades i en 

96-hålsplatta. 150 µl av fluorescamin i acetonitril (0,3 mg/ml) adderades 

till varje brunn och plattan sattes på kontinuerlig skakning i mörker i 15 

min. Fluorescensen mättes i ovannämnda plattläsare (excitation: 355 nm; 

emission: 460 nm) och proteinkoncentrationen bestämdes från 

standarkurvans lutning där fluorescensen beror av mängden protein. 

EROD aktiviteten uttrycktes i pikomol resorufin/mg protein/min. 
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2.6 Immunohistokemisk analys 
 

Immunohistokemisk analys (IHC) utfördes med antikropp mot CYP1A i 

gällamellerna för att kunna lokalisera det inducerade enzymet. 

Gälprover togs från alla grupper i sexdygnstudien.  

 

Gälbågar dehydrerades i 70 %, 95 % samt absolut etanol och bäddades in 

i paraffin och snittades. Gälsnitten avparaffinerades 2 gånger 2 min i 

xylen och hydrerades genom att sänkas ned i absolut etanol 2 gånger 30 

sek, absolut etanol 1 min, 95 % etanol 1 min och 70 % etanol 1 min. 

Endogent peroxidas blockerades med 30 % H2O2 i 30 min. Snitten 

doppades i 0,1 M fosfatbuffrad salin lösning (PBS; pH 7,4) och sattes 

sedan i en plastbehållare fylld med citratbuffert, (pH 6,6) som ställdes i 

förvärmd ångkokare (98°C) i 30 min. Efter ångkokning fick snitten 

svalna i rumstemperatur i 20 min.  

 

Snitten tvättades i PBS tre gånger. Glasen torkades av och ringar runt 

snitten ritades med PAP-penna vilken är vattenavvisande. Därefter 

tvättades glasen en gång till i PBS. Ickespecifik infärgning blockerades 

med 10 % hästserum i PBS under 20 min. Överflödig lösning skakades av 

och snitten täcktes sedan med primär antikropp (mus-antifisk CYP1A i 

PBS 1:500 (C10-7; Biosense Laboratories, Bergen Norway)) med 

undantag av den negativa kontrollen. Snitten inkuberades i 

fuktighetskammare under natten i 4°C. Efter 24 timmar ställdes snitten i 

rumstemperatur i en timme. Snitten tvättades i PBS tre gånger och 

ställdes horisontellt för torkning. Den sekundära antikroppen 
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(biotinmärkt häst-anti-mus igG) blandades med 5 % hästserum i PBS 

(1:500) och lösningen täckte snitten som sedan inkuberades i 40 min.  

 

StreptABC-komplex (DAKO) tillreddes med PBS och ställdes mörkt i 

rumstemperatur i 30 min. Glasen tvättades i PBS tre gånger, fick 

dropptorka och ABC komplexet tillsattes på snitten som sedan 

inkuberades i 25 min. Glasen tvättades återigen i PBS och 

kromogenlösningen bereddes av 30 % H2O2, Photo-flo, 3-amino-9-

etylcarbazol (AEC)-stamlösning, samt acetatbuffer (0,1 M ättiksyra; 0,1 M 

natriumacetat). Snitten täcktes med kromogenlösningen och inkuberades 

i mörker i 15 min. Glasen spolades i kranvatten och sedan i dH2O. 

Täckglas lades på och snitten förseglades med ett vattenbaserat 

monteringsmedel, för att förhindra avdunstning. 

 

2.7 Histologisk analys 
 

Gälsnitt från varje grupp i sexdygnexponeringen avparaffinerades i 

xylen två gånger (2 respektive 3 min var). De sattes sedan i absolut 

etanol två gånger (1 + 1 min). Snitten hydrerades genom att först 

placeras i 95 % etanol 1 min, sedan i 70 % etanol 1 min och därefter i 

destillerat H2O. Snitten lades i hematoxylin (HE) (enligt Mayer) i 5 min. 

Därefter placerades snitten under rinnande vatten i 10 min. För 

kärninfärgning användes Eosin som snitten placerades i under ungefär 

45 sek. Sedan dehydrerades snitten igen genom doppning i 95 % etanol 

och därefter till absolut etanol i två gånger 1 min. Snitten fördes över till 

xylen i 2 min innan täckglas lades på och monterades med nagellack. 
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2.8 Statistiska test 
 
Data redovisas som medel ± standardavvikelse. Oparat t-test användes 

för att jämföra EROD aktivitet i gäle och lever mellan de två 

vattenproverna från samma provtagningsplats. Envägs ANOVA följt av 

Tukey’s Multiple Comparison Test användes för samtliga 

provtagningsplatsers EROD aktiviteter, för att se signifikant skillnad 

mellan de olika provtagningsplatserna. 
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3 Resultat 
 

Resultaten för EROD aktivitet i gäle i regnbågslax exponerade för 

vattenprover från tio provtagningsplatser under ett dygn redovisas i 

figur 7.  
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Figur 7. EROD aktivitet i gäle i regnbågslax (Oncorchyncus mykiss) efter 24 timmars 
exponering för vattenprover från tio olika provtagningsplatser i Stockholmsområdet. 
Varje punkt motsvarar en fisk. Medelvärde ± standardavvikelse anges. Signifikant 
skillnad i EROD aktivitet mellan provtagningsplatserna visas med bokstäverna. 
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Resultaten för EROD aktivitet i gäle i regnbågslax exponerade för 

vattenprover från fyra provtagningsplatser under sex dygn redovisas i 

figur 8.  
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Figur 8. EROD aktivitet i gäle i regnbågslax (Oncorchyncus mykiss) efter sex dygns 
exponering för vattenprover från fyra provtagningsplatser i Stockholmsområdet. 
Varje punkt motsvarar en fisk. Medelvärde ± standardavvikelse anges. Signifikant 
skillnad i EROD aktivitet mellan vattenproverna visas med bokstäverna. 
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Resultaten för EROD aktivitet i lever i regnbågslax exponerade för 

vattenprover från fyra provtagningsplatser under sex dygn redovisas i 

figur 9.  
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Figur 9. EROD aktivitet i lever i regnbågslax (Oncorchyncus mykiss) efter sex dygns 
exponering för vattenprover från fyra provtagningsplatser i Stockholmsområdet. 
Varje punkt motsvarar en fisk. Medelvärde ± standardavvikelse anges. Signifikant 
skillnad i EROD aktivitet mellan vattenproverna visas med bokstäverna. 
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Resultaten för EROD aktivitet i gäle och lever i regnbågslax, exponerade 

för vattenprover från fyra provtagningsplatser under sex dygn, 

redovisas i figur 10.  
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Figur 10. EROD aktivitet i gäle och lever i regnbågslax (Oncorchyncus mykiss) efter sex 
dygns exponering för fyra vattenprover (n = 6 för alla grupper utom Trekanten, där n 
= 4). Medelvärde och standardavvikelse visas. EROD aktivitet i lever anges i 
pmol/mg protein/min och avläses på vänstra x-axeln. EROD aktivitet i gäle anges i 
pmol/filament/min och avläses på högra x-axeln.  
 

Immunohistokemi och histologi  

I figurerna 12-21 visas immunohistokemisk infärgning för CYP1A på 

gälsnitt från fiskar exponerade för vatten från sjön Trekanten, 

Essingedammen (koncentrerat), Essingedammen (spätt 1:10) samt 

Kontroll (kranvatten). Infärging ses i epitelceller på sekundära lameller 

(se förklaring i figur 11) i figur 14 i fisk exponerad för vatten från sjön 

Trekanten. En antydan till svällda sekundärlameller kan även ses i figur 

14. I figur 15 ses tydlig infärgning i pelarceller, en sorts endotelceller, i 
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sekundära lameller. Liknande infärgning ses i figur 16. Figur 17 är en 

förstoring av figur 16 och här syns de infärgade pelarcellerna tydligt. 

Infärgning lokaliserad till både primära och sekundära lameller ses i 

figur 18 till 21 i fiskar exponerade för vatten från Essingedammen. I figur 

22 ses infärgning i sekundära lamellers epitelceller i fisk exponerad för 

vatten från Trekanten och i figur 23 ses infärgning både i primära och 

sekundära lameller i fisk exponerad för vatten från Essingedammen.  

Den histologiska analysen av gälsnitt från fiskar i denna studie visade 

inga sammanväxningar mellan lameller men några morfologiska 

förändringar som svällda lameller och epitelceller som lossnat från 

sekundära lamellers pelarceller noterades. 

 

 
Figur 11. Hematoxylin-eosin färgad gälfilamenttopp i genomskärning visar primär 
lamell (PL), sekundär lamell (SL) och olika celltyper. CC=kloridcell, RC=respiratorisk 
cell, DC=differentierande cell, PC=pelarcell och RBC=röd blodkropp. 
(foto Maria Jönsson) 
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Figur 12: Kontroll, CYP1A infärgat  Figur 13: Negativ kontroll, gälsnitt  
gälsnitt från fisk exponerad för  från fisk exponerad för kranvatten,  
kranvatten.    utan primär antikropp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: CYP1A infärgat gälsnitt från Figur 15: CYP1A infärgat gälsnitt 
fisk exponerad för vattenprov från  från fisk exponerad för vattenprov 
Trekanten.    från Trekanten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: CYP1A infärgat gälsnitt från Figur 17: CYP1A infärgat gälsnitt 
fisk exponerad för vattenprov från  från fisk exponerad för vattenprov 
Trekanten.    från Trekanten. Förstorad bild
    av figur 16.   
 
 

40  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18: CYP1A infärgat gälsnitt från  Figur 19: CYP1A infärgat gälsnitt 
fisk exponerad för vattenprov från  från fisk exponerad för vattenprov 
Essingedammen. från Essingedammen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20: CYP1A infärgat gälsnitt från Figur 21: CYP1A infärgat gälsnitt 
fisk exponerad för vattenprov från  från fisk exponerad för vattenprov 
Essingedammen, spätt 1:10.  från Essingedammen, spätt 1:10. 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 22: CYP1A infärgat gälsnitt från Figur 23: CYP1A infärgat gälsnitt  
fisk exponerad för vattenprov från   från fisk exponerad för vattenprov 
Trekanten.    från Essingedammen.  
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4 Diskussion 
 

4.1 EROD aktivitet i gäle 
 

Fisk exponerad för vattenprover från Trekanten, Ulvsundasjön samt 

Essingedammen i 24 timmar, gav signifikanta skillnader i EROD 

aktivitet i gäle jämfört med övriga vattenlokaler. AhR agonister i dessa 

vattendrag är orsaken till de höga EROD aktiviteterna. Exempelvis är 

halten Σ(16) PAH i Trekantens sediment en av de högsta uppmätta (14 

µg/g torrsubstans) för sediment i Stockholm. Halten av Σ(16) PAH i 

dagvatten från Essingeleden till sjön Trekanten, var 2,3 µg/l år 1997. Vid 

analys av Σ(16) PAH halter i Trekantens tillrinningsområde 1998 

uppmättes halten 0,7 µg/l. Den största källan till PAH i Trekantens 

tillrinningsområde är trafiken, där dagvatten står för 71 % av tillförseln. 

Resterande del tillkommer genom deposition (Larm & Holmgren, 2000). 

När det gäller Essingedammen finns inga Σ(16) PAH halter uppmätta för 

vattnet. Däremot indikerar oljeindex att petroleumprodukter tillförs 

dammen och med största sannolikhet förekommer AhR agonister även i 

dagvattnet. Fiskar exponerade för petroleumkolväten har bland annat 

uppvisat symptom som minskad simförmåga (Woodward et al., 1983).  

Oljeindex innebär halten opolära alifatiska kolväten, C10-C40, i mg/l. 

Detektionsgränsen är 0,1 mg/l och kolkedjor med färre än 10 kolatomer, 

som t.ex. bensinkomponenter, kommer inte med i analysresultatet. 

Samtliga 16 PAHer faller också utanför detektion pga. deras aromatiska 

struktur. Oljeindex för Essingedammen 26/8 - 2004 var 1,3 mg/l. Vid 
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utsläpp av vatten från reningsverk gäller riktvärden för oljeindex på 6 

mg/l.  

 

EROD aktiviteten i gäle i fisk exponerad för vatten från sjön Trekanten i 

sexdygnsstudien (figur 8) tyder inte på en ökad aktivitet med tiden. 

Tvärtom är EROD aktiviteten något lägre i fiskar i sexdygnsstudien 

jämfört med 24-timmarstudien. Detta skulle kunna förklaras med fiskens 

omvandling av lättmetaboliserade AhR agonister.  

I ett tidigare försök med regnbågslax exponerad för AhR agonister, 

visade det sig att fettlösliga, organiska ämnen lätt fastnar på plastpåsens 

väggar. Koncentrationen av den initiala halten visade sig också sjunka 

inom sex timmar (Jönsson, 2003).  

 

4.2 EROD aktivitet i lever 
 

En jämförelse mellan uppmätt EROD aktivitet i gäle och uppmätt 

aktivitet i lever för provplats Trekanten visar att aktiviteten är hög i gäle 

men låg i lever. Detta tyder på förekomst av lättmetaboliserade AhR 

agonister som inducerar hög EROD aktivitet i gäle, men som sedan 

metaboliseras och inte ger utslag i lever.  

EROD aktiviteten i lever i fisk exponerad för vattenprover från 

Essingedammen var signifikant förhöjd, jämfört med aktiviteten i fisk 

exponerad för övriga vattenprover och kontrollen. EROD aktiviteten i 

fisk exponerad för vattenprov från Essingedammen var således hög i 

både lever och gäle. En slutsats av detta är förekomst av AhR agonister i 

vattenprovet vilka är persistenta och som ackumuleras i levern.  
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Signifikant skillnad kunde även ses mellan koncentrerat vatten och 

utspätt vatten från Essingedammen.  

Vid sexdygnstudien användes ingen positiv kontroll som exempelvis  

β-NaftoFlavon (βNF). βNF är känd som stark inducerare av CYP1A 

(Pacheco & Santos, 1998; Jönsson, 2002). Därför är det svårt att bedöma 

hur hög EROD aktiviteten var i de fiskar som exponerades för 

Essingedammen i jämförelse med maximal induktion. 

 

4.3 Immunohistokemisk analys 
 

Den immunohistokemiska analysen kan inte användas för att kvantifiera 

mängden CYP1A som inducerats av vattenprover från sjön Trekanten 

eller Essingedammen, men den ger en bild över vilka celler som CYP1A 

har inducerats i. Fiskar som exponerats för kranvatten fungerar som 

kontroll. Som negativ kontroll användes gälsnitt där primär antikropp 

inte tillsattes. Resultaten visar induktion av CYP1A hos de fiskar som 

exponerats för vattenprover från sjön Trekanten och Essingedammen.  

 

De flesta fiskar som exponerades för vatten från sjön Trekanten hade i 

gälen en infärgning i sekundära lameller. I figur 15 till 17 är särskilt 

pelarcellerna infärgade i gälsnitten. Liknande lokalisering av CYP1A i 

gäle hos regnbågslax har påvisats i tidigare exponeringsstudie med B(a)P 

(Jönsson et al., 2004). Mönstret med infärgning i respiratoriska celler 

(epitelceller) har tidigare korrelerats till lättmetaboliserade AhR 

agonister som PAHer. I figur 14 var epitelceller i sekundära lameller 

infärgade vilket också kan tyda på lättmetaboliserade AhR agonister 
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enligt en exponeringsstudie på guldsparid (Sparus aurata) med B(a)P 

(Ortiz-Delgado et al., 2005). 

 

Fiskar exponerade för vattenprover från Essingedammen (figur 18-21) 

har en CYP1A-infärgning i både primära och sekundära lameller. 

Liknande resultat erhölls i en tidigare studie med den persistenta 

agonisten PCB#126, vilken inducerade CYP1A i både sekundära och 

primära lameller (Jönsson, 2003).  

 

Resultaten av samtliga gjorda analyser tyder på hög koncentration av 

AhR agonister i de två valda vattenlokalerna Trekanten och 

Essingedammen, eftersom en infärgning erhölls vid IHC samt att höga 

EROD aktiviteter uppmättes i gäle och lever. Förutom resultatet i IHC 

indikerar EROD aktiviteterna i gäle och lever att de inducerande ämnena 

i vatten från sjön Trekanten är lättmetaboliserade, troligen PAHer.  

 

Hyperplasi kan förekomma i gälepitelet och epitelcellagret lossna vid 

exponering för PAHer (Woodward et al., 1983). I figur 14 ses att 

lamellerna är lite svullna och att epitelcellagret lossnat. Histologisk 

jämförelse visar att det ser likadant ut i kontrollerna. Orsaken är snarare 

artefakter vid hanterandet av gälsnitten.  

Ibland kan man se större svullnader (figur 22, 23). Detta kan vara en 

blodutgjutning, där lamellerna spricker av övertryck vid slaget mot 

fiskens huvud i samband med avlivningen.  
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4.4 Jämförelse med resultat från Fyrisån 
 
Om man jämför resultaten från denna studie med EROD aktiviteten i 

gäle från fisk placerade i burar i Fyrisån (opublicerat material, A. 

Abrahamsson) under ett dygn, var aktivitetsnivån lägre i fisk exponerad 

för Stockholmsvatten (tabell 8). Efter sju dygn ökade aktiviteten i gäle 

från fisk i bur i Fyrisån, medan aktiviteten i fisk exponerad för 

Stockholmsvatten minskade något efter sex dygn. Skillnaden i aktivitet 

inducerad av lokaler i Fyrisån och från Stockholmsvatten kan bero på de 

olika exponeringssätten. I denna studie exponerades fisk statiskt för 

samma vattenprov under två dygn, medan fisk exponerad i Fyrisån 

utsattes för en kontinuerlig vattenexponering. Även om vattnet byttes 

varannan dag kvarstår faktumet att fettlösliga organiska ämnen lätt 

fastnar i plastpåsens väggar i en statisk långtidsexponering. 
 
EROD aktiviteten i lever i fisk exponerad för vatten från Essingedammen 

är i samma storleksordning som aktiviteterna i fisk exponerad för 

Fyrisåvatten i bur och på lab (tabell 9). Däremot är aktiviteten i lever från 

fisk exponerad för vatten från sjön Trekanten i samma storleksordning 

som kontrollerna. 
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Tabell 8. EROD aktivitet i gäle (pmol resorufin/filament/min) i fisk exponerad för 
Fyrisåvatten i bur och i fisk exponerad för Stockholmsvatten på lab.  
Fyrisån EROD 

1 dygn 
EROD  
7 dygn 

Stockholms- 
vatten 

EROD 
1 dygn 

EROD 
6 dygn  

RV* 0,07 0,08 Trekanten  0,04 0,03 
Storvad  0,03 0,05 Essingedammen  0,02 0,02 
Dagvatten  0,06 0,1 E. damm, spädd - 0,002 
Kontroll  0,002 - Kontroll - 0,0009 
   Ulvsundasjön 0,02 - 
   Värtahamnen 0,003 - 
   Loudden  0,003 - 
   Riddarfjärden  0,008 - 
   Kastellholmen  0,004 - 
   Slussen  0,001 - 
   Klara sjö  0,004 - 
   Lilla Essingen  0,002 - 
*Reningsverkets utsläpp, Uppsala 

 

Tabell 9. EROD aktivitet i lever (pmol resorufin/mg protein/min) i fisk exponerad 
för Fyrisåvatten i bur och på lab samt i fisk exponerad för Stockholmsvatten på lab. 
Fyrisån EROD 

7 dygn 
Fyrisåvatten 
på lab. 

EROD 
7 dygn 

Stockholms- 
vatten på lab. 

EROD 
6 dygn 

RV* 17,6 RV* 9,3 Essingedammen  39,0 
Storvad  6,9 RV* +20m 55,1 E.damm, spädd  7,6 
Kontroll 4,7 RV* +60m 49,0 Trekanten  3,4 
  Kontroll 4,1 Kontroll  2,0 
*Reningsverkets utsläpp, Uppsala 

 

I Stockholmsområdet finns koncentrationsgradienter av dioxinlika 

ämnen i sediment från Mälaren ut mot Saltsjön. POPar (persistent 

organic pollutants) visar på ökade halter mot Stockholms innerstad. 

Motsvarande sak gäller för EROD aktiviteten som avtar hos fisk med en 

gradient ut i skärgården (muntligen, B. Sundelin). 

 

I en studie med abborre från centrala Stockholm var abborrarna så 

påverkade av föroreningar att de inte uppvisade någon EROD aktivitet 

alls. Hög kronisk exponering för miljögifter hade orsakat någon typ av 
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resistans. Abborrar i centrala Stockholm förlorar också mer eller mindre 

sitt pigment och är närmast svartvita. Studien indikerar att klassiska 

miljögifter inte är huvudansvariga för toxiciteten (muntligen, L. Balk).  

 

I en annan studie infångades abborre från Järnsjön som var kraftigt 

förorenad med PCB. Abborrarna exponerades för βNF på lab men 

iducerade inte EROD. Detta skulle betyda en suppression eller 

inaktivering av CYP1A (Förlin & Norrgren, 1998). 

 

Denna labstudie har med regnbågslax visat på förhöjda EROD aktiviteter 

i fisk som exponerats för vatten från sjön Trekanten och från 

dagvattendammen Essingedammen. Dagvattendammen är ingen 

naturlig lokal för fisk, men försöket ger en antydan till effekter på fisken 

vid utsläpp av orenat dagvatten till recipienter. Trekanten fungerar idag 

som en sjö för ”put and take” fiske. Det är därför anmärkningsvärt att 

fisk som exponeras för vatten från Trekanten visar tydlig EROD 

induktion i gäle. De AhR agonister som orsakar induktion härrör 

troligen från dagvatten från trafikleder och stadsbebyggelse i Trekantens 

tillrinningsområde. 
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