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Sammanfattning 

Denna studien har gjorts på blåmusslor, Mytilus edulis trossulus, för att undersöka effekter av det 

antidepressiva läkemedlet Citalopram på blåmusslans fysiologiska funktioner. Blåmusslan är en 

vanligt förekommande art i Östersjön där den fungerar som en nyckelart som; bidrar till den 

biologiska mångfalden, är långt ner i näringskedjan och är anpassningsbar. Dessa egenskaper gör 

den även lämpad som testorganism i denna studie. Citalopram är ett av Sveriges vanligaste 

läkemedel för att behandla psykisk ohälsa och den verkar genom att blockera återupptaget av 

serotonin i hjärnan och ingår i läkemedelsgruppen serotoninhämmare (SSRI). Serotonin påverkar 

flera olika funktioner i kroppen såsom rörelseförmåga, sinnesstämningar och mättnadskänsla. 

Läkemedel inklusive Citalopram återfinns i sjöar och vattendrag, detta för att läkemedel inte 

renas bort i våra reningsverk och för att det idag inte finns några krav på läkemedelsrening i 

svenska avloppsreningsverk. Läkemedel tillverkas för att vara aktiva vid låga koncentrationer 

vilket gör att de även har en negativ effekt på marina organismer. I denna studie har vi analyserat 

effekter av Citalopram på blåmusslans fysiologiska funktioner genom tre analyser, filtrering, 

rörelse och produktion av byssustrådar i tre olika koncentrationer (0 ng/l, 20 ng/l och 200 ng/l). 

Analyserna utfördes under två tidsperioder, exponering av läkemedel under 96 timmar samt 

remediering utan läkemedel under 72 timmar. Studien visar en signifikant skillnad i filtrering (P-

värde = 0.04416) mellan grupperna under exponeringen där fler blåmusslor som var exponerade 

för 200 ng/l visade en lägre filtreringsaktivitet (fler individer var helt stängda). Under 

remedieringen observerades en signifikant högre mortalitet bland blåmusslor som exponerats för 

200 ng/l (P-värde = 0.01347). Blåmusslor exponerade för 200 ng/l Citalopram visade även en 

lägre produktion av byssustrådar (P-värde= 0.02702). I den här studien kan vi se att läkemedlet 

Citalopram har en negativ påverkan på flera av blåmusslans fysiologiska funktioner.  

Nyckelord; Blåmussla, Östersjön, SSRI, läkemedel, avloppsreningsverk, filtrering, byssustrådar, 

rörelse. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of the antidepressant drug Citalopram on blue 

mussels, Mytilus edulis trossulus, in the Baltic Sea. The blue mussel is a common species that is 

considered a key species in the Baltic Sea as it contributes to biodiversity, and is adaptable which 

makes it suitable as a test organism in this study. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 

are the most commonly prescribed antidepressants and a common SSRI substance is Citalopram. 

This substance is one of Sweden's most common drugs for treating mental illness. Serotonin 

affects several different functions in the body such as movement, mood and saturation. Many 

pharmaceuticals including Citalopram are found in lakes and streams, this is because 

pharmaceuticals are not purified in our wastewater treatment plants and there is no requirements 

for filtration of pharmaceuticals in Swedish wastewater treatment plants as of today. 

Pharmaceuticals are manufactured to be active even at low concentrations, a negative side effect 

of this is that it is also active in the environment causing negative effects on marine organisms. 

In this study, we analyzed the effects of Citalopram on the physiological functions of the blue 

mussel by three analyzes; filtration, movement and production of byssus threads using three 

different concentrations (0 ng /l, 20 ng/l och 200 ng/l) of Citalopram. The analyzes were carried 

out over two time periods, exposure of drugs for 96 hours and remediation without drugs for 72 

hours. The study shows a significant difference in filtration (P-value = 0.04416) between the 

groups during exposure, where more blue mussels that were exposed to 200 ng/l showed a lower 

filtration activity (more individuals completely closed). During the remediation, a significantly 

higher mortality was observed among blue mussels exposed to 200 ng/l (P value = 0.01347). 

Blue mussels exposed to 200 ng/l Citalopram also showed lower production of byssus threads (P 

value = 0.02702). In this study we can see that the drug Citalopram has a negative effect on 

several of the blue mussel's physiological functions. 

Keywords; blue mussel, mollusc, Baltic sea, pharmaceutical, wastewater, SSRI, filtration, byssus 

threads, activity. 
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Tabell 1. Tabell visar lista på förkortningar och förklaringar som används genom studien 

Förkortning/namn på analys Förklaring 

Chi² (statistisk analys i RStudio) Gruppvis jämförelse, kategorisk data 

HELCOM The Baltic Marine Environment Protection 

Commission (Helsinki Commission) 

Kruskall Wallis (statistisk analys i RStudio) Gruppvis jämförelse, icke-parametrisk data 

Post-hoc test (statistisk analys i RStudio) Parvis jämförelse, icke-parametrisk data 

Rcmdr  Rcommander 
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Introduktion 

Det finns i dagsläget inget krav på svenska reningsverk att rena avloppsvatten från läkemedel, 

vilket leder till att läkemedel passerar ut i sjöar och vattendrag, vilket påverkar organismer som 

lever där (figur 1). Läkemedel är framtagna för att vara robusta så det klarar av transporten 

genom den mänskliga kroppen, men dessa egenskaper gör även att de är svårnedbrytbara i miljön 

(Larsson och Lööf, 2015). Då vi lever i ett samhälle med ökande psykisk ohälsa har även 

försäljningen av antidepressiva läkemedel ökat, vilket i sin tur leder till att det är mer läkemedel 

som når ut till naturen (Stockholms läns landsting, 2017). Läkemedel är oftast lipofila ämnen, 

vilket innebär att de kan diffundera in i celler på levande organismer och kan på så vis förstöra 

celluppbyggnaden. Negativa effekter på enskilda organismer och arter kan leda till påverkan på 

trofinivåer och i sin tur på samspelet i hela ekosystemet (Larsson och Lööf, 2015). Då Östersjön 

redan är ett artfattigt ekosystem kan även effekter på enskilda arter leda till stora negativa 

effekter (Johannesson, Smolarz, Grahn och André, 2011). Tidigare studier på marina organismer 

har visat att läkemedel kan leda till försämrade fysiologiska funktioner (Larsson och Lööf, 2015; 

Di Poi et al., 2014; Hernroth et al., s 4523, 2002; Clissold, Choi och Pratt, 2013; Ricci och 

Melloni, 2012). 

 
Figur 1. Förenklat flödesschema för kemikalier från samhället till miljön (ARV=Avloppsreningsverk) 

(Naturvårdsverket, i.d., figur tagen med godkännande från Peter Haglund).  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka effekter av det antidepressiva läkemedlet Citalopram hos 

Östersjöns blåmussla (Mytilus edulis trossulus) genom att undersöka olika koncentrationer. 

 

Forskningsfrågor 
 

Vilken effekt har olika koncentrationer (0 ng/l, 20 ng/l, 200 ng/l) av Citalopram på filtreringen 

hos Mytilus edulis trossulus? 

 

Vilken effekt har olika koncentrationer (0 ng/l, 20 ng/l, 200 ng/l) av Citalopram på 

rörelseförmågan hos Mytilus edulis trossulus? 

 

Påverkar olika koncentrationer (0 ng/l, 20 ng/l, 200 ng/l) av Citalopram produktionen av 

byssustrådar hos Mytilus edulis trossulus? 
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Bakgrund 

Östersjön 

Enligt Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska (2017) är Östersjön ett av världens 

största brackvattenhav med en totalyta på 420 000 km². Med brackvattenhav menas att vattnet är 

bräckt, det har en blandning av söt- och saltvatten. Dessutom har Östersjön en salthaltsgradient 

som spänner mellan 2-25 (Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska, s 24, 2017). 

HELCOM (2018) beskriver att Östersjön är ett relativt grunt hav där en tredjedel är under 30 

meter vilket är ovanligt för ett hav med dess storlek. Östersjöns varierande salinitet bidrar till att 

biodiversiteten är låg och utsätter organismerna för osmotisk stress. Detta gör att de blir mer 

känsliga för förändringar, miljögifter och mänsklig aktivitet. Många av organismerna vandrade 

in i Östersjön under dess mer salta tidsperiod och har anpassat sig till den lägre saliniteten. 

Generellt lever mer marina organismer längre söderut närmare de danska bältet medan mer 

sötvattensarter lever längre öster- och norrut (HELCOM, s 13-19, 2018). Snoeijs-Leijonmalm, 

Schubert och Radziejewska (2017) förklarar att med en varierande batymetri är Östersjön 

uppbyggd av bassänger som är genomgående i hela havet, från Arkonabassängen i söder till 

Bottenviken i norr. Mellan bassängerna finns det trösklar som vatten måste passera för att 

komma vidare. Vatten med högre densitet av salt har svårare att transporteras vidare då det 

sjunker till botten av bassängerna. På grund av termoklinen och haloklinen som finns i dessa 

vatten bidrar det till en komplex situation för detta hav. Haloklinen är ett skikt där en större 

förändring av salinitet inträffar, där vatten med högre salinitet och densitet sjunker till botten 

medan vatten med lägre salinitet håller sig upp mot ytan. Termoklinen är ett skikt där en större 

förändring av temperatur inträffar, där kallare vatten trycks ner mot botten och varmare vatten 

håller sig upp mot ytan. Dessa två fungerar som barriärer för omblandningen av syrerikt vatten i 

Östersjön. Då syrerikt vatten är lägre densitet än syrefattigt och salt vatten kan inte det syrerika 

vattnet bryta igenom haloklinen och termoklinen. Dessa är några av orsakerna till att Östersjön 

har långsamt vattenutbyte på cirka 30-40 år. (Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska, s 

24-31, 2017). Detta bidrar till att organiskt material inte bryts ner då bristen av syre är stor, utan 

istället sedimenteras på havsbotten (HELCOM, s12, 2018). 

En bidragande orsak till föroreningar i Östersjön är dess stora avrinningsområde. Östersjön är 

omgett av nio länder som är bebott av ca 85 miljoner människor och har ett avrinningsområde 

som är fyra gånger större än sin egen yta. Många av dessa omliggande länder har industrier, 

skogsbruk och jordbruk som läcker föroreningar och gift till närliggande vattendrag. 

Föroreningarna transporteras sedan vidare till Östersjön via floder och åar (HELCOM, s12, 

2018). Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska (2017) förklarar att i den fytobentiska 
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zonen är eutrofiering ett stort problem då kväve och fosfor från jordbruket tillsätts och bidrar till 

stora algblomningar under vår, sommar och höst. Dessa bildar ett skyddande täcke som 

motverkar att nytt syre och solljus ska komma ner i vattenmassan. När dessa alger dör sjunker de 

till botten och bryts ner av mikroorganismer. För att brytas ner kräver mikroorganismerna syre 

och när dessa alger finns i överflöd tar syret på botten slut och bildar då syrefria bottnar (Snoeijs-

Leijonmalm, Schubert och Radziejewska, s 444-445, 2017).  

Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska skriver att Östersjöns havsbotten kan delas 

in i två sedimenteringstyper, icke-deponerande där sediment eroderas eller transporteras samt 

deponerande som sedimenteras under haloklinen. Sediment som resuspenderas görs så med hjälp 

av vågor och strömmar men orsakas även av människan i och med båttrafik (Snoeijs-

Leijonmalm, Schubert och Radziejewska, s 31-35, 2017). I och med den ytterligare antropogena 

påverkan av omblandningen av sediment, kan läkemedel och andra miljögifter fortsätta att 

spridas och frigöras i Östersjön (Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska, s 593, 2017). 

Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska (2017) fortsätter förklara att Östersjöns 

vattencirkulation även påverkas av den storskaliga atmosfäriska cirkulationen, nederbörd, vind 

och lufttryck, då det under dessa inflöden kommer in marint vatten via de danska bältena. Det 

marina vattnet med en högre salinitet och densitet hjälper till att blanda om den stora 

vattenmassan (Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska, s 47-48, 2017). 

 

Reningsverk och läkemedelsutsläpp 

 

Reningsverk kan se olika ut världen över och skilja sig markant beroende på vart i 

reningsprocessen man lägger fokus (Wallsten, 2019). Wahlberg (2008) förklarar att när 

inkommande avloppsvatten når ett avloppsreningsverk följer reningsprocessen vissa steg (figur 

2), mekanisk rening, kemisk rening samt biologisk rening. Mekanisk rening är uppdelad i tre 

processer; gallring, sandfång samt försedimentering. Detta går ut på att ta bort stora föremål och 

partiklar och tar cirka 2-3 timmar. I den kemiska reningenen separeras föroreningar, gifter och 

vissa näringsämnen såsom fosfor. Detta för att klumpa ihop ämnen så de kan sjunka till botten 

och sedimenteras. Den tredje processen, biologisk rening, går ut på att minimera 

syrekonsumerande organisk material och kväve genom aktivslamprocessen. Här används 

mikroorganismer i form av bakterier för att binda ämnena så de kan bli sediment för att sedan 

slamhanteras. Slammet kan sedan bli till biogas eller deponeras. De mikrobiella och kemiska 

processerna i biologisk rening är känsliga för störningar, yttre faktorer och gifter. Detta då de kan 

slå ut hela den tredje processen och skapa stora problem för reningen av avloppsvatten. Den 

biologiska reningen har utvecklats och kan användas på flera olika sätt till exempel med 

membranreaktorer och biofilmsprocesser. Vanligast är dock den kontinuerliga 

aktivslamprocessen (Wahlberg, s 30-33, 2008).  
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Figur 2. Schematisk bild som visar hur avloppsreningsverkens olika reningsprocess fungerar (Miva - Miljö och 

Vatten i Örnsköldsvik, 2019). 

 

Livsmedelsverket (2020) har ett kontrolldokument för hur mikrobiologiska säkerhetsbarriärer 

ska se ut hos reningsverk. En mikrobiologisk säkerhetsbarriär handlar om hur åtgärder tas hos 

reningsverket för att rena vatten från förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier och 

parasiter. Dessa barriärer är följande; 

 

“• Kort konstgjord infiltration av ytvatten (kortare tid än 14 dagar) (avskiljande) 

• Kemisk fällning med efterföljande filtrering (avskiljande)  

• Långsamfiltrering (avskiljande)  

• Primär desinfektion (inaktiverande) 

• Filtrering genom membran med en nominell porvidd som är mindre eller lika med 100 nm 

(avskiljande)” (Kontrollwiki.livsmedelsverket.se, 2020). 

 

Finnson (2019) skriver att reningsverken ursprungligen inte är byggda för att rena läkemedel, 

men en del läkemedel bryts ändå ner i processen. Läkemedel är uppbyggda av kemiska 

föreningar som kan vara svårnedbrytbara och för att brytas ned krävs utvecklade processer hos 

alla reningsverk. Dessa processer skulle öka energianvändningen hos reningsverken med 2-10 

gånger vilket i slutändan blir en kostnadsfråga för respektive reningsverk (Finnson, 2019).  

I en rapport från Naturvårdsverket (2008) har de gjort en grov uppskattning på vad kostnaderna 

skulle bli för att utveckla reningsverken så det skulle bli möjligt att rena avloppsvatten från 

läkemedel. I deras uträkning säger de att den extra kostnaden kommer att bli mellan 0,75 och 15 

kronor/m3, detta är beroende på vilket val av teknik man väljer. De jämför med kostnaden idag, 

som ligger på mellan 2 och 8 kronor/m³. Det som påpekas är just den förhöjda 

energianvändningen som krävs för läkemedelsrening. Den totala kostnaden för denna 

läkemedelsrening skulle då årligen bli 10 miljarder kronor, som ungefär blir 200-1300kr/per 

person och år. Detta är då alltså en höjning med 10 procent från nuvarande kostnader 

(Naturvårdsverket, s 107, 2008).  
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Larsson och Lööf (2015) menar att de flesta läkemedlen är framtagna och avsedda för att 

påverka fysiologiska processer i människokroppen. Oftast genom att binda till olika proteiner till 

exempel i enzymer eller receptorer. Läkemedel påverkar människan i låga koncentrationer och 

när dessa hamnar i naturen finns risk för att de även kan påverka fysiologiska processer i andra 

organismer. Läkemedel är framtagna för att vara robusta och persistenta, detta för att de ska klara 

den transport och lagring genom kroppen för att utsöndras vid rätt tillfälle och kroppsdel. Att ett 

läkemedel är motståndskraftigt är ofta en positiv egenskap för människan men ger desto större 

konsekvenser vid nedbrytning i avloppsreningsverk samt i naturen. Läkemedelspåverkan i miljön 

har delvis visat sig i reproduktionsstörningar hos fiskar, då dessa läkemedel slår ut organismens 

endokrina system och gör så att fisken inte kan genomgå en reproduktion (Larsson och Lööf, 

2015). 

Det finns få studier på hur läkemedel som Citalopram bioackumuleras i marina organismer, 

med blåmussla som fokus. Det har dock gjorts studier på hur tungmetaller bioackumuleras i 

blåmusslor (Poynton et al.,, 2014; Gilek et al., 1996; Mubiana, Vercauteren and Blust, 2006). Då 

blåmusslan är en nyckelart i Östersjön är det således viktigt att undersöka hur denna organism 

påverkas av människans användande av läkemedel. Då Östersjön redan är utsatt i och med att det 

är ett artfattigt och känsligt ekosystem kan dessa läkemedelsutsläpp ge stora effekter på djur- och 

växtliv. Man har sett att längre tid av exponering av låga halter av läkemedel har en direkt 

påverkan på marina organismer, bland annat störningar i det endokrina systemet hos fisk 

(Larsson och Lööf, 2015). Beroende på hur dessa låga doser av läkemedel påverkar 

organismerna kan det få en påverkan på hela ekosystemet som finns i Östersjön.  

 

Blåmusslan (Mytilus edulis trossulus) 

Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska (2017) beskriver att blåmusslor i Östersjön 

lever på hårdbottnar upp till 20 meters djup, från Norra kvarken i norr till Kattegatt i sydväst. Då 

blåmusslan i Östersjön, till skillnad från sina artfränder på Västkusten, är under konstant 

osmotisk stress leder det till att de är mindre till storlek, har tunnare skal, samt har svårare att 

fästa vid substrat med sina byssustrådar (Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska, s 

431, 2017). Kobak, Poznanska och Kabareko., (2009) menar att hur många byssustrådar en 

mussla producerar varierar i och med dess omgivning, salinitet och temperatur. Musslor som 

lever i turbulent vatten, då de är utsatta för vågor och tidvatten producerar ofta fler och starkare 

byssustrådar (Kobak, Poznanska och Kakareko, 2009). Blåmusslan påverkar lokala ekosystem på 

flera nivåer då de fungerar som en nyckelart (Larsson et al., s 30, 2017). De är en organism som 

konsumerar näring, framför allt fytoplankton, genom filtrering vilket sker genom en öppning i 

skalet, manteln (Lesser, Bailey, Merselis och Morrison, 2010). En blåmussla kan filtrera upp till 

5 liter vatten i timmen, vilket innebär att hela Östersjöns blåmusselpopulation kan filtrera 

Östersjöns vattenmassa fyra gånger på ett år (Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska, s 

431, 2017). Hernroth et al., (2002) förklarar att de genom filtreringen bidrar till minskning av 

eutrofiering och syrefria bottnar. Eftersom de filtrerar stora mängder vatten är de också en risk i 
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och med ackumulering av läkemedel, gifter och föroreningar (Hernroth et al., s 4523, 2002). 

Blåmusslan fungerar även som en viktig del i ekosystemen genom att vara föda till andra djur 

såsom fåglar och fiskar (Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska, s 431, 2017).  

Musslor har använts som testorganismer i många studier angående läkemedelseffekter. Detta 

då arten lever på många platser på jorden, i olika miljöer och även för dess ekologiska betydelse 

(Fong och Ford, 2014). Författarna beskriver att antidepressiva läkemedel påverkar transport- 

och receptorprotein i serotoninsystemet hos musslor vilket ger effekter på både de fysiska och 

psykiska mekanismerna (Fong och Ford, 2014). Beteenden som påverkas är reproduktion, 

försvarsmekanismer, metabolism, tillväxt samt deras förmåga att konsumera föda (Di Poi et al., 

2014). Om en mussla blir utsatt för stress eller befinner sig i en omgivning som inte är optimal, 

så reagerar den antingen genom att stänga sitt skal och stanna på platsen eller rör sig därifrån för 

att fly undan det potentiella hotet (Hartmann et al., 2016). Då musslor anpassar sig efter yttre 

faktorer och lätt påverkas av förändringar (Ericson, Thorsén och Kumblad, s228, 2010) anser vi 

att blåmusslan är en lämplig biomarkör för våra analyser i detta arbete.  

 

Citalopram 

1-[3-(Dimetylamino)propyl]-1-(pfluorofenyl)-

1,3-dihydro-5- isobensofurankarbonitril  

 

Figur 3. Figur visar kemisk beteckning och molekyl för Citalopram (Stockholms läns landsting, 2019). 

Kellner et al., (2015) beskriver att Citalopram är ett antidepressivt läkemedel som kategoriseras 

under selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Tidigare studier har visat att serotonin 

påverkar flera olika funktioner i kroppen såsom rörelseförmåga (Clissold, Choi och Pratt, 2013), 

sinnesstämningar som aggression (Ricci och Melloni, 2012) och depression (Van Praag, 1977) 

och mättnadskänsla (Ward et al., 1999). På FASS’s hemsida kan man läsa att Citalopram och 

Escitalopram återfinns i 82 läkemedel i Sverige idag (FASS.se, 2020). För Citalopram är halten 

för läkemedlet högre i utgående vatten än för ingående vatten från reningsverken. Detta kan bero 

på bristfällig analys i första steget hos reningsverken (Naturvårdsverket, s 38, 2008).  

De Lange et al gjorde 2006 en studie på Märlkräftor och Fluoxetine (som är en SSRI som 

liknar Citalopram) som visade att läkemedlet påverkade märlkräftornas simförmåga även vid 

låga doser. Koncentrationen av läkemedlet förekommer i miljön i 10⁴ till 10⁷ högre än vad man 

använde sig av i studien (De lange et al., 2006). Forssell & Lindberg (2019) visade även i en 

studie att Citalopram har en negativ effekt på märlkräftor i och med dess aptit när de blir utsatta 

för läkemedlet under en kortare tid (Forssell & Lindberg, 2019).  
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Figur 4. Figur från SLL’s rapport om koncentrationshalter av Citalopram och Escitalopram i ingående avloppsvatten 

i jämförelse med försäljningsstatistik (Stockholms läns landsting, med godkännande från Johanna Borgendalh, Fil 

Dr, projektledare). 

 

Figur 5. Figur från SLL’s rapport om koncentrationshalter av Citalopram och Escitalopram i utgående avloppsvatten 

i jämförelse med försäljningsstatistik (Stockholms läns landsting, med godkännande från Johanna Borgendalh, Fil 

Dr, projektledare). 

I dessa grafer har man slagit ihop Citalopram och Escitalopram, då de kemiska föreningarna är 

två enantiomerer, det vill säga en spegelbildsform, av samma molekyl och analysmetoder går 

inte att skilja dem åt, så man får då en totalsumma av de två sammanslaget. Ursprungligen 
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kommer de från SLL’s rapport (2017) ‘Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - 

Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms 

läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016’ där de har 

undersökt läkemedelsbelastningen i miljön för att bedöma påverkan av 111 utvalda läkemedel. I 

denna rapport analyserades prover på ytvattnet från Mälaren, Stockholms innerskärgård och i 

dricksvattnet från de tre största vattenreningsverken i Stockholms län; Henriksdal, Käppala och 

Bromma. I studien jämför de utsläppen och provtagningarna med försäljningsstatistik genom 

åren, för att se om det följer en viss trend. Genom denna rapport så återfann man 83 

läkemedelsubstanser vid orenade avloppsvatten och 63 olika läkemedel från det renade 

avloppsvattnet. Man kunde i denna rapport se att Citalopram och Escitalopram har reducerats 

med 48% under provtagningsperioden och att läkemedlet inte återfanns i dricksvattnet 

(Landsstingstyrelsens Förvaltning, 2017).  

Stockholms Läns Landsting miljöprogram fortsatte med arbetet under senare år och har en 

förteckning över läkemedel och dess påverkan på miljön och organismer och i den 

sammanställningen kan man läsa: “Koncentrationer av citalopram i fisk exponerad för renat 

avloppsvatten motsvarar terapeutiska nivåer hos människa. Halter i miljön av flera SSRI/SNRI 

överstiger de koncentrationer som rapporterats ha påverkan på vattenlevande organismer, 

särskilt ryggradslösa djur.” (SLL:s miljöprogram 2017–2021, 2020). 

På Janusinfo.se som är en kommersiell obunden informationssida för läkare och 

sjukvårdspersonal kan man läsa mer om Citalopram och hur läkemedlet finns med i landstingets 

förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser, enligt miljöprogrammet som nämns 

ovan. Man såg under ett pågående projekt med start 2017 att Citalopram hade lägsta effektnivå 

som blivit uppmätt i miljön, som är då LOEC=150 ng/L (Lowest observed effect concentration). 

De skriver vidare att man har funnit Citalopram i prover från renat avloppsvatten, dricksvatten, 

ytvatten och i fisk. Janusinfo.se skriver vidare att Citalopram är ett bioackumulerande läkemedel 

som har en log Kow på 1,04 vid ett pH på 7. Detta innebär att läkemedlet har en viss fettlöslighet 

och ökar på så vis risken för att kunna bioackumuleras i organismer och sedan sprida sig vidare 

upp i trofinivåerna. 
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Metod och material 

Insamling och behandling av blåmusslor (Mytilus edulis trossulus) 

Blåmusslor samlades in vid Björkvik brygga (figur 6, 59.2203030, 18.5392141) genom krattning 

av blåstång (Fucus vesiculosus). Blåstången togs upp från ett djup på ca 100-130 cm med hjälp 

av krattor. Blåmusslor valdes ut efter storlek mellan 1-2 cm och avslutades efter en fångst på 50 

individer. Dessa transporterades sedan, tillsammans med bräckt vatten till Södertörns högskola 

för acklimatisering och syretillförsel (se Appendix).  

 

Figur 6. Insamlingsplats för blåmusslor (Google Maps, 2020). 

Blåmusslorna acklimatiserades och syresattes under 76 timmar i ett mörkt kylrum med en 

varierande temperatur på 4,2-6,2 grader. 5 ml Citalopram tillsattes med koncentrationerna 0 µg/l, 

2 µg/l och 20 µg/l till 15 replikat i form av burkar där 495 ml vatten från uppsamlingsplatsen, 

Björkviks brygga, redan fanns. Den slutgiltiga koncentrationen blev då 0 ng/l, 20 ng/l och 200 

ng/l. Därefter syresattes vattnet separat för få en jämn spridning av Citalopram i alla replikaten. 

Kontrollgruppen (0 ng/l) syresattes på samma sätt för att samma metod skulle vara utförd på alla 

replikat. En blåmussla placerades i varje burk och en jämn storleksfördelning över 

exponeringsgrupper eftersträvades. Blåmusslorna exponerades för läkemedlet under 96 timmar. 

Under exponeringstiden undersöktes hur de olika koncentrationer av Citalopram (0 ng/l, 20 ng/l 
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och 200 ng/l) påverkar blåmusslans filtrering, rörelse och produktion av byssustrådar. 

Experimentet upprepades sedan efter att blåmusslorna blivit tillsatta näring och utsatta för en 

remediering, vilket är när blåmusslorna fått gå utan Citalopram i 72 timmar. Detta för att se om 

blåmusslorna kunde återhämta sig efter en läkemedelsexponering. 

Vid experimentets terminering beräknades ett storleksindex (figur 7) ut genom att ta en ratio av 

musslans längd (mm) och köttets torrvikt (g). Ingen signifikant skillnad mellan 

exponeringsgrupperna (0 ng/l, 20 ng/l och 200 ng/l) fanns (Df=2, F-värde = 0.237, P-värde = 

0.79). Detta innebär att blåmusslorna hade genomgående liknande storlek och att resultatet i 

analyserna har således hög reliabilitet. 

Vi valde koncentrationerna 0 ng/l, 20 ng/l och 200 ng/l då de är koncentrationer i likhet med 

de koncentrationer man uppmätt i avloppsvatten (Kellner et al., 2015). Tidigare studier har visat 

även negativa effekter hos marina sniglar (Chlorostoma funebralis, Nucella ostrina, Urosalpinx 

cinerea, Tegula fasciatus och Lithopoma americanum) där även låga koncentrationer av 

antidepressiva läkemedel (Citalopram, Fluoxetine, Venlafaxine och Flucoxamine) leder till att 

sniglarna släpper sitt fäste till underlaget (Fong och Molnar, 2013) samt att deras reproduktion 

påverkas (Gust et al., 2009; Fong och Molnar, 2008; Lazzara et al., 2012).  

 

Figur 7. Figuren visar en blåmussla under mätning. 



 

17 

Experiment och analys 

Analysen för filtrering gjordes för att undersöka om olika koncentrationer (0 ng/l, 20 ng/l, 200 

ng/l) Citalopram påverkar blåmusslans förmåga att filtrera vatten. Analysen undersöker om 

blåmusslorna är öppna (normalt filtrerande), stängda (ingen filtrering) eller vidöppna (överdriven 

stress/död)  under två perioder, exponering och remediering. Analysen utfördes kl 11 under 5 

dagar (mån-fre) och inleddes alltid med att tända taklamporna för att blåmusslorna under 5 

minuter skulle få acklimatisera sig till ljuset för att sedan anteckna filtreringsstatus på varje 

replikat. Tidigare forskning visar att yttre faktorer såsom förändring i dess omgivning påverkar 

filtreringsförmågan hos musslor (Kautsky, Johannesson och Tedengren, 1990). Parametrar för 

vår analys var stängd, öppen (då de filtrerar normalt) eller vidöppen (avliden blåmussla). Datan 

sammanställdes i Excel och analyserades i R-studio (Rstudio team, 2015) med paketet 

Rcommander (Rcmdr) (Fox, J., och Bouchet-Valat, M. 2020). Då vår data var kategorisk och 

frekvensbaserad analyserade vi denna genom ett Chi²-test för att sedan visualiseras i ett 

stapeldiagram med hjälp av Excel.1  

Analysen för rörelse gjordes för att undersöka om blåmusslor är mer aktiva eller passiva under 

påverkan av olika koncentrationer (0 ng/l, 20 ng/l, 200 ng/l) Citalopram samt efter remediering. 

Forskning visar att yttre faktorer såsom temperatur, salinitet, föroreningar och gifter påverkar 

deras rörelsemönster för att hitta en optimal plats att fästa på (Rajagopal, Van Der Velde och 

Jenner, 2002). Analysen för rörelse observerades varje dag runt kl 11 och inleddes alltid med en 

acklimatiseringsperiod på 5 min för att blåmusslorna skulle acklimatiseras vid ljus för att sedan 

filmas. Detta för att kunna jämföra varje individuell blåmusslas rörelse från en dag till en annan 

under flera dagar och på så sett kunna se hur många gånger de förflyttat sig. Experimentet 

utfördes under fem dagar och maximalt antal förflyttningar var 4. För att lättare kunna mäta 

blåmusslornas rörelse målades zoner i botten av burken musslorna låg i (se figur 8). Detta för att 

varje dag under experimentet undersöka om blåmusslorna flyttat på sig. Datan sammanställdes i 

Excel och analyserades i R-studio (Rstudio team, 2015) med paketet Rcommander (Rcmdr) 

(Fox, J., och Bouchet-Valat, M. 2020). Då vår data skulle jämföras grupperna emellan och var 

icke-parametrisk analyserades denna genom ett Kruskal Wallis test för att sedan visualiseras i ett 

låddiagram.  

 

 
1
 Rådatan lämnas ut på begäran. 
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Figur 8. Figuren visar startpunkten av en blåmussla i burken. 

Vid det sista analystillfället för filtrering och rörelse observerades även om blåmusslorna hade 

fäst sig vid underlaget med hjälp av dess byssustrådar. Detta undersöktes genom att försiktigt dra 

upp blåmusslorna ur burken och sedan räkna hur många som satt fast (ja) eller inte (nej). På så 

vis undersöktes om olika koncentrationer (0 ng/l, 20 ng/l, 200 ng/l) av Citalopram påverkar 

blåmusslan förmåga att producera byssustrådar samt fästa sig vid underlaget. Musslor producerar 

byssustrådar för att kunna hålla sig fast vid en yta (Kobak, Poznanska och Kakareko, 2009). 

Yttre förändringar som salinitet, temperatur, föroreningar och gifter utsätter blåmusslan för stress 

som påverkar produktionen av byssustrådar och var de fäster (Rajagopal, Van Der Velde och 

Jenner, 2002). Tidigare forskning har visat att blåmusslor utsatta för diklofenak, ibuprofen och 

propranolol har en försämrad förmåga att producera byssustrådar (Ericson, Thorsén och 

Kumblad, 2010). Datan sammanställdes i Excel och analyserades i R-studio (Rstudio team, 

2015) med paketet Rcommander (Rcmdr) (Fox, J., och Bouchet-Valat, M. 2020). Då vår data var 

kategorisk analyserade vi denna genom ett Chi²-test för att sedan visualiseras i ett stapeldiagram 

med hjälp av Excel.  
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Resultat 

Filtrering  

Exponering 

Våra resultat visar en signifikant skillnad (Chi² test = 6.24, Df = 2, P-värde = 0.04416) mellan de 

förväntade och de observerade värdena hos blåmusslorna i koncentrationerna 0 ng/l (kontroll) 

och 20 ng/l. Analysen visade att blåmusslorna i koncentrationerna 0 ng/l (kontroll) och 20 ng/l 

uppvisade normal filtrering (öppen), vilket indikerar att låga koncentrationer Citalopram inte 

påverkar filtreringen. Störst skillnad mellan observerade och förväntade värden kan observeras i 

koncentration 200 ng/l där det var 33 blåmusslor som var stängda, vilket tyder på att läkemedlet 

har en effekt på blåmusslans filtrering. Ingen av blåmusslorna under exponeringen var i 

parameter vidöppen (tabell 2, figur 9). 
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Tabell 2. Tabellen visar analysen av de observerade och förväntade värdena av filtrering av blåmusslan efter 

exponering i ett Chi²-test. 

Observerade värden 

Status Stängd Öppen Vidöppen 

Kontroll (0 ng/l) 23 52 0 

20 ng/l 19 56 0 

200 ng/l 33 42 0 

Förväntade värden 

Status Stängd Öppen Vidöppen 

Kontroll (0 ng/l) 25 50 0 

20 ng/l 25 50 0 

200 ng/l 25 50 0 

Chi²-värden 

Status Stängd Öppen Vidöppen 

Kontroll (0 ng/l) 0.16 0.08 0 

20 ng/l 1.44 0.72 0 

200 ng/l 2.56 1.28 0 
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Figur 9. Figuren visar filtrering hos de olika blåmusslorna under exponering för Citalopram.  

Remediering 

Våra resultat visar en signifikant skillnad (Chi² test = 12.588, Df = 4, P-värde = 0.01347) mellan 

de förväntade och faktiska värdena under remediering hos blåmusslorna i koncentrationerna 0 

ng/l, 20 ng/l och 200 ng/l. Alla grupper av koncentrationer hade observerade värden i kolumnen 

“Stängd” som avvek från dess förväntade värden (se tabell 3). I koncentration 0 ng/l samt 200 g/l 

kunde en signifikant skillnad påvisas då fler blåmusslor filtrerade normalt (öppen) i 0 ng/l än 

förväntat medan färre blåmusslor filtrerade normalt (öppen) i 200 ng/l än förväntat. Detta antyder 

att blåmusslor utsatta för 20 ng/l och 200 ng/l Citalopram inte återhämtar sig under remediering. 

Under denna analys kunde vi även observera blåmusslor i koncentration 200 ng/l under 

statusnivå “Vidöppen” där det förväntade värdet var 1.379913 men det faktiska värdet var 4, 

vilket indikerar på hög stress alternativ död hos blåmusslan (tabell 3, figur 9). 
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Tabell 3. Tabellen visar analysen av de observerade och förväntade värdena av filtrering av blåmusslan under 

remediering i ett Chi²-test. 

Observerade värden 

Status Stängd Öppen Vidöppen 

Kontroll (0 ng/l) 19 56 0 

20 ng/l 29 46 0 

200 ng/l 31 44 4 

Förväntade värden 

Status Stängd Öppen Vidöppen 

Kontroll (0 ng/l) 25.87336 47.81659 1.310044 

20 ng/l 25.87336 47.81659 1.310044 

200 ng/l 27.25328 50.36681 1.379913 

Chi²-värden 

Status Stängd Öppen Vidöppen 

Kontroll (0 ng/l) 1.83 1.40 1.31 

20 ng/l 0.38 0.07 1.31 

200 ng/l 0.52 0.80 4.97 
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0 ng/l: exponering ~ remediering 

Våra resultat visar ingen signifikant skillnad (Chi² test = 0.5291, Df = 1, P-värde = 0.467) i 

filtrering i 0 ng/l under exponering jämfört med remediering. 

Tabell 4. Tabellen visar analysen av de observerade och förväntade värdena vid jämförelse mellan exponering och 

remediering av filtrering av blåmusslan i ett Chi²-test. 

Observerade värden 

Status Öppen Stängd 

0 ng/l exponering 52 23 

0 ng/l remediering 56 19 

Förväntade värden 

Status Öppen Stängd 

0 ng/l exponering 54 21 

0 ng/l remediering 54 21 

Chi²-värden 

Status Öppen Stängd 

0 ng/l exponering 0.07 0.19 

0 ng/l remediering 0.07 0.19 
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20 ng/l: exponering ~ remediering 

Våra resultat visar en signifikant skillnad (Chi² test = 4.5151, df = 1, P-värde = 0.0336) i 

filtrering för blåmusslor när exponering och remediering jämfördes. Under denna analys så ser vi 

fler blåmusslor som är stängda under remediering än exponering, vilket antyder att de inte har 

återhämtat sig efter exponering av Citalopram (tabell 5, figur 9).  

Tabell 5. Tabellen visar Chi²-test med jämförelse i filtrering mellan 20 ng/l i exponering och remediering.  

Observerade värden 

Status Öppen Stängd 

20 ng/l exponering 58 17 

20 ng/l remediering 46 29 

Förväntade värden 

Status Öppen Stängd 

20 ng/l exponering 52 23 

20 ng/l remediering 52 23 

Chi²-värden 

Status Öppen Stängd 

20 ng/l exponering 0.69 1.57 

20 ng/l remediering 0.69 1.57 
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200 ng/l: exponering ~ remediering 

Våra resultat visar ingen signifikant skillnad (Chi² test = 4.1113, Df = 2, P-värde = 0.1926 

(Fisher’s exact test)) i filtrering i 200 ng/l när exponering jämfördes med remediering. I denna 

analys kan ingen återhämtning hos blåmusslorna observeras, men fler som är vidöppna.  

Tabell 6. Tabellen visar analysen av de observerade och förväntade värdena vid jämförelse mellan exponering och 

remediering av filtrering av blåmusslan i ett Chi²-test. 

Observerade värden 

Status Stängd Öppen Vidöppen 

200 ng/l exponering 33 44 0 

200 ng/l remediering 31 40 4 

Förväntade värden 

Status Stängd Öppen Vidöppen 

200 ng/l exponering 32 41 2 

200 ng/l remediering 32 41 2 

Chi²-värden 

Status Stängd Öppen Vidöppen 

200 ng/l exponering 0.03 0.02 2 

200 ng/l remediering 0.03 0.02 2 
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Analys av rörelse 

Exponering 

Våra resultat för analys av rörelse under exponering visade ingen signifikant skillnad (Kruskal-

Wallis chi-squared = 5.5436, Df = 2, P-värde = 0.06255) i rörelse när blåmusslorna var 

exponerade för olika koncentrationer av Citalopram. Ingen signifikant skillnad i rörelse mellan 

de olika grupperna kunde observeras vid parvis jämförelse (post hoc-test). Detta innebär att de 

olika koncentrationerna av läkemedlet inte hade tillräckligt stor effekt på rörelsen hos 

blåmusslorna för att en påverkan skulle kunna observerats (tabell 7, figur 10).  

Tabell 7. Tabellen visar den parvisa analysen i ett Kruskal Wallis test för den totala rörelsen hos blåmusslorna under 

exponering av olika koncentrationer av Citalopram.  

Jämförelse Observerad chi²-

värde 

Kritiskt chi²-värde Signifikans 

0 ng/l - 20 ng/l 7.3 11.48112 Ej signifikant 

0 ng/l - 200 ng/l 2.9 11.48112 Ej signifikant 

20 ng/l - 200 ng/l 10.2 11.48112 Ej signifikant 

 



 

27 

 

Figur 10. Figuren visar antal gånger (maximalt 4) blåmusslorna förflyttat sig under exponering av olika 

koncentrationer av Citalopram.  
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Remediering 

Våra resultat för analys av rörelse under remediering visade ingen signifikant skillnad (Kruskal-

Wallis chi-squared = 0.14572, Df = 2, P-värde = 0.9297) vid varken Kruskal-Wallis eller vid 

parvis jämförelse (post-hoc test). Detta innebär att ingen av grupperna har återhämtat sig under 

remedieringen (tabell 8, figur 11).  

Tabell 8. Tabellen visar den parvisa analysen i ett Kruskal Wallis test för den totala rörelsen hos blåmusslorna under 

exponering av olika koncentrationer av Citalopram.  

Jämförelse Observerad chi²-

värde 

Kritiskt chi²-värde Signifikans 

0 ng/l - 20 ng/l 0.8333333 11.48112 Ej signifikant 

0 ng/l - 200 ng/l 1.7666667 11.48112 Ej signifikant 

20 ng/l - 200 ng/l 0.9333333 11.48112 Ej signifikant 
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Figur 11. Figuren visar antal gånger (maximalt 4) blåmusslorna förflyttat sig under remediering av olika 

koncentrationer av Citalopram.  
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0 ng/l: exponering ~ remediering 

Våra resultat visar ingen signifikant skillnad (Two sample Wilcoxon test = W = 144, P-värde = 

0.1845) när rörelse jämfördes mellan exponering och remediering (figur 12) i gruppen med 

koncentrationen 0 ng/l. 

 

Figur 12. Figuren visar antal gånger (maximalt 4) blåmusslorna förflyttat sig när exponering jämfördes med 

remediering i 0 ng/l Citalopram.  
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20 ng/l: exponering ~ remediering 

Våra resultat visar en signifikant skillnad (Two sample Wilcoxon test = W = 185, P-värde= 

0.001595) i total rörelse när exponering och remediering jämfördes (figur 13) i gruppen med 

koncentrationen 20 ng/l. Detta innebär att blåmusslorna rörde sig mindre vid remediering än 

exponering. 

 

Figur 13. Figuren visar antal gånger (maximalt 4) blåmusslorna förflyttat sig när exponering jämfördes med 

remediering i 20 ng/l Citalopram.  
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200 ng/l: exponering ~ remediering 

Våra resultat visar ingen signifikant skillnad (Two sample Wilcoxon test = W = 131, P-värde = 

0.4315) när rörelse jämfördes mellan exponering och remediering (figur 14) i gruppen med 

koncentrationen 200 ng/l. 

 

Figur 14. Figuren visar antal gånger (maximalt 4) blåmusslorna förflyttat sig när exponering jämfördes med 

remediering i 200 ng/l Citalopram.  
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Produktion av byssustrådar  

Exponering 

Våra resultat visar en signifikant skillnad (Chi² test = 7.2222, Df=2, P-värde= 0.02702) i både 0 

ng/l och 200 ng/l. I gruppen 0 ng/l fanns det signifikant fler blåmusslor som producerade 

byssustrådar än vad som var förväntat. I 200 ng/l var det signifikant färre blåmusslor som 

producerade byssustrådar än vad som var förväntat (tabell 9, figur 15).  

Tabell 9. Tabellen visar analysen av de observerade och förväntade värdena i antal blåmusslor som producerar  

byssustrådar vid exponering i ett Chi²-test. 

Observerade värden 

Status Ja Nej 

0 ng/l (Kontroll) 12 3 

20 ng/l 10 5 

200 ng/l 5 10 

Förväntade värden 

Status Ja Nej 

0 ng/l (Kontroll) 9 6 

20 ng/l 9 6 

200 ng/l 9 6 

Chi²-värden 

Status Ja Nej 

0 ng/l (Kontroll) 1.00 1.50 

20 ng/l 0.11 0.17 

200 ng/l 1.78 2.67 
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Remediering 

Våra resultat visar ingen signifikant skillnad (Chi² test =1.6071, Df =2 , P-värde =0.4477 ) i 

produktion av byssustrådar vid remediering (tabell 10, figur 15). 

Tabell 10. Tabellen visar analysen av de observerade och förväntade värdena i antal blåmusslor som producerar  

byssustrådar vid remediering i ett Chi²-test. 

Observerade värden 

Status Ja Nej 

0 ng/l (Kontroll) 9 6 

20 ng/l 6 9 

200 ng/l 9 6 

Förväntade värden 

Status Ja Nej 

0 ng/l (Kontroll) 8 7 

20 ng/l 8 7 

200 ng/l 8 7 

Chi²-värden 

Status Ja Nej 

0 ng/l (Kontroll) 0.12 0.14 

20 ng/l 0.50 0.57 

200 ng/l 0.12 0.14 
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Figur 15. Figur visar antal blåmusslor som producerade byssustrådar i grupperna (0 ng/l, 20 ng/l, 200 ng/l) under 

både exponering och remediering.  
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0 ng/l: exponering ~ remediering 

Våra resultat visar ingen signifikant skillnad (Chi² test= 1.4286, Df = 1, P-värde = 0.427 

(Fisher’s exact test)) i produktion av byssustrådar vid jämförelse mellan exponering och 

remediering (tabell 11, figur 15). 

Tabell 11. Tabellen visar analysen av de observerade och förväntade värdena i antal blåmusslor som producerar  

byssustrådar (0 ng/l) i jämförelse mellan exponering och remediering i ett Chi²-test. 

Observerade värden 

Status Ja Nej 

0 ng/l exponering 12 3 

0 ng/l remediering 9 6 

Förväntade värden 

Status Ja Nej 

0 ng/l exponering 10.5 4.5 

0 ng/l remediering 10.5 4.5 

Chi²-värden 

Status Ja Nej 

0 ng/l exponering 0.21 0.5 

0 ng/l remediering 0.21 0.5 
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20 ng/l: exponering ~ remediering 

Våra resultat visar ingen signifikant skillnad (Chi² test= 2.1429, Df = 1, P-värdet = 0.1432) i 

produktion av byssustrådar vid jämförelse mellan exponering och remediering (tabell 12, figur 

15). 

Tabell 12. Tabellen visar analysen av de observerade och förväntade värdena i antal blåmusslor som producerar  

byssustrådar (20 ng/l) i jämförelse mellan exponering och remediering i ett Chi²-test. 

Observerade värden 

Status Ja Nej 

20 ng/l exponering 10 5 

20 ng/l remediering 6 9 

Förväntade värden 

Status Ja Nej 

20 ng/l exponering 8 7 

20 ng/l remediering 8 7 

Chi²-värden 

Status Ja Nej 

20 ng/l exponering 0.5 0.57 

20 ng/l remediering 0.5 0.57 
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200 ng/l: exponering ~ remediering 

Våra resultat visar ingen signifikant skillnad (Chi² = 2.1429, Df = 1, P-värdet = 0.1432) i 

produktion av byssustrådar vid jämförelse mellan exponering och remediering (tabell 13, figur 

15). 

Tabell 13. Tabellen visar analysen av de observerade och förväntade värdena i antal blåmusslor som producerar  

byssustrådar (200 ng/l) i jämförelse mellan exponering och remediering i ett Chi²-test. 

Observerade värden 

Status Ja Nej 

200 ng/l exponering 5 10 

200 ng/l remediering 9 6 

Förväntade värden 

Status Ja Nej 

200 ng/l exponering 7 8 

200 ng/l remediering 7 8 

Chi²-värden 

Status Ja Nej 

200 ng/l exponering 0.57 0.5 

200 ng/l remediering 0.57 0.5 
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Diskussion 

Den här studien visar att läkemedlet Citalopram har en negativ påverkan på blåmusslans 

fysiologiska funktioner. Blåmusslor exponerade för 200 ng/l Citalopram uppvisar både en lägre 

filtreringsaktivitet, ett lägre antal blåmusslor som producerar byssustrådar samt en högre 

mortalitet under remediering jämfört med musslor som inte utsatts för Citalopram. 

Tidigare studier av Kumblad et al., (2015) och Hartmann et al., (2016) menar att när miljön runt 

en mussla förändras på för musslan ett negativt sätt är dess reaktion att sluta sitt skal och sluta 

filtrera. De menar att filtrering hos blåmusslor är den fysiologiska funktion som får störst negativ 

påverkan av läkemedel i dess omgivning. De har även visat att musslor stänger sig oftare och 

mer oregelbundet på grund av stress, samt att de fortfarande påverkas av kemiska substanser 

även fast de är stängda (Kumblad et al., 2015; Hartmann et al., 2016). Resultatet i vår studie är i 

linje med tidigare resultat då filtreringsaktivitet hos blåmusslorna (mätt som antal musslor med 

normal filtering) är signifikant lägre hos de musslor som exponerades för 200 ng/l. Detta resultat 

tyder på att de inte trivs i högre koncentrationer av Citalopram. Studien av Kumblad et al., 

(2015) visade dessutom att blåmusslor som utsattes för högre koncentrationer av läkemedel hade 

en sämre återhämtning än de som var utsatta för lägre koncentrationer. Dock så har de 

blåmusslor som varit utsatta för låga koncentrationer under en längre tid visat sig ha en sämre 

fitness och reproduktionsförmåga (Kumblad et al., 2015). Vår studie visar också på en sämre 

återhämtning hos musslor som exponerats för 200 ng/l Citalopram då en signifikant högre 

mortalitet under remediering återfanns i den gruppen. Anledningen till den högre mortaliteten 

kan bero på att blåmusslorna i 200 ng/l var stängda under exponeringen, filtrerade mindre och 

fick på så sätt i sig mindre energi och hade då inte tillräckligt med energi för att tillföra sig den 

näring som tillsattes under remedieringen. Konsekvensen av detta gjorde att de inte återhämtade 

sig under remedieringen och istället avled. 

Under filtreringanalysen så var även 0 ng/l negativt påverkade, detta kan bero på att det var för 

lite tillsatt näring under remedieringen. Alternativt kan detta bero på att 0 ng/l inte har varit utsatt 

för något Citalopram och då har haft en mer normal filtrering under exponeringen. Detta kan ha 

lett till att näringen tog slut under remedieringen och utsatte blåmusslorna för svält. För undvika 

komplikationer som denna i framtiden rekommenderar vi en högre andel mat under 

experimentets gång.  

Byssusstrådar används av musslan för att fästa vid ett substrat, när musslor utsätts för stress 

minskar dess produktion av bysusstrådar (Kobak, Poznanska och Kakareko, 2009). I analysen 

över produktion av byssustrådar så var det signifikant mindre antal blåmusslor i 200ng/l som 

producerade byssustrådar än kontrollmusslor (0ng/l). Detta kan tolkas som att blåmusslorna som 

var i 0 ng/l trivdes bättre, då det fanns fler antal blåmusslor som producerade byssustrådar. 

Återigen visar detta att blåmusslor påverkas negativt av 200 ng/l Citalopram. Liknande resultat 

har visats av Ericson, et al., (2010) som undersökte blåmusslor och påverkan av läkemedel 
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såsom diklofenak, ibuprofen och propranolol. Studien visar att diklofenak och propranolol gör att 

blåmusslan producerar färre och svagare byssustrådar än ibuprofen. De visade även en högre 

stress och dödlighet hos dessa blåmusslor (Ericson, Thorsén och Kumblad, 2010).  

För att undersöka återhämtningen hos blåmusslorna testades skillnad i filtrering och 

produktion av byssustrådar mellan exponering och remediering. Ingen signifikant skillnad kunde 

observeras i någon av koncentrationerna. Detta innebär att blåmusslorna inte återhämtar sig från 

exponering till remediering. I figur 15 kan en skillnad i produktion av byssustrådar mellan 

exponering och remediering avläsas. Detta innebär att blåmusslorna i denna analys har påverkats 

av Citalopram. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas men en tendens till återhämtning kan 

observeras.  

Ingen skillnad i aktivitet (rörelse) hos blåmusslorna i de olika koncentrationerna kunde visas, 

varken under exponering eller remediering. Anmärkningsvärt är dock spridningen som kan 

observeras i låddiagrammet för 200 ng/l i analysen av rörelse (figur 10). Den stora spridningen i 

200 ng/l jämfört med kontroll och 20 ng/l visar på att blåmusslorna som exponerats för 200 ng/l 

reagerar väldigt olika på Citalopram och detta kan indikera på att Citalopram har en påverkan på 

aktiviteten men att den inte är likvärdig hos alla blåmusslor. Denna typ av analys kan dock vara 

lite komplex då blåmusslans reaktion vid stress både kan vara att förflytta sig för att hitta en mer 

optimal plats (Rajagopal, Van Der Velde och Jenner, 2002) vilket skulle visas som en högre 

aktivitet men reaktionen kan också vara att sluta sig för att söka skydd (Hartmann et al., 2016). 

Vår stora spridning bland replikaten kan indikera på just detta, att det finns en individuell 

skillnad i hur musslor reagerar. På grund av detta blir resultatet av denna analys svårläst, då man 

inte vet anledningen till varför de förflyttar eller fäster sig, då stressen som Citalopram tillför 

blåmusslan under tiden av experimentet kan visa sig på olika sätt. En utveckling av denna analys 

skulle kunna vara att filma blåmusslorna under hela experimentet för att kunna mäta aktivitet 

mer specifikt. På så vis får man fler parametrar, såsom tid, antal förflyttningar samt blåmusslans 

rörelsemönster.  

Intressant är dock att vi fann en signifikant skillnad i rörelse hos blåmusslor exponerade för 20 

ng/l under exponering jämfört med remediering. Blåmusslorna i denna koncentration rörde sig 

signifikant mindre under remediering jämfört med exponeringen. Detta kan bero på att musslor 

fäster sig sämre, eller inte alls, till underlaget vid dåliga förhållanden och fortsätter leta efter en 

mer passande plats (Kobak, Poznanska och Kakareko, s 119, 2009; Rajagopal, Van Der Velde 

och Jenner, 2002). Detta tolkar vi som att blåmusslorna trivs bättre under remedieringen, då det 

inte fanns något läkemedel i det omgivande vattnet. Tidigare studier av bland annat Kumblad et 

al., (2015) gjordes med högre koncentrationer av läkemedel (0-2000 µg) och under en längre tid 

(0-8 veckor), därav fick de större utslag på sina statistiska tester. Anmärkningsvärt är dock att 

musslorna som användes i det experimentet återhämtade sig efter de blivit utsatta för läkemedel 

(Kumblad et al., 2015). 
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I samma studie gjord av Kumblad et al., (2015) visades att musslor som insamlats från platser i 

närheten av utlopp från vattenreningsverk har visat sig ha högre anpassningsförmåga för 

läkemedel i liknande analyser och tester. I den studien testade man både diklofenak och 

propranolol i höga doser och under en lång tid (2000 µg i 8 veckor) och enbart 1,8% av 

replikaten avled, medan resterande lyckades återhämta sig. Detta antyder att musslor som lever 

nära reningsverk har en hög anpassningsförmåga. I samma studie såg man en skillnad i 

anpassningsförmåga och återhämtningsförmåga hos musslor som tagits längre bort från 

reningsverk, där de musslorna inte hade samma förmåga att återhämta sig efter slutet av 

experimentet. Likväl såg man att musslor som utsattes för läkemedel under en kortare tid blev 

negativt påverkade, men kunde återhämta sig (Kumblad et al., 2015). Liknande resultat har 

Larsson et al., (2018) visat i sin studie när de jämförde musslor i närheten av reningsverk och 

hamnar, där de såg att musslor som levde närmare reningsverk hade bättre vitala värden (Larsson 

et al., 2018).  

Med en human population som visar på mer psykisk ohälsa och ökad försäljning (figur 4 och 5) 

av antidepressiva läkemedel finns det en risk att en högre andel läkemedel i naturen återfinns i 

och med den obefintliga läkemedelsreningen (figur 2). De koncentrationer av Citalopram vi har 

använt i denna studie är de koncentrationer som har hittats i sjöar och vattendrag i dagsläget 

(Kellner et al., 2015). Då Citalopram har den egenskapen av att vara ett lipofilt ämne, leder det 

till att det lätt kan bioackumuleras och biomagnifieras upp i trofinivåerna (Valdés et al., 2016). 

På janusinfo.se (2018) kan man läsa att Citalopram har återfunnits i dricksvatten, har en stor 

miljöpåverkan genom bioackumulation och att det är toxiskt för marina organismer. De påpekar 

även att Citalopram inte återfinns med i kloka listan, vilket är en lista över läkemedel som 

rekommenderas utifrån effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamål, hur kostnadseffektivt 

läkemedlet är och dess miljöpåverkan (Janusinfo.se, 2018).Vi kan genom denna studie observera 

att läkemedel med låga koncentrationer har en fysiologisk effekt på marina organismer, såsom 

blåmusslan, och kan på så sätt bidra till en negativ påverkan på ekosystemen i stort. Genom att 

blåmusslan filtrerar stora mängder vatten får den där igenom i sig näring vilket i huvudsak består 

av fytoplankton (Lesser, Bailey, Merselis och Morrison, 2010). Då fytoplankton är den växt som 

till störst del bidrar till eutrofiering och syrefria bottnar skulle potentiella ekologiska effekter av 

att blåmusslan försvinner vara förvärrad eutrofiering och en större utbredning av syrefria bottnar. 

Blåmusslan är även föda för många fiskar och fåglar och fungerar på så vis som en länk mellan 

den pelagiska och bentiska zonen i Östersjöns ekosystem (Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och 

Radziejewska, s 565, 2017). Vid en minskning av blåmusselpopulationer skulle denna koppling 

brytas och kunna leda till negativa konsekvenser på Östersjöns ekosystem. Tidigare forskning av 

De Lange et al., (2006) och Forssell & Lindberg (2019) har visat att låga koncentrationer av 

Fluoxetine samt Citalopram i ytvattnet även påverkar en annan viktig art i Östersjön, märlkräftan 

(Gammarus Pulex). Exponeringsstudier har visat en lägre aktivitet vid låga koncentrationer av 

Fluoxetine samt Citalopram vilket påverkar märlkräftans förmåga att gömma sig från predatorer. 

Märlkräftan är en viktig föda för andra organismer, bidrar till nedbrytning av organisk materia 
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och en viktig stöttepelare i den bentiska ekosystemet. Fluoxetines och Citaloprams effekter lyfts 

fram som ett hot mot dess överlevnad och därigenom ett hot mot det bentiska ekosystemets 

struktur (De Lange et al., 2006; Forssell & Lindberg, 2019). Eftersom blåmusslan är en 

nyckelart, och likt märlkräftan föda för andra arter, skulle artsammansättningen och trofinivåerna 

kunna påverkas, då bortfall av blåmusslan och märlkräftan potentiellt skulle kunna betyda 

bortfall av andra arter.  

En aspekt som även bör räknas in är den långsamma vattencirkulationen som Östersjön har, 

på grund av detta blir läkemedel, föroreningar och andra miljögifter kvar i vattenmassan under 

en period på upp till 30-40 år(Snoeijs-Leijonmalm, Schubert och Radziejewska, s 593, 2017). 

Dessa miljögifter och läkemedel kan även sedimenteras och på så vis frigöras under en mycket 

längre tid. Detta är bara några exempel på hur läkemedel och dess effekter ger storskaliga 

konsekvenser. 

För framtida forskning hade det varit intressant med studier som observerar marina organismer 

och hur läkemedel påverkar dessa innan och efter uppströmsarbete eller läkemedelsrening. Mer 

forskning i och med läkemedelspåverkan på marina organismer krävs för att till fullo förstå vilka 

konsekvenser det mänskliga beteendet har på miljön. Då det återfinns fler läkemedel än 

Citalopram, samt tungmetaller och andra miljögifter i omlopp i miljön så bör man även lägga 

fokus på cocktaileffekter, hur de bioackumuleras och vilken påverkan de tillsammans kan göra 

på marina organismer. Även fast studier har visat att blåmusslor är en anpassningsbar organism 

som kan återhämta sig efter läkemedelspåverkan (Kumblad et al., 2015), så bör det ändå tas i 

beaktning med resultat från vår studie att läkemedel har en negativ effekt på dess fysiologiska 

funktioner. Framtida studier bör även göras under en längre tid, där man observerar blåmusslan 

för att undersöka hur de anpassar sig till nya förhållanden med en potentiell mer förorenad miljö 

eller om förändringen blir så pass så stor så att de avlider. För som vi tidigare nämnt, så är 

blåmusslan en nyckelart för Östersjön, vilken bör i största möjliga mån skyddas och se till att 

dess fortsatta överlevnad i Östersjön är säkrad. 

Slutsats 

I denna studie kan vi se att Citalopram har en negativ effekt på blåmusslans fysiologiska 

funktioner. Dessa negativa effekter som följer av otillräcklig läkemedelsrening hos 

avloppsverken skulle kunna påverka Östersjöns ekosystem på en storskalig effekt. Då 

blåmusslan är en nyckelart i Östersjön, genom bland annat dess filtrering av vattenmassan, kan 

detta leda till förvärrad eutrofiering och utbredning av syrefria bottnar om denna art försvinner. 

Därför bör således Citalopram inte anses som säker för miljön och åtgärder för att minska 

utsläpp av detta läkemedel bör vidtas. 
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Tack 

Tack till Josefine Larsson för det stora stöd du har varit i och med författandet av denna uppsats. 

Dina tips och kloka ord gjorde att det blev en lärorik och rolig tid. 
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Appendix 

  

2st kratta 

1st stor håv 

2st vadarbyxor 

2st termometer 

3st 25 l vattendunk 

3st hink 

45st plastburkar 

45st slangar 

10st syresättningsmaskin 

3st skedar 

Figur A.1 Tabell över material använt under upphämtning av blåmusslor samt under experimentet. 
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Figur A.2 Figuren visar filtrering hos musslorna under exponering i de olika koncentratonerna (0 ng/l, 20 ng/l, 200 

ng/l). 
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Figur A.3 Figuren visar filtrering hos musslorna under remediering i de olika koncentratonerna (0 ng/l, 20 ng/l, 200 

ng/l). 

 

Figur A.4 Figuren visar filtrering hos musslorna, med koncentrationen 0 ng/l, i jämförelse mellan exponering och 

remediering. 
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Figur A.5 Figuren visar filtrering hos musslorna, med koncentrationen 20 ng/l, i jämförelse mellan exponering och 

remediering. 

 

Figur A.6 Figuren visar filtrering hos musslorna, med koncentrationen 200 ng/l, i jämförelse mellan exponering och 

remediering. 
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Figur A.7 Figuren visar produktion av byssustrådar hos musslorna, med koncentrationen 0 ng/l, i jämförelse mellan 

exponering och remediering. 

 

Figur A.8 Figuren visar produktion av byssustrådar hos musslorna, med koncentrationen 20 ng/l, i jämförelse mellan 

exponering och remediering. 
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Figur A.9 Figuren visar produktion av byssustrådar hos musslorna, med koncentrationen 20 ng/l, i jämförelse mellan 

exponering och remediering. 

 

 

 


