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1. Bakgrund och syfte 

I Naturvårdsverkets regi utförs med några års mellanrum riktade mätkampanjer inom 
miljöövervakning av miljögifter. 2017 års mätkampanj var inriktad på effekter av miljögifter i ett 
antal djurgrupper (fiskhälsa hos abborre och tånglake, embryonalutveckling hos vitmärla, 
lysosomal stabilitet hos mussla och imposex hos snäcka) på åtta särskilt påverkade 
provtagningsplatser längs Sveriges kust. Kampanjen möjliggjorde mätningar av en bred 
uppsättning av biologiska effekter av miljögifter samtidigt, i olika matriser och vid samma lokaler. 
Undersökningarna i de särskilt förorenade områdena kan fungera som komplement till de 
mätningar som görs i referensområden inom den återkommande övervakningen av effekter.  
Undersökningen ger underlag för uppföljning av miljömålen Hav i balans och Giftfri miljö. 

Syftet med Effektscreeningen var i huvudsak:  

• Att få en överblick över hur allvarliga effekter av miljögifter är på mer förorenade 
provtagningsplatser jämfört med referensområden.  

• Att jämföra olika typer av metoder för att mäta effekter av miljögifter och även  

• Att jämföra hur olika organismer svarar på en förändring i belastning av miljögifter. 

I tillägg: 

• Genererar undersökningen värdefull information om miljötillståndet, underlag för 
bedömningsgrunder och eventuellt också underlag för riskbedömningar enligt EU:s 
vatten- och havsmiljödirektiv samt   

• Resultaten kan också användas i arbetet med tillsyn och prövning på länsstyrelserna och 
som ett svenskt bidrag till OSPAR:s integrerade effektövervakning, och bidra till att testa 
utvalda variabler, t.ex. HELCOM:s supplementära indikator reproduktionsstörningar hos 
vitmärla och pre-core indikatorn lysosomal stabilitet. 

 

Stockholms universitet, Institution för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) ansvarade för 
provtagning och analyser av vitmärlans fortplantning och biomarkörer. För vitmärlans del var ett 
delmål: 

• Att studera kopplingen mellan olika biomarkörer och reproduktionsskador hos vitmärlan 
samt möjligheten att öka känsligheten i bedömningen av ett förorenat område genom att 
inkludera analys av ett batteri av biomarkörer i reproduktionsstudierna.  

. 1.1 Störd fortplantning hos vitmärlan tyder på exponering till miljögifter  

Fortplantning hos vitmärlan Monoporeia affinis har studerats sen början av 80 talet i 
laboratorieexperiment med olika kemikalier samt i industrirecipienter. Det visade sig att 
embryonalutvecklingen stördes vid exponering för flertalet kemikalier och frekvensen 
missbildade embryon ökade (Reutgard et al. 2014). År 1992 skedde en internationell utvärdering 
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av olika mätmetoder som användes inom den Nationella miljöövervakningen. Vitmärlans 
embryonalutveckling valdes ut för att användas i syfte att detektera förorenade sediment på ett 
antal stationer i Bottenhavet och Egentliga Östersjön där arten normalt förekommer. Vitmärlan 
är semelpar, vilket innebär att den bara reproducerar sig en gång under sin livstid. Gonaderna 
börjar utvecklas efter midsommar då ljuset minskar och parningen sker i november/december 
och embryoutvecklingen pågår under ca 2 månader. År 1994 startade det nationella 
övervakningsprogrammet Missbildade embryon av vitmärla på två områden i Östersjön 
(https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-
vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/missbildade-
embryon-av-vitmarla.html). Dels i norra Bottenhavet och Kvarken (fem stationer) samt på nio 
stationer i Asköområdet. Stationer som valdes ut övervakades dessutom med avseende på 
tätheter av makrofauna (https://www.havochvatten.se/hav/samordning--
fakta/miljoovervakning/miljoovervakningens-programomrade-kust-och-hav/delprogram-
makrofauna-mjukbotten.html). År 2011 reviderades programmet och fler stationer inkluderades 
för att bättre kunna täcka upp kusten och totalt analyseras nu 30 stationer från Kvarken i norra 
Bottenhavet ned till Gryts skärgård i Egentliga Östersjön (Handbok för miljöövervakning av 
missbildade embryon av vitmärla version 1:4 2016, NV rapport).  

 

1.2 Biomarkörer  

Som komplement kan biomarkörer användas för övervakning av effekter. Orsakssambanden 
mellan påverkansfaktor (t.ex. ett miljögift) och effekt blir ofta tydligare på lägre 
organisationsnivå, dvs specificiteten är högre. Den ekologiska relevansen är dock vanligen högre 
på högre organisationsnivåer. Därför har subcellulära, enzymatiska och molekylära metoder 
utvecklats och analyserats i vitmärlan under de senaste 8 åren (Gorokhova et al. 2010, Löf et al. 
2016, Gorokhova et al. 2019) och där resultaten visar att det finns god korrelation mellan 
embryoskador och effekter på dessa biomarkörer. Dessutom bör biomarkörerna återspegla 
allmän hälsostatus samt exponering för kemiska ämnen. Genom att kombinera 
reproduktionsskador hos vitmärlan med biomarkördata erhålls ökad information om orsak och 
verkan hos organismerna  

 

2. Undersökningsområden 

Länsstyrelserna valde ut de förorenade områdena längs hela Sveriges kust och vitmärlan 
analyserades i de områden där den förekommer (Figur 1). Målsättningen var att studera 
vitmärlan i Skelleftebukten, Sundsvallsbukten, Norrsundet och Bråviken där gamla data visade 
att det fanns vitmärlepopulationer. Provtagningen av vitmärlan i Sundsvallsfjärden och Bråviken 
samordnades med det nationella övervakningsprogrammet under vecka 3 i januari 2018. 
Stationerna utanför Norrsundet provtogs emellertid i början av december 2017 då det fanns stor 
risk att isen skulle lagt sig till mitten av januari och det var för grunt i Norrsundet för KBV 181 som 
används vid provtagningen i Bottenhavet och som har isbrytarkapacitet. Djuren som provtogs i 
december 2017 inkuberades i sitt naturliga sediment ca 1 månad fram till analysen i januari 2018. 
I Skelleftebukten genomfördes provtagningen i januari 2018 men det hittades inga vitmärlor på 
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de lokaler som valts ut baserat på förekomst 2015; därför finns inga data att rapportera för detta 
område.  

 

 

2.1 Sundsvallsfjärden  

Sundsvallsfjärden är kraftigt påverkad av både pågående och nedlagda verksamheter. Påverkan 
gäller såväl miljögifter, näringsämnen och syreförbrukande ämnen som hydromorfologi.  
Exempel på verksamheter i Sundsvallsfjärden är pappersbruk med utsläpp av näringsämnen, 
organiskt material, metaller och halogenerade organiska föreningar, aluminiumsmältverk med 
stora utsläpp av PAH:er fram till 2006, oljehamnen, Tivoliverket reningsverk och Sundsvalls stad 
med utsläpp från trafik, dagvatten med mera. Det finns även ett antal förorenade områden i 
avrinningsområdet från träindustri och kemisk industri. 

För Sundsvallsfjärden, Svartviksfjärden, Alnösundet och Draget pekade en påverkansanalys ut 
betydande påverkanskällor för följande ämnen/ämnesgrupper: PAH:er, klorerade alifater 
(trikloretylen), tungmetaller (Hg, Cd, Pb, As, Cr, Cu), klorerade bekämpningsmedel (till exempel 
DDT och HCB), dioxiner och dioxinlika föreningar, PFOS och PCB. För ytterligare information se 

Figur 1. Karta över 
undersökningsområden för 
vitmärlan. Stjärnor indikerar 
provtagningsstationer; de 
svarta symbolerna indikerar 
stationer i de påverkade 
områden och de gröna 
symbolerna visar stationer i 
referensområden. 
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den samlade rapporten ”Effektscreening – Biologisk effektövervakning i förorenade områden 
längs Sveriges kust 2017” 
 

2.2 Norrsundet  

Norrsundet är en tätort norr om Gävle. Där låg tidigare en stor pappersmassatillverkare, 
Norrsundets bruk. Brukets verksamhetsområde var beläget norr om Hamrångefjärden och 
gränsade åt öster mot Bottenhavet. Processvattnet gick ut i fjärden nordost om området. Inom 
området fanns även ett sågverk. Norrsundet bruks recipient var tidigare starkt förorenad. Men 
sedan bruket lades ner 2008 har utsläppen helt upphört vilket ger möjligheten att belysa 
frågeställningen om kvarvarande biologiska effekter av historiska utsläpp.  

Vid Norrsundet påträffas fiberrika sediment nordost om industriområdet där processvattnet gick 
ut. De fyller svackor i området och har en utbredning med en sammanlagd yta på över en halv 
kvadratkilometer. Nivåerna av föroreningar i Norrsundets recipient är överlag mycket höga, och 
koncentrationerna är förhöjda av ett flertal organiska ämnesgrupper, såsom klorerade dioxiner 
och furaner, HCB, PAH:er men även av vissa metaller inkl. krom, kadmium och kvicksilver. Syftet 
med att undersöka Norrsundets recipient är således att försöka bedöma eventuellt kvarvarande 
effekter hos organismer i recipienten. Som referens till området valdes en kustnära station SR1 
strax norr om Norrsundet (Figur 1).  

 

2.3 Bråviken  

Bråviken är en långsmal havsvik som sträcker sig från Norrköping i väst mot Oxelösund och 
Arkösund i öst. Bråviken saknar grunda mynningströsklar och vattenvolymen omsätts på omkring 
en månad. I det vidsträckta mynningsområdet sker intransport av saltare havsvatten längs det 
djupare kustområdet i norr, medan uttransporten av det lättare mindre salta vattnet mestadels 
sker längs det grundare, sydliga kustområdet.  

Bråvikens norra kust är en förkastningsbrant med bitvis lodräta och höga klippor. Den södra delen 
av Bråvikens kust är flackare och utgörs till stor del av odlad mark. Sötvattentillrinningen från 
Motala ström utgör det dominerande tillflödet till Bråviken. Motala ströms avrinningsområde är 
15 481 km², vilket är det näst största avrinningsområdet i Götaland. Bråviken har under lång tid 
varit recipient för utsläpp av dag- och spillvatten från tätorter och industriverksamhet i 
Norrköping och längs med Motala ström. I Norrköping har produktionen av pappersmassa, 
textilindustri och hamnverksamhet bedrivits under lång tid. De tidigare stora utsläppen har lett 
till förhöjda föroreningshalter i Bråviken.  

Även idag transporteras stora mängder föroreningar via Motala Ström till Bråviken. Exempel på 
aktiva miljöfarliga verksamheter är pappersbruk, metallindustri, deponier och sopförbränning. 
Pappersbruk finns i den inre delen av Bråviken och en bit uppströms vid Fiskeby och Skärblacka. 
I Norrköping förekommer flera industriella utsläpp som tillför både metaller, organiska 
föroreningar, syretärande ämnen och närsalter. Varje år anlöps Norrköpings hamn av en stor 
mängd fartyg. I oljehamnen vid Pampushamnen hanteras stora mängder petroleumprodukter. I 
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Norrköping finns även ett stort antal förorenade områden, bland annat i anslutning till den inre 
delen av hamnen. För ytterligare information se Effektscreening – Biologisk effektövervakning i 
förorenade områden längs Sveriges kust 2017. 

3. Genomförande och metodik  

3.1 Vitmärlans fortplantning 

Provtagning och analyser gjordes enligt beskrivningar i Handboken för undersökningstypen 
”Missbildade embryon av vitmärla” version 1:4 2016-05-24. Provtagning av embryon och 
sedimentkemi sker en gång per år i vecka 3-4. Det är viktigt att analysen sker i ett sent 
embryoutvecklingsstadium då det är lättare att identifiera missbildningar men att embryon ännu 
inte kläckts eftersom det då blir svårigheter att bestämma fekunditeten. 

För insamlingen av vitmärlor användes en bottenskrapa som ger ett större antal individer än en 
Van Veen huggare. Det är optimalt att analysera 50 gravida honor. Sedimentet sållas genom 1 
mm såll för att ta vara på de gravida honorna. Vid mycket låg temperatur är det en fördel att 
arbeta i uppvärmd lokal för att undvika bl.a. igenfrysning av såll. De levande, gravida honorna 
transporteras i väl syrsatt brackvatten till laboratoriet för analys. Eftersom vitmärlan är en 
kallvattenart är det viktigt att vattentemperaturen inte överstiger 7-8 oC. 

Den biologiska analysen görs på levande djur under stereomikroskop (Leica M 10 med polariserat 
kalljus, och digitalkamera), där äggen friprepareras och analyseras med avseende på beskrivna 
variabler (Sundelin and Eriksson 1998, Sundelin et al. 2008); se Tabell 1 för sammanfattning. Vid 
analysen av embryon är det väsentligt att arbeta under kalljus eftersom en varm underbelysning 
kan medföra att membraner påverkas och embryon spricker. Den vuxna honan granskas med 
avseende på förekomst av missbildningar (Figur 2) och fekunditet (Tabell 1).  

 

 

 

Figur 2. Vitmärla Monoporeia affinis och embryon: (A) Gravid hona , (B) normala embryon, 
(C) missbildade embryon, (D) död äggsamling, (E) membranskadade embryon och 
(F)embryon med avstannad utveckling. 
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Tabell 1. Effekt- variabler/ indikatorer som ingår i undersökningen av vitmärlans hälsotillstånd 
(Sundelin och Eriksson 1998, Sundelin et al. 2008, Löf et al., 2016a, 2016b). 

 

3.2 Biomarkörer 

Levande honor fryses i flytande kväve omedelbart efter att embryoanalysen genomförts. För 
olika parametrar och dess funktion se Tabell 1. Vid provtagningstillfället dissekerades 

Mätvariabel Funktion 

Fortplantning 

Fekunditet Antal ägg per hona 

Utvecklingsgrad hos embryon  Stadie 1 till 9 (från 2 celler till nykläckt juvenil) 

Missbildade embryon Olika typer som tex. membranskadade embryon 

Döda respektive 
obefruktade/outvecklade 
embryon 

Avstannad utveckling då tillväxten avstannat innan 
gastrulation (celler differentieras och ger upphov till 
olika vävnader och organ) 

Döda eller partiellt döda 
äggsamlingar hos honan  

Embryon som dör i ett tidigt skede av utvecklingen och 
kvarstår i marsupiet (äggkammaren) som en 
oidentifierbar lipidrest 

Biomarkörer 

Proteinhalt Total mängd av protein per hona (utan embryon); ett 
mått på kroppsstorlek 

RNA/DNA och RNA/Protein RNA-till-DNA-kvot och RNA-till-Protein-kvot är ett mått 
på cellernas kapacitet att syntetisera proteiner  

DNA/Protein kvot DNA-till-Protein-kvot är ett mått på cellstorlek i hona 

ORAC/Protein och ORAC/DNA Oxygen Radical Absorbance Capacity (totalt oxidativt 
försvar) är ett mått på antioxidant kapacitet 
normaliserat till protein eller antal celler 

TBARS Thiobarbituric Acid Reactive Substances; mått på 
lipidoxidering och därmed ett mått på oxidativ stress 

ORAC/TBARS Balans mellan antioxidant kapacitet och oxidativa 
processer 

AChE Acetylkolinesterasaktivitet; både inhibering och 
stimulering indikerar störningar som påverkar 
receptorfunktionen, pre- eller postsynaptiska 
funktioner  
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embryosamlingen ut från de gravida honorna. Honorna frystes individuellt i cryorör i flytande 
kväve och förvarades sedan i -80 °C. Innan provupparbetning delades honorna i huvuddel 
respektive bakdel på torris och förvarades därefter i -80  °C i väntan på homogenisering. 

Huvuddelen homogeniserades 3 × 20 sekunder, med kylning på is mellan körningar, med MP 
FastPrep-24 (Nordic Biolabs) i 210 µl kaliumfosfatbuffert (PPB) 75 mM, pH 7,4. Homogenatet 
centrifugerades 5 min 3300 × g i 4 °C och supernatanten fördelades därefter i alikvoter som 
placerades i -80 °C i väntan på analys. Bakdelen homogeniserades med Potter-Elvehjem 
homogenisator 5 slag 400 rpm i 150 µl RIPA (25 mM Tris-HCL pH 7,6, 150 Mm NaCl, 1% NP-40, 
1% sodium deoxycholate, 0.1% SDS; PierceTM Thermo Scientific 89900); 0,5 mM EDTA. 
Homogenatet centrifugerades 10 min i 1600 × g i 4 °C. Supernatanten fördelades i alikvoter som 
placerades i -80 °C. 

3.2.1. Protein. Proteinkoncentrationen mättes med bicinchoninic acid metoden (PierceTM  
BCA Protein Assay kit, Thermo Scientific 23225) med modifikationer för microplatt 
metoden. Transparanta plattor användes där 25 µl utspädd supernatant blandades 
med 200 ml reagens per brunn. Absorbansen mättes vid 540 nm med plattläsare 
FluoStar Optima (BMG Lab Technologies, Tyskland). Protein analyserades i 
homogenaten från båda kroppsdelarna för att kunna beräkna den totala 
proteinmängden µg/individ. 

3.2.2. Antioxidant kapacitet (ORAC). ORAC mättes enligt Ou et al. 2001 efter vissa 
modifikationer. Vid analys användes 20 µl supernatant med en proteinkoncentration 
0.12 mg/ml. Proverna blandades med 30 µl 2,2-azobis(2-
aminopropane)dihydrochloride (AAPH; 152,66 mM) som en källa till peroxylradikaler 
och 150 µl fluorescein (106 nM). Som standard användes Trolox (6-Hydroxy-2,5,7,8-
tetramethylchroman-2-carboxylic acid; 218µM). Fluorescensen avlästes vid 
495nm/520nm (Ex/Em) vid 37 °C under 2 timmar med plattläsare FluoStar Optima. 
ORAC anges som mg trolox eq./mg protein.  

3.2.3. Acetylcholine esterase aktivitet (AChE). AChE aktiviteten analyserades enligt Ellman 
et al. (1961) med modifikationer för microplatt metoden . Proteinkoncentrationen i 
proverna justerades till 0,5 mg/ml och därefter blandades 25 µl prov med 250 µl 
reagenslösning bestående av 169 µl (75 mM) acetylthiocholinlösning (AAPH), 845 µl 
(10 mM) 5,5-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (DTNB) lösning och 25,4 ml 100 mM PPB 
med pH 7,2. Absorbansen avlästes med 2 minuters intervall i 10 cykler vid 405 nm 
med plattläsare FluoStar Optima. Cholinesterasaktiviteten anges som nmol/mg 
protein/min. 

3.2.4. RNA/DNA. Kvoten RNA/DNA analyseras enligt Gorokhova et al. (2002) med vissa 
modifikationer. 10µl supernatant blandas med 190 µl extraktions buffert (1% sarcosyl 
i TE-buffert). Efter sonikering 3 × 30 s skakades proverna i 2,5 timmar och därefter 
överförs 15 µl prov/brun till microplatta. 70 µl TE-buffert och 70 µl RiboGreen (50 
µl/10 ml) tillsätts och efter avläsning av fluorescens som återspeglar den totala 
mängden RNA och DNA vid 485nm/520nm (Ex/Em) med plattläsare FluoStar Optima 
tillsätts 5 µl RNase (1:99 Promega stock i TE-buffert) för att efter 30 minuters 
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inkubering avläsa fluorescens som återspeglar DNA. Som standard används RNA (16S 
and 23S rRNA, Escherichia coli, Component C RiboGreen Kit) respektive DNA (kalv 
thymus). 

3.2.5. Lipid peroxidering (TBARS). TBARS analyserades enligt TCA metoden (Cayman 
Chemicals 700870) där protein i 100 µl supernatant fälls ut med hjälp av 10% 
triklorättiksyra (TCA). Därefter tillsätts 800 µl reagenslösning bestående av 10% 
ättiksyra, 0,35M natriumhydroxid och 37 mM Thiobarbituric acid (TBA). Som standard 
används Malondialdehyd (MDA). Efter värmebehandling under 60 min centrifugeras 
proverna och därefter överförs 200 µl/brun till microplatta. Avläsning sker vid 
544nm/590nm (Ex/Em) med plattläsare FluoStar Optima och koncentrationen anges 
som µM MDA eq./mg protein. 

 

4. Bedömningsgrunder  

Inom HELCOMs indikatorarbete har vi tidigare tagit fram bedömningsgrunder (Reutgard och 
Sundelin 2014; HELCOM 2018) för indikatorn ”Missbildade embryon hos vitmärlan” men för 
biomarkörer har detta arbete bara påbörjats. Vid framtagandet av bedömningsgrunder för 
missbildade embryon av vitmärla har vi utgått från data från den nationella provtagningen som 
har pågått sedan 1994 fram till 2011 då programmet reviderades och utökades med fler stationer 
längs kusten. Prover har samlats in årligen i slutet av januari på 5 stationer i Bottenhavet och 9 
stationer i Asköområdet. Urvalet innehåller 8622 honor med drygt 230 000 embryon.  

Eftersom gränsvärdet baseras på en percentil har provstorleken en avgörande betydelse för var 
gränsvärdet hamnar. En högre provstorlek ger mindre varians till följd av slumpvisa fel och därför 
också en mindre spridning (lägre percentil). Eftersom provstorleken varierade stort från år till år 
och från station till station, har vi valt att använda oss av upprepad slumpmässig provtagning s.k. 
Bootstrapping, där vi själva kan kontrollera provstorleken. Vi har valt att använda en provstorlek 
på 50 honor (ca 1500 embryon) vilket är den rekommenderade provstorleken i det Nationella 
provtagningsprogrammet. Den slumpmässiga provtagningen av 50 honor i dataurvalet 
upprepades 100 000 gånger för att få en jämn spridning. Resultatet visar att andelen missbildade, 
membranskadade och outvecklade embryon är i genomsnitt 4,1 % (bakgrundsvärde). Vi har valt 

att använda den 90:e percentilen i likhet med de flesta andra bedömningsgrunder för biologiska 

Tabell 2. Bedömningsgrunder för missbildade embryon samt andelen honor med missbildade 
embryon hos vitmärla Monoporeia affinis. Kategorin inkluderar missbildade, membranskadade och 
embryon med avstannad utveckling då alla har visat sig vara mer eller mindre korrelerade till 
exponering för miljögifter. 

Bedömningsgrunder Medelvärde  Bakgrundsnivå Förhöjt värde 

Andelen missbildade embryon 4,1 % 0 – 5,9 % > 5,9 % 

Andelen honor med >1 missbildat embryo 23 % 0 - 30 % > 30 % 
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effekter (Vethaak et al. 2017, Davies och Veethak 2012). Den 90:e percentilen hamnar vid 5.9 % 
(Tabell 2) av totalt skadade embryon (dvs. missbildade, membranskadade och outvecklade 
embryon). Förutom att bedöma andelen missbildade embryon analyseras även andel honor med 
missbildade embryon. En sammanställning av data från påverkade områden och utvalda 
övervakningsdata från det Nationella programmet visade att man har störst chans att upptäcka 
statistiskt säkerställda skillnader mellan påverkat och opåverkat område genom att jämföra 
andel honor med fler än ett missbildat embryo. Slumpvis upprepad provtagning (100 000 gånger) 
av 50 honor visar att andelen honor med fler än ett missbildat embryo är i genomsnitt 23 % och 
90 percentilen är 30 %. 

 

5. Resultat och sammanvägda bedömningar 

5.1 Fortplantning 

5.1.1. Sundsvallsbukten. Vitmärlans reproduktion analyserades på två stationer. Station 57 
som ligger närmast land och station 58 som ligger lite längre från land (Figur 1). Station 
57 hade mycket kraftiga skador, de totala skadorna dominerades av missbildade 
embryon (13,6 %) och embryon med avstannad utveckling (8, 2 %) som tillsammans 
utgjorde mer än 20 %. Andelen honor med skadade embryon var 87 % vilket är mycket 
över bakgrundsvärdet på 23 %. Även station 58 som ligger lite längre ifrån land och 
industriella avloppsvatten har relativt höga frekvenser. Missbildade embryon på 6,8  
% och en total skadefrekvens på >10 % samt 52 % honor med skadade embryon 
medför att de inte uppnår GES. Den totala missbildningsfrekvensen skiljer sig 
signifikant från referenslokalen (Tabell 3). Vi har vid studier på 90-talet observerat låg 
fekunditet och förhöjd andel missbildade embryon på stationer som ligger relativt 
nära st 57 och 58 (Ericson et al. 1996).  

 

Tabell 3. Chi-square test med Yates korrigering som visar att frekvens av missbildningar är 
högre i testområden än i referenspopulationer. Signifikanta p-värden anges i fetstil. 

Område, stationer Statistik Alla typer av 
missbildningar 

Missbildade 
embryon 

Membran-
skador 

Avstannad 
utveckling 

Bottenhavet 

Sundsvall vs. N26 

χ2 

p value 

21.01 

<0,0001 

48.74 

<0,0001 

0.29 

0,5846 

0.53 

0,4646 

Bottenhavet 

Norrsundet vs. SR1A 

χ2 

p value 

16,73 

<0,0001 

24,28 

<0,0001 

1,55 

0,2119 

19,57 

<0,0001 

Egentliga Östersjön 

Bråviken vs. Askö 

χ2 

p value 

37,15 

<0,0001 

23,48 

<0,0001 

0,19 

0,6614 

14,77 

0,0001 
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5.1.2. Norrsundet.  Andelen honor med skadade embryon var ~50 % och stationen uppnår ej 
GES men andelen missbildade embryon är lägre än på stationerna i Sundsvallsbukten. 
Fekunditeten var relativt hög vilket tyder på att det fanns gott om näringsämnen i 
form av organiskt material i sedimentet från avloppsvatten från den nedlagda 
massafabriken (Tabell 3, Figur 3).  

5.1.3. Bråviken. Vitmärlans embryon har skador med signifikant högre frekvens än på 
referensstationerna i Asköområdet (Tabell 3, Figur 3). Det är framför allt andelen 
missbildade embryon som är starkast förhöjd men även embryon med avstannad 
utveckling innan gastrulation är signifikant högre i Bråviken (Tabell 3). En total 
skadefrekvens på ca 12 % samt 40 % honor med skadade embryon visar att 
testområdet ej uppnår GES. Fekunditeten är även mycket låg jämfört med 
referensstationerna och den lägsta av alla testområden (Figur 3). 

 

 

Figur 3. Fekunditet (ägg per hona) och missbildningsfrekvenser (missbildade, 
membranskador, avstannad utveckling och döda ägg, svart färg) på förorenade stationer i 
Sundsvallsbukten, Norrsundet och Bråviken samt respektive referensstationer (N26, SR1A och 
st 6019, 6004 och 6020 i Asköområdet).  
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5.2 Biomarkörer 

5.2.1. Sundsvallsbukten. Vitmärlor från Sundsvallsbukten hade signifikant förhöjda värden av 
lipidoxidering (TBARS) samt högre antioxidantnivåer (ORAC/DNA). Den resulterande 
negativa balansen (ORAC/TBARS) mellan antioxidativa och prooxidativa processer i 
vitmärlorma från Sundsvall indikerar emellertid att djuren lider av oxidativ stress 
(Figur 4). Enzymet acetylcholinesterase (AChE) var förhöjd i djuren från 
Sundsvallsbukten jämfört med referenslokaler vilket med stor sannolikhet också var 
relaterat till oxidativ stress. Proteinhalter som anges per individ (Protein) indikerar att 
antingen proteinkoncentration och/eller kroppsstorlek var signifikant lägre i vitmärlor 
från Sundsvallsbukten jämfört med referensstationen (Figur 5). Både lägre 
proteinkoncentration och mindre kroppsstorlek kan vara orsaken till lägre fekunditet 
vilket observerades i Sundsvallsbukten. Dessutom påvisar den lägre RNA-till-DNA-
kvoten att djuren från Sundsvallsbukten var stressade och hade lägre tillväxtkapacitet. 
Relationen mellan proteininnehåll och fekundidet indikerar emellertid att 
proteinspecifik äggproduktion är högre i Sundsvallsbukten jämfört med 
referensstationen (Figur 4). Den förhöjda investeringen i reproduktion kan 
förekomma i stressade populationer. 

5.2.2. Norrsundet. Resultaten överensstämmer med de i Sundsvallsbukten och även i 
Norrsundet hade vitmärlorna förhöjda värden av lipidoxidering (TBARS) samt högre 
antioxidantnivåer (ORAC/DNA) och det finns indikationer på att vitmärlorna lider av 
oxidativ stress (Figur 4). Enzymet acetylcholinesterase (AChE) var förhöjd i djuren från 
Norrsundet precis som i Sundsvallsbukten vilket sannolikt är relaterat till oxidativ 
stress. 

5.2.3. Bråviken. Vitmärlorna hade förhöjda värden av lipidoxidering (TBARS) samt högre 
antioxidant nivåer (ORAC/protein och ORAC/DNA). Den resulterande negativa 
balansen (ORAC/TBARS) mellan antioxidativa och prooxidativa processer i Bråvikens 
prover indikerar emellertid att djuren lider av oxidativ stress (Figur 4). Proteinhalter 
indikerar att antingen proteinkoncentration och/eller kroppsstorlek var signifikant 
lägre i vitmärlor från Bråviken (Figur 5). Både lägre proteinkoncentration och mindre 
kroppsstorlek kan vara orsaken till lägre fekunditet vilket observerades i Bråviken 
(Figur 3). Relationen mellan proteininnehåll och fekunditet indikerar emellertid att 
proteinspecifik äggproduktion är högre i Bråviken jämfört med Asköpopulationen 
(Figur 5).  
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Figur 4. Biomarkörer som mättes i Monoporeia affinis insamlade i (A) Sundsvallsbukten och 
station N26, (B) Norrsundet och SR1A, och (C) Bråviken och utanför Askö. Tillväxtbiomarkörer 
innefattar protein, RNA/DNA, RNA/protein, DNA/protein; oxidativ status härledd från TBARS, 
ORAC/protein, ORAC/DNA, ORAC/TBARS, och neurotoxicitet utvärderades med AChE aktivitet. 
Mann-Whitney-testet användes för att jämföra data från olika populationer, och stjärnor 
indikerar signifikanta skillnader mellan grupperna för de olika biomarkörerna. 
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Figur 5. Linjär regression mellan fekunditet 
och proteininnehåll för Monoporeia affinis 
som samplats i  

(A) Sundsvallsbukten och station N26, 

(B) Norrsundet och SR1A, och  

(C) Bråviken och utanför Askö.  

Det signifikant högre interceptet i 
regressionen för testområden indikerar 
högre specifik fekunditet per proteinhalt i 
dessa populationer. En sådan respons kan 
uppstå när stressade djur maximerar 
investering i nästa generation under låga 
eller moderata nivåer av miljöbelastning. 
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6. Biomarkörer för bedömning av hälsotillståndet hos Monoporeia affinis  

I de under lång tid förorenade testområdena registrerades effekter både på vitmärlans 
reproduktion och de biomarkörer som analyserades hos honorna. På individnivå, observerades 
lägre fekunditet, högre nivåer av missbildade embryon (Figur 3) och signifikanta skillnader i hur 
energi fördelas till reproduktionen (Figur 5). Vidare indikerade resultatet lägre tillväxtkapacitet, 
dålig oxidativ status och neurologiska skador på de djur som insamlats på de kontaminerade 
lokalerna jämfört med referenslokaler inom samma bassäng (Figur 4). Således samstämmer 
resultaten på individnivå med de på lägre organisationsnivå när kontaminerade lokaler jämförs 
med referenslokaler.  

Beträffande effektstorleken visade sig biomarkörsresponsen (kontaminerad lokal vs. referens) 
vara starkare än reproduktionsresponsen (Figur 4). Oxidativ stress-biomarkörerna (TBARS, 
ORAC/DNA och ORAC/TBARS) hade den högsta effektstorleken och visade högst signifikansnivå. 
Det var även intressant att förhållandet ORAC/protein som vanligtvis används som en markör för 
antioxidantkapacitet och är normaliserad till mängden protein i provet (Furuhagen et al. 2014) 
inte var så effektiv som förhållandet ORAC/DNA (dvs, antioxidant kapacitet normaliserad till 
mängden DNA, som är en markör för antioxidativ kapacitet per cell) och förhållandet 
ORAC/TBARS (dvs antioxidant kapacitet normaliserad till lipid peroxidationsnivån i provet, som 
är en markör för balansen mellan antioxidativ och prooxidativ kapacitet).  Av dessa skäl vill vi 
rekommendera att man använder TBARS, och förhållandet mellan ORAC/DNA och ORAC/TBARS 
som markörer för oxidativ stress i Monoporeia affinis. 

Som proxies för tillväxt har vi använt individens proteininnehåll, RNA-baserade indicier 
(RNA/DNA och RNA/protein) och DNA/protein kvot. Av dessa fyra biomarkörer, är det bara 
individens proteininnehåll och RNA/DNA kvot som signifikant skilde sig mellan de kontaminerade 
testområdena och referenslokaler (Figur 4). Vidare stöds dessas användning som biomarkörer för 
tillväxt hos M. affinis genom den signifikant positiva korrelationen med fekunditet.  

 

Som en markör för neurologiska skador, använde vi AChE aktiviteten. Denna biomarkör kan både 
minska, t ex som svar på pesticid exponering, och öka, t ex vid exponering för metaller eller 
oxidativ skada (Lionetto et al. 2013). I alla bassängerna var AChE nivåerna hos vitmärlorna som 
insamlats på de kontaminerade lokalerna förhöjda i jämförelse med referenslokalerna (Figur 4). 
Vidare sammanföll de förhöjda AChE nivåerna med störningar i den oxidativa balansen som 
visades genom de oxidativa status biomarkörerna.  Eftersom vi saknar information om kemisk 

Tabell 4. Spearmans rangkorrelation för reproduktionsvariabler (fekunditet och olika 
missbildningstyper) och biomarkörer. De röda värdena indikerar signifikanta korrelationer (p < 0.05) 
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sammansättning och kontaminanthalter i sedimenten är det inte möjligt att bedöma om de 
förhöjda AChE nivåerna var relaterade till specifika föroreningar eller ett resultat av enbart 
oxidativ stress, i enlighet med laborativa studier som visade att AChE ökar vid oxidativ stress i 
Daphnia magna (Eriksson Wiklund et al 2012). Därför kan AChE rekommenderas som biomarkör 
för neurologiska skador om man även genomför flera studier av involverade stressfaktorer och 
mekanismer.  

Som förväntat fanns signifikanta korrelationer mellan biomarkörerna (Tabell 5), vilket delvis är 
relaterat till deras beräkningsmetoder. Stark korrelation (>0.8) i denna tabell skulle snarare 
indikera redundans (överflöd) i svarsbedömningen än komplementaritet, som är suboptimalt när 
man skall välja ut ett batteri av biomarkörer. Sådana starka korrelationer fanns emellertid endast 
för RNA/DNA vs. DNA/protein (-0.95) kvoter och för ORAC/TBARS kvot vs. TBARS (-0.94). Alla 
andra korrelationer klassificerades som låga till moderata. Eftersom DNA/protein kvoten inte 
befanns vara informativ som tillväxtbiomarkör kan detta mått raderas från batteriet av 
tillväxtbiomarkörer. Däremot är den negativa korrelationen mellan förhållandet ORAC/TBARS 
och TBARS förutbestämd på grund av att TBARS värden används som nämnare av den förra. Båda 
indikatorerna skall användas i den oxidativa stressmätningen eftersom de visar olika sidor av den 
oxidativa statusen hos en organism (Tabell 1). Den gemensamma analysen av följande 
biomarkörer skulle bilda ett fungerande batteri för M. affinis I fältstudier: tillväxt biomarkörer 
(individens protein innehåll och RNA/DNA förhållandet), oxidativ status biomarkörer (TBARS, 
ORAC/DNA och ORAC/TBARS förhållanden, och AChE som biomarkör för neurologiska skador. 

 

7. Kombination av reproduktionsvariabler och biomarkörer för miljörelaterad 
hälsomätning.  
Inga signifikanta korrelationer mellan responsen hos de studerade biomarkörerna och de olika 
embryoavvikelserna observerades (Tabell 4). Den enda reproduktionsrelaterade variabeln som signifikant 
korrelerade till biomarkörerna var fekunditet, som visade positiv korrelation med proteininnehåll och 
RNA/DNA förhållandet och negativ korrelation med DNA-och ORAC/protein förhållandena samt AChE 
nivåerna (Tabell 4). Avsaknaden av korrelationer mellan biomarkörerna och embryo missbildningarna 
trots att både biomarkörer och reproduktionsskador påverkas av de kontaminerade sedimenten föreslås 

Tabell 5. Spearmans rangkorrelation för biomarkörer. De röda värdena indikerar signifikanta 
korrelationer (p < 0.05) mellan biomarkörer. 
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bero på att olika fysiologisk respons analyserades via dessa endpoints. Vi har tidigare funnit att avvikande 
embryoutveckling var kopplad till vissa DNA addukter (Gorokhova et al. 2019). På samma sätt är avvikande 
embryoutveckling i denna studie troligtvis orsakad av en genotoxisk respons medan effekterna för 
biomarkörerna indikerar tillväxthämning, oxidativ stress och neurologiska skador på honan. Dessa 
variabler kan således övervägas vara kompletterande och användas tillsammans när man skall mäta något 
så komplext som hälsostatus i miljön.  

För att utvärdera huruvida reproduktionsvariabler och de biomarkörer rekommenderade att användas 
som ett batteri för att mäta hälsostatus hos amfipoder (sektion 6) kompletterar varandra, har vi 
genomfört en diskriminant analys som baseras på en Partial Least Square regression (PLS-DA) genom att 
använda en Statistical Analysis i MetaboAnalyst (https://www.metaboanalyst.ca/). Resultatet för 
modellen presenteras som Scores plot (Figur 6, AD) och den relativa betydelsen av variablerna bedömdes 
med hjälp av VIP värden (Variance Importance in Projection; Figur 6BE). För att bedöma signifikansen av 
klass diskriminering, genomfördes en permutationstest (Figur 6 CF). 

 

Målsättningen med PLS-DA var att skilja mellan amfipoder insamlade i de kontaminerade 
områdena och referenslokaler, dvs de exponerade och icke-exponerade djuren. Två modeller 

Figur 6. PLS-DA resultat för Model 1 (A-C) och Model 2 (D-F). Scores plot (A and D) indikerar separation 
mellan djur insamlade vid referens (grön) och kontaminerade (röd) lokaler. VIP värden (B och E) 
identifierar de mest signifikanta styrvariabler; VIP tröskel sattes till 0.7 och indikeras av en tunn 
vertikal linje. Permutations test statistik (C and F) visar den högre signifikansen av Model 2 jämfört 
med Model 1. 
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jämfördes (Model 1 och Model 2); i båda modellerna användes kontamineringsnivån vid 
insamlingslokalen som en kategorisk beroende variabel (kontaminerad vs. referens) och:  

• i Model 1, användes bara reproduktionsvariablerna (Tabell 1) som styrvariabler; 
• i Model 2, användes biomarkörerna som föreslogs komplementära I sektion 6 tillsammans 

med reproduktionsvariablerna. 

Resultaten indikerar klart att man avsevärt förbättrar separationen mellan grupperna genom att 
använda både reproduktionsvariabler och biomarkörer, dvs den prediktiva kapaciteten av 
modellen (Figur 6AD). Felklassificeringsmatrisen indikerar 94% korrekt klassificering för Model 2 
och bara 70 % korrekt klassificering för Model 1. 

Dessa resultat föreslår att för att öka pålitligheten (trovärdigheten) av miljöbedömningar för 
kontaminant exponering i Östersjösediment, borde analyser av embryomissbildningar hos 
amfipoder kombineras med biomarkörsmätningar som t ex i Model 2.  Urvalet av biomarkörer 
bör inrikta sig på olika fysiologiska egenskaper för att ge ökad information om hälsotillståndet 
som kompletterar reproduktionsvariablerna. Förutom biomarkörer för tillväxt, oxidativ status 
och neurologiska skador skulle fler studier behöva genomföras för att erhålla biomarkörer för 
immunologisk status och endokrin störning såväl som olika avgiftningsmarkörer.  

 

6. Slutsatser 

De olika reproduktionsvariablerna som missbildade embryon och avstannad embryoutveckling 
samt andelen honor med missbildade embryon har i tidigare studier (Sundelin och Eriksson 1998, 
Sundelin et al. 2008 B, Reutgard et. al 2014) visat sig känsliga för olika typer av kemikalier och 
signifikanta skillnader observerades i samtliga 3 förorenade områden där vitmärlan studerades 
under 2018. Även de olika biomarkörerna svarade på samma sätt i de olika områdena. Vi har 
identifierat en uppsättning av informativa biomarkörer för stressdiagnostik i vitmärlan; tillväxt 
biomarkörer (individens protein innehåll och RNA/DNA förhållandet), oxidativ status 
biomarkörer (TBARS, ORAC/DNA och ORAC/TBARS förhållanden), och AChE som biomarkör för 
neurologiska skador. Variabler for reproduktion/tillväxt måste användas som kovariabler för att 
utveckla en integrerad hälsoindikator med hjälp av reproduktionsvariabler, biomarkörer och data 
för kemikalier och andra miljövariabler  
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