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Årsrapport för MistraPharma år 2008 

MistraPharmas första år har varit intensivt. Det går förstås inte att samman-
fatta allt som hänt, men några exempel kan lyftas fram.

Mycket fokus har under året legat på att ta fram data för prioritering av 
substanser för testning och utvärdering av vattenreningsmetoder. MistraP-
harma utgick från alla de cirka 1200 läkemedelssubstanserna som fi nns 
tillgängliga på den svenska marknaden, men genom en systematisk priori-
teringsprocess har det antalet nu reducerats till en preliminär lista på 121 
substanser som framstår som särskilt intressanta ur miljörisksynpunkt. Den 
preliminära prioriteringen förfi nar vi nu genom att göra autentiska biokon-
centrations-försök i vilka fi skar exponeras för renat avloppsvatten och kon-
centrationerna av läkemedel mäts i både fi skplasma och vatten. Dessa försök 
har hittills genererat biokoncentrationsdata för ett trettiotal substanser och 
under 2009 planeras ytterligare försök med sammanlagt cirka 120 läkemedel. 
Den kunskap som dessa försök genererar kommer att ha stor betydelse för 
det slutliga urvalet av prioriterade substanser. 

Den första avhandlingen som delfi nansierats inom MistraPharma har 
framgångsrikt försvarats av Irina Gyllenhammar, Uppsala universitet. 
Avhandlingen heter “Endocrine Disruption in Amphibians – Developmental 
effects of ehtynylestradiol and clotrimazol on the reproductive system”.
I April ger MistraPharma, i samarbete med Apoteket och Stockholms läns 
landsting, ut boken ”En frisk framtid – Läkemedel i ett hållbart samhälle”. 
Den ges ut både på engelska och svenska och kommer att distribueras gratis. 
Syftet med boken är att bidra med kunskaper om risker förknippade med 
dagens läkemedelsanvändning och peka på förslag till åtgärder för att min-
ska dessa risker med perspektivet ett hållbart samhälle.
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Under våren 2009 kommer en fältstudie att genomföras vid reningsverket i 
Skövde. En studie som görs med kompletterande fi nansiering från Natur-
vårdsverket. Där kommer fi sk att exponeras uppströms och nedströms 
reningsverket, och Daphnia kommer att exponeras för samma vatten men i 
akvarier. Under 2009 kommer också testning av de prioriterade substanser-
na att fortsätta parallellt med arbetet med att identifi era nya tekniker för 
avloppsvattenrening. 

Programmet har nu full bemanning och det är full fart i alla delprojekten. 
Stämningen i MistraPharma är fortsatt mycket god och ett synnerligen 
positivt och konstruktivt samarbete mellan programmet och dess program-
styrelse och referensgrupp har etablerats. På grundval av detta har vi goda 
förhoppningar att programmet ska generera resultat under 2009 som kom-
mer att kunna ha infl ytande på riskbedömningen av läkemedel i den akva-
tiska miljön både i Sverige och internationellt.

MistraPharmas styrelse / Christina Rudén, programchef
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Organisation och ledning

Programstyrelse
Ordförande: 
Ethel Forsberg

Övriga ledamöter: 
Gunnar Alván
Åke Bergman
Gunilla Brattberg
Bengt Mattson
Åke Wennmalm
Björn Hårsman

Ständigt adjungerade: 
Britt-Marie Bertilsson
Karin Liljelund
Christina Rudén

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under perioden 
(071130, 080130, 080507, 080929).

Programchef
Christina Rudén

Kommunikationsansvarig
Karin Liljelund

Referensgrupp
Berndt Björlenius, Stockholm Vatten
Annika Christensson, Landstinget i Blekinge
Anders Finnson, Svenskt Vatten
Bo Gunnarsson, Apoteket
Linda Gårdstam, Naturvårdsverket
Britta Hedlund, Naturvårdsverket
Gisela Holm, AstraZeneca
Anna-Karin Johansson, Läkemedelsverket
Nils-Gunnar Lindqvist, Kemikalieinspektionen
Lars Lööf, Läkemedelskommittén i Västmanland
Theres Olsen, Landstinget Uppsala
Nicklas Paxéus, Gryaab AB
Stephan Quittenbaum, Landstinget i Kronoberg
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Per Rosander,  Internationella Kemikaliesekretariatet
Lennart Sorby, Vattenmyndigheten för Norra Östersjön
Charlotte Unger, Läkemedelsverket  
Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten
Per Ola Darnerud, Livsmedelsverket (ersätter Ulla Nordström from 090301)

  
Hemsida och kontaktinformation
www.mistrapharma.se

MistraPharma
Christina Rudén
KTH Filosofi 
Teknikringen 78B
100 44 Stockholm
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Ekonomi
   
    Utfall   Budget  Differens   
Ingående balans  0  0  0
      
INTÄKTER      
Tilldelade medel från Mistra 8 600 000 12 046 000 3 446 0001

Övriga intäkter   128 9842 0  -128 984
SUMMA INTÄKTER  8 728 984 12 046 000 3 317 016
      
KOSTNADER      
Personalkostnader  5 007 895 0  -5 007 895
Resekostnader   152 240  0  -152 240
Förbrukningsmaterial  647 5103 0  -647 510
Avskrivningar   23 347  0  -23 347
Övriga driftskostnader  591 1104 0  -591 110

DIREKTA KOSTNADER 6 422 102 0  -6 422 102
Overhead inkl lokalkostnader 1 729 290 0  -1 729 290
Kostnader inkl overhead 6 815 057 0  -6 815 057
Köpta tjänster   134 545  0  -134 545
Högskolemoms   547 600  0  -547 600

TOTALA KOSTNADER  9 045 769 0  -9 045 769
      
SALDO    -316 785 5 12 046 000 12 362 785
   

Noter

1. Utbetalning av beloppet förskjuts till 2009 p.g.a. att beslutet om borttagen högskolemoms då    
    träder i kraft

2. 50 KSEK från LIF samt 79 KSEK fakultetsmedel från GU

3. ”Förbrukningsmaterial” innefattar inköp av läkemedelssubstanser och förbrukningsvaror till 
    laboratorier.

4. Övriga driftkostnader” innefattar följande större poster: utnyttjande av anläggningstillgång 
   (laboratorium och tillhörande utrustning), drift av vattenhus och zebrafi skanläggning, tryck
    kostnader för programmets årsbok 

5. Som ett resultat av not 1 har KTH fordransfört ca 300 KSEK på Mistra
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Projektrapporter 
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Umeå universitet 

Mats Tysklind, Jerker Fick, Richard Lindberg och Roman Grabic.

Biokoncentration och plasmamodellen 
Arbetet med identifi ering av läkemedelssubstanser för fördjupade studier 
inom MistraPharma har skett iterativt under hela 2008. En plasmamodell för 
fi sk har använts där teoretisk halt i miljön baserat på förbrukningsstatistik 
(PEC) och teoretisk biokoncentration varit ingångsparameterar. En Effekt-
kvot (”Effect Ratio”, ER)  beräknades genom jämförelse av plasmakoncen-
tration i fi sk med human terapeutiska plasmakoncentrationen. En sortering 
av substanser efter stigande ER genererade en första prioritetslista om 100 
substanser. Lista har reviderats under året. I nuläget har 17 läkemedelssub-
stanser preliminärt valts ut för ingående effektstudier.

Parallellt genomfördes under våren 2008 en biokoncentrationstudie vid tre 
avloppsreningsverk i Sverige, nämligen vid Gryab (Göteborg), Henriksdal 
(Stockholm) och (Ön) Umeå. I denna studie ingick 32 läkemedel som valts ut 
från den “refi ned list” av läkemedel som enligt plasmamodellen teoretiskt 
biokoncentrerar i sådana halter att fysiologiska effekter på exponerade fi skar 
inte kan uteslutas. Studien blev enligt vår bedömning mycket framgångsrik. 
Av de 32 läkemedelssubstanserna var det 9 som inte kunde detekteras i vare 
sig fi sk eller avloppsvatten, av de 23 läkemedel som detekterades hittades 
19 i avloppsvattent och 18 i fi skplasman. Med dessa resultat har vi kunnat 
räkna ut experimentellt fastställda effektkvoter för 23 läkemedel.

De teoretiska beräkningarna visade sig överskatta ER något vilket till största 
del berodde på att de beräknade miljöhalterna (”Predicted Environmental 
Concentrations” PEC) var högre än de faktiskt uppmätta värdena. Biokon-
centationsfaktorerna, enligt  fi skplasmamodellen, överensstämde bra med de 
experimentella resultaten för 19 av de 23 läkemedlen. Fyra läkemedel avvek 
dock kraftigt, där två överskattades av modellen och två underskattades. 
Dessa result, dels att fi skplasmamodellen generellt gav rimliga resultat för 
19 läkemedel och dels de fyra undantagen, kommer att användas för att öka 
förståelsen och förbättra modellen. Intressant är att 16 av läkemedlen som 
detekterades i fi sk motsvarande en ER under 1000, vilket är den fastställda 
säkerhetsfaktorn. Tre läkemedel hade en ER under 1, dvs deras plasmakon-
centration översteg den humana terapeutiska plasmakoncentrationen.

Dessa resultat är mycket intressanta och håller nu på att sammanställas 
till en vetenskaplig publikation. Resultaten kommer också presenteras på 
SETAC konferensen i Göteborg i juni 2009.
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Stöd till projektet om avloppsvattenrening
Upparbetning och analysmetoder har utvecklats för 47 substanser från listan 
om i första läget 100 prioriterade substanser. Metoderna är anpassade för 
komplexa avloppsvatten och analyserna sker m h a vätskekromatografi  (LC) 
eller gaskromatografi  (GC) kopplat till masspektrometrisk detektion (MS). 
Studier av reningseffektivitet kommer att utföras med största möjliga antal 
läkemedelssubstanser från prioritetslistan.

Utveckling av kemiska analysmetoder
En utmaning under 2008 har varit att snabbt utveckla metoder för screening 
av ett stort antal läkemedelssubstanser. Under 2008 utvecklades metoder för 
47 substanser för LC-MS och GC-MS analys av såväl vatten som fi skplasma. 
Viktigt vid utvecklingen av analysmetoder är tillgången på analytiska stan-
dards vilket initialt getts hög prioritet. Förutom analyser av screeningkarak-
tär, dvs med syfte att detektera ett stort antal substanser, blir det under 2009 
också viktigt att utveckla high through-put metoder för specifi ka substanser 
som support till andra delar av programmet, främst testning inom WP 
Determine drug/organism interaction. Under 2008 har detta stöd omfattat 
analys av vävnad från groda och fi sk samt bestämning av halter/doser i 
exponeringsmedium.  

Med syfte att stärka analyskapaciteten, öka känsligheten i analyserna men 
inte minst också kunna öka graden av automatisering av analyserna har 
Umeå universitet införskaffat ett nytt LC-MS/MS (LC-Triple Quandrupole 
Mass Spectrometer, TSQ Quantum Ultra Equan EMR). Instrumentet är in-
stallerat och analysprocedurer håller för närvarande (mars 2009) på att sättas 
upp.  

QA/QC protokoll som omfattar provtagning, provhantering, stabilitet av 
standards mm är under utarbetande med start för substanser valda för 
fördjupade studier inom MistraPharma. Umeå universitet har också medver-
kat i en svensk interkalibrering av analyser av läkemedels substanser som 
organiserats av Svenskt Vatten.

Analysmetoder för screeninganalys i olika relevanta matriser kommer att 
publiceras under 2009.



13

Publikationer
Gyllenhammar Irina, Eriksson Hanna, Söderqvist Anneli, Lindberg Richard 
H., Fick Jerker, Berg Cecilia. Clotrimazole exposure modulates aromatase activ-
ity in gonads and brain during gonadal differentiation in Xenopus tropicalis frogs. 
Aquatic Toxicology 2009 91, 2:102-9

Kallenborn, R, J. Fick, R. Lindberg, M. Moe, K. M. Nielsen, M. Tysklind and 
T. Vasskog. 2008. Pharmaceutical residues in Northern European Environments: 
Consequences and Perspectives. Book chapter in: Pharmaceuticals in the envi-
ronment 3rd Ed, (Kuemmerer, K. Ed). Springer Verlag, Germany. pp. 61-74.
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Göteborgs universitet

Joakim Larsson, Filip Cuklev, Erik Kristiansson, Lina Gunnarsson, Carolin 
Rutgersson, Linda Samuelsson, Lars Förlin, Jari Parkkonen, Birgitta Weide-
gård, m fl 

Genomförd forskning inom MistraPharma
GU har deltagit i det arbete med biokoncentration av läkemedel som 
beskrivs i större detalj i rapporten från Umeå. GU har haft det huvudsak-
liga ansvaret för fi skexponeringar och provtagning. Artikel skrivs nu och 
data kommer att presenteras på SETAC 2009. I samband med detta har vi 
också exponerat regnbåge för diklofenak i olika koncentrationer och föru-
tom biokoncentration (som vi studerat i samarbete med Umeå) har vi också 
parallellt undersökt påverkan på globalt genuttryck i lever. Lite arbete 
återstår fortfarande i denna studie, men resultaten kommer att presenteras 
på SETAC Europe. 

Vi har också genomfört beteendeförsök med SSRI-preparatet citalopram 
i vilka vi undersökt om substansen påverkar reproduktionsbeteende hos 
guppyfi skar och aggressionsbeteendet hos regnbågsyngel. Vi har inte kun-
nat påvisa några effekter i av denna exponering i koncentrationer upp till 
100μg/L. Manuskript håller på att författas.

I projektet om avopppsvattenrening har vi tillsammans med Stockholm Vat-
ten och SU studerat hur väl fl era olika avancerade reningstekniker (tex ozon-
rening) avlägsnar östrogena ämnen från kommunalt avloppsvatten samt hur 
östrogena effekter i exponerade fi skar reduceras. Manuskript har skickats in 
för publicering. 

Vi har publicerat en studie i Environmental Science and Technology med 
titeln ”Conservation of drug targets in organisms used for environmental 
risk assessments”. Där visar vi på möjligheter att effektivisera riskbedömn-
ing för läkemedel genom att ta hänsyn till om målmolekyler för läkemedel 
är bevarade eller inte i de arter som övervägs för test-ning. Artikeln följdes 
av en ”highlight”, där bland annat AstraZenecas engelska miljöchef kallade 
vår studie ”ett stort steg framåt” inom miljöriskbedömning av läkemedel. 
Artikeln ingick även i Alexandra Jauhiainens licenciatuppsats som försva-
rades 2008. 
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Interaktion med omgivande samhälle
Larsson och Förlin har under 2008 varit delaktiga i anordnandet av SETAC 
Europe i Göteborg under våren 2009, en konferens med 1500-2000 deltagare 
från Universitet, Industrier och olika myndigheter. Både Larsson och Förlin 
är dessutom session chairs bland annat för en session om ”targeted strate-
gies for risk assessments for pharmaceuticals”. Larsson har gett föreläsnin-
gar om läkemedel i miljön inför olika intressentgrupper i samhället under 
året, exempelvis för VG regionens miljösamordnare, Sahlgrenska och Östra 
Sjukhusets laboratoriepersonal (ca 150 åhörare), öppen föreläsning i regi av 
Stockholms Läns Landsting (ca 500 åhörare), privatläkarföreningen i Göte-
borg (ca 100), Toxforum i Uppsala, Ekocentrum, GMVs föreläsningsserie 
mm. Sammanlagt har Larsson gett liknande föreläsningar vid ca 15 tillfällen 
under 2008. Larsson har även biträtt VG-regionen i deras arbete med frågor 
kring läkemedel i miljön och varit opponent vid en disputation i Uppsala 
kring läkemedel i miljön. Larsson har också bistått journalister inför report-
age kring läkemedels miljöeffekter samt undervisat om läkemedels miljöef-
fekter på läkarutbildningen, apotekarprogrammet, receptarie-programmet 
och miljö och hälsoskyddsprogrammet som tidigare, samt expanderat 
undervisningen till sjuksjöterskeprogrammet och odontologiprogrammet.

Övrig forskning med relevans för MistraPharma
Gruppen avslutade helt nyligen det idestöd från Mistra (”läkemedel i miljön 
– utveckling av biologiska fi ngeravtryck”) som också samfi nansierades 
med Formas. MistraPharma programmet utgör till stora delar en naturlig 
påbyggnad från detta tidigare idestöd. Gruppen har konkurrerat till sig 
fl era stora forskningsanslag under året: Vetenskapsrådet (medicin) beviljade 
en 3+3 årig ”Senior Research Position” till Larsson inklusive startbidrag 
inom ämnet ”translationell farmakologi” för forskning kring ”läkemedel i 
miljön – antibiotikaresistens och mekanism-baserad riskbedömning”. Den 
mekanism-baserade riskbedömningen syftar till stora delar på den forskning 
som bedrivs inom MistraPharma. Ett BONUS-program (BALCOFISH) lett 
av Lars Förlin vid Zoologi GU där Larsson är en av 7 partners har fått stöd 
har fött stöd för tre års forskning kring miljögifter i Östersjön och utveckling 
av toxikogenomiska angreppssätt i fi sk, där metodologiska synerigi-effekter 
väntas med MistraPharma. 

Gruppen bedriver även forskning kring utsläpp av läkemedel från produk-
tions-anläggningar. SIDA har under 2008 beviljat medel för samarbeten 
med Indien kring resistensutvecklingsrisker med antibiotikautsläpp. För 
ett liknande projekt ”konsumtion av billiga läkemedel – ökade risker för 
resistensutveckling och miljöeffekter” beviljade forskarskolan för Miljö och 
Hälsa i Göteborg ett doktorandprojekt åt Larssons grupp. Larsson har hål-
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lit föredrag på SETAC North America om utsläppen i Indien och gruppen 
har publicerat fl era originalartiklar kring frågan som uppmärksammades i 
en nyhetsartikel i Nature i februari 2009. Störst uppmärksamhet fi ck dock 
en nyhetsartikel av den Amerikanska Nyhetsbyrån Associated Press, som 
inom några timmar blev världens mest lästa nyhet på Internet just då enligt 
Yahoo. Artikeln publicerades på minst 2,190,000 websidor inom ett drygt 
dygn, och blev toppnyhet i internationell press såsom New York Times, 
Washington post, Times, ABC News, Times of India m fl . Artikeln ledde till 
bland annat till att Indiens premiärminister med omedelbar verkan krävde 
fördjupade undersökningar av läkemedelsutsläpp kring Indiska läkemedels-
fabriker för att ge underlag till vidare åtgärder. Som en direkt konsekvens av 
vår forskning har den svenska regeringen nyligen gett i uppdrag åt läke-
medelsverket (i samarbete med andra myndigheter) att utreda möjligheter 
kring lagstiftning och andra åtgärder för att minska miljörisker kring läke-
medelsproduktion.

Publikationer
Gunnarsson L, Jauhiainen A, Kristiansson E, Nerman O, Larsson DGJ. 2008. 
Evolutionary conservation of human drug targets in organisms used for environ-
mental risk assessments. Environ Sci Technol 42(15):5807-5813.

Jauhiainen A. Microarray analysis of mRNA decay assays and prediction of drug 
target conservation. 2008. Licenciate thesis. Department of Mathematical Sci-
ences. University of Gothnburg and Chalmers University of Technology. 
ISSN 1652-9715.

Gunnarsson L, Adolfsson-Erici M., Björlenius B, Rutgersson C., Förlin L., 
Larsson D.G.J. Comparison of six different sewage treatment technologies -reduc-
tion of estrogenic substances and effects on gene expression in exposed male fi sh. 
Submitted. 

Holmberg A., Fogel J. Albertsson E., Brown J., Paxéus N, Johnsson J., Förlin 
L., Larsson D.G.J. Does waterborn citalopram affect the aggressive and sexual 
behaviour of rainbow trout and guppy? Manuscript.
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Uppsala universitet

Ingvar Brandt, Kristina Beijer (doktorand), Moa Kvarnryd (doktorand), 
Cecilia Berg, Maria Jönsson, Björn Brunström

Kristina Beijer rekryterades i april som doktorand i fi skprojektet. I september 
rekryterades Moa Kvarnryd som doktorand i grodprojektet (som ersättare 
för Irina Gyllenhammar som disputerade i september 2008). Under det första 
halvåret har Kristina och Moa genomfört fl era obligatoriska kurser i forskar-
utbildningen, bl a Introduktionskursen vid EBC samt universitetets kurs i 
Försöksdjursmetodik.  Båda har slutfört sina ”introduktionsuppsatser”. 

En avelsanläggning för zebrafi sk har installerats vid institutionen. Lämpliga 
genetiska stammar för det fortsatta arbetet är under utprovande. 

Video-utrustning och mjukvara för beteendeanalys his zebrafi sk har etabler-
ats. Lämpliga betingelser för exponering av CNS-aktiva läkemedel har ut-
provats, särskilt med hänsynstagande till att vissa testsubstanser är dyrbara 
och vattenvolymerna därför kan behöva begränsas. Dos-responsstudier har 
genomförts med utvalda typsubstanser. Screening av ett tiotal läkemedel 
valda utifrån den framtagna prioriteringslistan samt utifrån relevanta verkn-
ingsmekanismer är pågående.

Av kostnadsskäl är det i många studier nödvändigt att utnyttja ”små 
fi skarter”, exv. zebrafi sk och spigg. Den tidigare utvecklade ”gälfi lament-
modellen” för mätning av påverkan på CYP-systemet in vivo har därför 
anpassats för att kunna användas på zebrafi sk och spigg. En uppsats har 
publicerats 2009. Arbete pågår för att utveckla nya qPCR-baserade ef-
fektmarkörer för gälfi lamentmodellen. Dessa kommer att utnyttjas i det 
fältförsök som skall genomföras i maj 2009 samt i fortsatta labstudier med 
utvalda läkemedel. Under året har fyra nya CYP-gener klonats, PCR-prim-
ers designats och med positivt resultat utprovats i labmiljö och i fält (bl a 
utanför Uppsala reningsverk i Fyrisån). Ytterligare effektmarkörer kommer 
successivt att läggas till. Gälfi lament-modellen har dessutom reverterats för 
mätning av CYP-hämning hos spigg i laboratoriemiljö. Nio API:s har hittills 
studerats med slutsats att fl era grupper av läkemedel kan hämma CYP-ak-
tivitet hos fi sk. Ett manuskript är under utarbetande. Också läkemedelkon-
taminerat vatten från ett reningsverk i Patanchero, Indien, kan efter kraftig 
utpädning hämma CYP-aktivitete i gälar från spigg.
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En histopatologisk analys av fi sk exponerad för diklofenac (Joakim Lars-
son, Göteborg) har genomförts. Inga påtagliga effekter i lever, njure och gäle 
kunde konstateras. Histopatologitekniken har utnyttjats rutinmässigt i fl era 
delprojekt, inte minst i grodprojektet och gälfi lamentprojektet. Vi använder 
genomgående metakrylatinbäddad vävnad för att får högsta möjliga ljus-
mikroskopiska upplösning. 

Redan under planeringsstadiet för MistraPharma rekryterades Irina Petters-
son (numera Gyllenhammar) som doktorand för att genomföra studier av 
läkemedelseffekter på grodor. Arbetet kunde därför tidigt anpassas till det 
tilltänkta MistraPharma-programmet. De senare delarbetena i Irina Gyl-
lenhammars avhandling presenterad i september 2008 kom att få kraftigt 
genomslag i media, såväl nationellt som internationellt. I avhandlingsarbetet 
utvecklades tunga livscykeltester för den afrikanska klogrodan Xenopus 
tropicalis samt den svenska lövgrodan Rana temporaria. Resultaten visar 
att båda dessa arter är likartat känsliga för p-pillerestrogenet etinylestradiol, 
som gav upphov till könsbyte (feminisering) och missbildade könsorgan 
hos båda arterna. Resultaten visar att X. tropicalis är en relevant testorgan-
ism. Beroende på den relativt korta generationstiden (4-6 månader) kan nu 
kroniska tester (livscykeltester) genomföras, vilket inte skulle vara praktiskt 
möjligt med R. temporaria eller andra inhemska grodarter. 
Utöver studer av könsdifferentiering och morfologiska missbildningar har 
ett stort antal andra variabler/endpoints lagts in i testerna. Dessa inkluderar 
studier av metamorfos, sköldkörtelstruktur, uttryck av gener för steroidhor-
monproducerande CYP-enzymer samt, inte minst, en rad variabler för att 
mäta effekten på fertilitet. Så visas t ex i avhandlingens sista arbete att den 
aromatasblockerande fungiciden clotrimazol påverkar aromatasaktiviteten 
såväl i gonader som i hjärnan hos vuxna grodor som under larvstadiet ex-
ponerats för clotrimazol i vattnet. 
Det grodyngelbaserade testsystemet används nu för att studera den utveck-
lings-toxikologiska potentialen av andra inom MistraPharma prioriterade 
läkemedels-substanser, bl a hormonellt aktiva substanser och SSRI-häm-
mare.

Publikationer 
Gyllenhammar, I. (2008). Endocrine Disruption in Amphibians: Devel-
opmental effects of etynylestradiol and clotrimazole on the reproductive 
system. Doctoral thesis presented 26 September 2008. Principal supervisor: 
Docent Cecilia Berg; assistant supervisor, Ingvar Brandt.
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Gyllenhammar, I, Eriksson, H, Söderqvist, A, Lindberg, R, Fick, J, Berg, C. 
(2009). Clotrimazole exposure modulates aromatase activity in gonads and 
brain during gonadal differentiation in Xenopus tropicalis frogs. Aquatic 
toxicology, 91: 102-109.

Berg, C., Gyllenhammar, I., Kvarnryd, M. (2009). Xenopus tropicalis as a Test 
System for Developmental and Reproductive Toxicity. Journal of Toxicology 
and Environmental Health, 72: 1-7.

Gyllenhammar, I., Holm, L., Eklund, R., Berg, C. (2009). Reproductive Toxic-
ity in Xenopus tropicalis after Developmental Exposure to Environmental 
Concentrations of Ethynylestradiol. Aquatic toxicology, 91: 171-178.

Presentationer
Berg, C. Xenopus tropicalis – a model to investigate effects of pharmaceuti-
cals in the environment. ToxForum i Uppsala, November, 2008.

I övrigt, se Programplan 2008-11-30.
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Stockholm universitet

Magnus Breitholtz, Bengt-Erik Bengtsson, Elin Lundström, Elena Gorokhova 

Under sommaren 2008 fl yttade ITM inom Stockholms universitets cam-
pusområde. Denna fl ytt har inneburit problem för vår forskargrupp, såväl 
innan, under som efter själva överfl yttningen av kontor och laboratorier.  De 
förseningar som fl ytten har inneburit är samtliga utom vår kontroll och har 
haft stor negativ inverkan på vår verksamhet. Således måste en kort prob-
lembeskrivning kortfattat ges nedan.

Som en del av projektet har vi satt upp ett antal ”deliverabler” att testa 
olika läkemedel med s.k. vattenloppor (Daphnia). Ett stort arbete inleddes 
således under början av 2008 för att ta hem (från USA) ett antal livskraftiga 
stammar av Daphnia pulex, som har ett fullständigt kartlagt genom. Efter 
ett hårt arbete med att optimera odlingsförhållanden på vårt gamla lab 
fi ck vi under tidig sommar 2008 en av stammarna att fungera bra under de 
försöksförhållan-den som ska användas inom programmet. Samtidigt som 
detta inträffade iscensattes fl ytten till de nya lokalerna, som dock inte var 
färdiga som utlovat. Faktum är att de termokonstantrum som skulle fi nnas 
klara i augusti inte var klara förrän i januari 2009. För att komma igång med 
projektet placerade vi ut odlingar i ett antal olika rum (med vetskap att nya 
lokaler kan innebära problem för testorganismer). Det blev snabbt tydligt 
att det i den nya byggnaden var problem med ventilationen (toxiska gaser?) 
och våra daphnior, men även andra erkänt stabila och tåliga testorganismer 
mådde dåligt. 

I oktober/november när odlingarna trots allt fungerade hjälpligt skedde ”ett 
utbrott” av ett lösningsmedel och hela den odling vi arbetat fram under mer 
än ett halvår dog ut. Nya djur hämtades hem från USA och dessa håller i 
skrivande stund på att acklimatiseras men ännu är inte förhållanden optima-
la. Vi har därför beslutat att parallellt med denna stam jobba med en stam av 
Daphnia magna som en nära samarbetspartner (Docent Elena Gorokhova) 
inom projektet har på sitt lab, också det på SU. I februari drog vi igång med 
såväl kort- som långtidsförsök med några av de prioriterade substanserna 
inom programmet. I anslutning till detta kommer vi med start under mars 
även att genomföra ett antal riktade försök för att med samma substanser 
titta på olika genuttryck, som med litteraturens hjälp kan tänkas påverkas 
hos lopporna. Primrar och annat material för att kunna genomföra dessa 
analyser är redan inköpta och dessa mer mekanistiska studier är tänkta 
att ersätta de mer ”tröga” och svårtolkade ecdysteroidanalyser, som först 
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utlovats inom projektet. De senare har vi strukit även på grund av att den 
person (FD Ulrika Dahl) som var tänkt att utföra dessa avancerade analyser 
har slutat på ITM. Det skulle helt enkelt ta för lång tid anser vi att utbilda 
en ny person, och att titta på genuttryck mha qPCR kommer sannolikt att ge 
oss större möjligheter att bredda våra analyser mot att studera effekter av 
fl era läkemedel. Som utlovat kommer vi att studera individuell tillväxt (dvs 
RNA-halter och kroppsstorlek) hos de djur som studeras utifrån ett meka-
nistiskt perspektiv. För detta utlovades som en ”deliverabel” att vi skulle 
förfi na de tekniker vi jobbat med på en annan art, men detta är i och med ett 
större deltagande av Docent Gorokhova inte nödvändigt eftersom hon har 
mångårig erfarenhet av sådana studier på Daphnia. Även om vi har som mål 
att använda reproduktionsstudierna som styrande för vilka substanser vi 
ska gå vidare med och utför mer mekanistiska och riktade studier, kommer 
vi initialt att välja ut ett par läkemedel från priolistan utifrån ett tänkbart 
”mode-of-action”-perspektiv. När vi väl kommer igång med reproduktion-
sstudierna kan vi köra två substanser parallellt, vilket borgar för en hög 
försöksgenomströmning. Vi har pga av problemen 2008 valt att sätta in mer 
personal under 2009 för att ”komma ikapp”.     

De resultat som ändå kan rapporteras fram till nu, kommer från försök med 
såväl mikroalger som fi skembryon. Vi har idag (4/3) genomfört försök med 
14 (+2) läkemedel där vi studerat tillväxthämning hos mikroalg och 4 försök 
där vi studerat effekter av läkemedel i fi skembryo. Hur vi väljer att presen-
tera dessa är inte lika klart, men en tanke med dessa mer ”standardiserade” 
test är att publicera ett större antal substanser i en och samma artikel. En del 
intressanta resultat har framkommit på ffa fi skembryona och vi funderar 
på att förlänga detta ”standardiserade” test och studera ytterligare testvari-
abler. Detta kräver dock tillstånd av djurskyddsmyndigheter, och kan inte 
påbörjas förrän ett sådant fi nns på plats.

Då Elin Lundström, som är doktorand inom projektet, även måste gå kurser 
har vi utnyttjat den ”dödtid” som uppstod under 2008 för att dels genom-
föra kurser, dels utföra ett antal försök med ett annat kräftdjur (Nitocra spin-
ipes). I dessa studier har vi utvärderat olika alternativa reningstekniker med 
livcykeltest med detta sexuellt reproducerande kräftdjur (med en metod som 
sannolikt kommer vara det test som används som marint komplement till 
Daphnia-reproduktionstestet) och tagit fram avancerade populationsmod-
eller. Detta sidoprojekt har varit fi nansierat av Stockholm Vatten AB, men 
kommer att ha stor betydelse även för MistraPharma framöver. Två artiklar 
skrivs just nu för att få ut dessa resultat och kommer genom Elins fi nansier-
ing även att tillskrivas MistraPharma.
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Framtagande av populationsmodeller är också det en ”deliverabel” inom 
detta projekt och i och med Elin Lundströms insatser inom ovanstående 
sidoprojekt samt två genomförda kurser på området, så har en god grund 
för att ta fram lämpliga modeller lagts. I anslutning till detta kommer i 
april/maj en gästforskare från Aachen, Tyskland (Dr Thomas Preuss), att 
ansluta till vår forskargrupp och hjälpa till med modellarbetet. Han har 
nyligen bl.a. tagit fram en ny typ av populationsmodell för just daphnior och 
kommer att vara ett stort tillskott för oss i vårt fortsatta arbete inom Mistra-
Pharma.   

Vidare har vi i likhet med övriga projektledare bidragit med ett kapitel till 
den nya läkemedelsboken för vilken också Prof. Bengt-Erik Bengtsson, ITM 
ingår i redaktionskommittén. 
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Lunds universitet/DTU

Jes la Cour Jansen, Anna Ledin

Arbetet i Lund/DTU kom igång mycket sent till följd av stor försening av 
kontraktet mellan programvärden och programmet samt då Lunds Tekniska 
Högskola inte tillåter utannonsering av doktorandtjänster innan ett un-
derskrivet kontrakt fi nns. Utannonsering av två doktorandtjänster skedde 
därför först under sommaren 2008. Anställningen av de två doktoranderna 
fördröjdes då en del av de utländska kvalifi cerade sökande hoppade av 
precis innan anställningsintervjun. Trots dessa avhopp blev två doktorander 
anställda. Den ena började den 1 oktober. Den andra, från Filipinerna, sökte 
omgående om uppehållstillstånd men fi ck inte det förrän efter årsskiftet. 
Doktoranden kom till Sverige i slutet av februari.   
Då projektets aktiviteter är starkt beroende av doktorandernas arbete har 
årets aktiviteter varit markant reducerade i förhållande till den ursprungliga 
programplanen. Detta bedöms inte ha betydelse för projektets genom-
förande då aktiviteterna nu kan intensifi eras med återhämtning av försenin-
gen som följd. Dessutom har projektet förstärkts genom anställning av en 
postdoc vid Danmarks Tekniska Universitet som kommer att jobba inom 
projektets område.    

Årets aktiviteter
Arbetet under året har varit koncentrerat på att ta fram information om 
svenska reningsverk och deras processuppbyggnad samt att påbörja arbetet 
med metod-uppbyggnad för användning av aktivt kol för läkemedelsreduk-
tion.

Reningsverks processer och processuppbyggnad är av markant betydelse för 
reduktionen av läkemedel i befi ntliga verk och därmed också för vilka nya 
reningsmetoder som ska användas när kritiska läkemedel skall tas bort. Alla 
svenska reningsverk dimensionerade för mer än 2000 personekvivalenter, 
pe, är identifi erade (totalt 484 verk). För de fl esta avloppsreningsverk större 
än 10.000pe är processcheman och annan processrelaterad information sam-
lad i en databas. Metoder för urval av anläggningar, bakgrundsinformation, 
karakterisering av uppdelningen på processer och processuppbyggnad är 
samlad i rapportskissen: Svenska reningsverk och deras processuppbyggnad 
i relation till reduktion av läkemedel.    

Många läkemedel har kemiska egenskaper som gör att användning av aktivt 
kol är en tänkbar metod för läkemedelsreduktion.  Behovet av kol förvän-
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tas inte vara omfattande. En metod för användning av kol genom direkt 
tillsats till anläggningarnas processtank kan vara en ekonomiskt sett attrak-
tiv lösning, då anläggning av nya processtankar undviks. Ett protokoll för 
hur metoden kan testas i laboratorieskala har tagits fram och är testad på 
ett begränsat urval av läkemedel. Dosering av de små mängder kol som är 
relevanta har ställt till med problem, eftersom det inte funnits någon pump 
som med tillförlitlighet kunnat dosera de små mängder som tillsätts i labo-
ratoriet. Arbetet med att testa metoden på prioriterade substanser har därför 
fördröjts, men problemet har lösts. Test av metoden på prioriterade sub-
stanser startar i början av 2009 när den andra doktoranden ansluter. Arbetet 
är presenterat i ett experimentprotokoll: Dosing of activated carbon directly 
in activated sludge tanks for removal of pharmaceuticals.

Publikationer 
Per Falås och Jes la Cour Jansen. Svenska reningsverk och deras processuppbyg-
gnad i relation till reduktion av läkemedel. Rapportskiss (2008). 

Jes la Cour Jansen and Henrik Andersen. Dosing of activated carbon directly 
in activated sludge tanks for removal of pharmaceuticals. Experimental protocol 
(2008). 
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KTH (Syntesprojektet)

Christina Rudén, Marlene Ågerstrand, Linda Molander

Syntesprojektet har koordinerat programmets process för prioritering av 
läkemedelssubstanser för vidare testning. Prioriteringen har genomförts 
på ett stegvis och systematiskt sätt. Grunden för prioriteringsprocessen har 
varit den information som tagits fram i Umeå om beräknad exponering 
av fi sk jämfört med terapeutisk plasmakoncentration i människa (”Effect 
Ratios”) och de empiriska data som sedan genererats inom programmet för 
att validera dessa beräknade värden (BCF-studien). Även ett antal andra 
kriterier har använts:

Tillgång till och kostnad för substans • 
Trender i användningsmönster • 
Läkemedlets specifi citet • 
Variation i fys/kem-data• 
ATC grupper / typer av farmakologiska effekter • 
Tillgänglighet av publicerade data • 
Data om nedbrytning i reningsverk• 
Lämplighet för testning i tillgängliga modeller• 
Bevarande av “drug targets”• 

I dagsläget fi nns det 17 identifi erade prioriterade substanser på en lista som 
ännu delvis är preliminär, och därför inte offentlig. 129 substanser fi nns på 
en utökad prioriteringslista.

Programdatabasen
Internetadress: http://www.miphdatabase.com/welcome.asp    
Lösenord: APIdb3 

Syntesprojektet har under första året lagt mycket fokus på att bygga upp 
programmets databas. Målet med databasen är att den ska innehålla alla 
publicerade data om ekotoxikologiska effekter av läkemedel i den akvatiska 
miljön, och syftet är att göra dessa data lättillgängliga genom att samla dem 
sökbart på ett och samma ställe. 

Databasen är konstruerad i Microsoft Access och fi nns tillgänglig på pro-
grammets intranät. Det fi nns tre funktioner för databasen på hemsidan; en 
web-baserad sökmotor, nedladdning av alla data i en tabell, nedladdning av 
hela databasen i Access.
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Databasen innehåller alla data som identifi erats via våra systematiska 
sökningar i publika databaser särskilt CSA, ScienceDirect, och PubMed. CSA 
i sin tur innehåller information från ytterligare sjutton databaser: (ASFA 
3 – Aquatic Pollution and Environmental Quality, Bacteriology Abstracts 
(Microbiology B), BioOne Abstracts and Indexes, Biotechnology Research 
Abstracts, Conference Papers Index, Ecology Abstracts, EIS – Digests of 
Environmental Impact Statements, Environmental Engineering Abstracts, 
TOXLINE, Health and Safety Science Abstracts, Human Population & Natu-
ral Resource Management, Industrial and Applied Microbiology Abstracts 
(Microbiology A), Pollution Abstracts, Risk Abstracts, Sustainability Science 
Abstracts, Toxicology Abstracts, Water Resources Abstracts).

Referenslistorna hos de artiklar som identifi erats har också genomsökts för 
ytterligare publikationer. Databasen innehåller f.n. 1060 datapunkter för 117 
ämnen. Den uppdateras regelbundet med korta intervall. 

Riskbedömning och regulatoriska frågor 
Forskningen har handlat delvis om riskbedömningsprocessen generellt och 
har till viss del nyttjat data för andra kemikaliegrupper eftersom databasen 
varit under uppbyggnad. De principer och metoder som utvecklats i dessa 
arbeten kan appliceras också på läkemedelssubstanser och läkemedelsre-
glering. Vi har arbetat med att jämföra olika principer för riskbedömning 
(EMEA, REACH, Fass.se) (Östensson 2008), utvecklat ett ”effi ciency ratio” 
som beskriver relationen mellan monetär kostnad och effektivitet i att 
identifi era klassifi cerbara substanser för olika standardtester (Nordberg et 
al 2008). Vidare har vi diskuterat principer för utvärdering av effektiviteten 
hos reproduktionstoxikologiska standardtester i kemikaliekontrollen (Rudén 
och Hansson 2008), och använt korrelationsanalys för att jämföra effektiv-
iteten hos olika metoder att identifi era persistenta substanser (Malkiewicz et 
al. Manuskript.)

Publikationer  
Molander, L. Evaluation of the Swedish environmental risk classifi cation system 
for pharmaceuticals - identifi cation of weaknesses and suggestions for improve-
ments. Examensarbete i samarbete med Lunds universitet.

Östensson, A.(2008). Environmental Risk Assessment of Ibuprofen. Comparison of 
the risk assessment procedures according to EMEA, REACH, and Fass.se. Projek-
tarbete.
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Nordberg, A., Rudén, C., and Hansson, S.O. (2008). Towards more effi cient 
testing strategies - analyzing the effi ciency of toxicity data requirements in relation 
to the criteria for classifi cation and labelling. Regulatory Toxicology and Phar-
macology 50:412-419.

Rudén, C. and Hansson S.O. (2008) ”Comment on: Janer, G., Hakkert, B.C. 
Slob, W., Vermeire, T., Piersma, A.H. 2007. A retrospective analysis of the two-
generation study: What is the added value of the second generation? (Reproductive 
Toxicology 24 (2007) 97-102) Reproductive Toxicology 25:397-405. 

Malkiewicz, K., Bergman, Å., Eriksson, J., Hansson S.O., Nordberg, A., 
and Rudén, C. Expert judgment of chemical reactivity versus experimental and 
computer program calculated data in toxicological risk assessment of chemicals. 
Manuskript.
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Goodpoint AB(Kommunikationsprojektet) 

Karin Liljelund, Helene Hagerman

Under året har många olika aktiviteter genomförts för att säkerställa att 
kunskap om MistraPharma spritts till alla viktiga intressenter. De viktigaste 
aktiviteterna är följande:

Hemsida
En hemsida på engelska och svenska har tagits fram www.mistrapharma.se. 
Hemsidan uppdateras ca 1ggr/vecka med senaste nytt inom området.

Kick off
Den 14 maj ordnades ett heldagsseminarium på Hilton hotell i Stockholm. 
MistraPharma programmet presenterades av Christina Rudén. Anföranden 
hölls även av Ethel Forsberg, Rolf Annerberg, Åke Wennmalm och MistraP-
harmas projektledare. Charlotte Permell var moderator. Seminariet lockade 
ca 100 deltagare med representanter från MistraPharmas samtliga intres-
senter.

Referensgrupp
En referensgrupp har bildats med representanter från MistraPharmas vikti-
gaste intressenter med syfte att vara kunskaps- och informationsförmedlare, 
ge värdefulla bidrag till omvärldsanalys och input till kommunikation-
sprojektet för att främja användbarheten hos alla olika intressenter. Refer-
ensgruppen har träffats 2 gånger under året. Det ena mötet kombinerades 
med studiebesök hos Joakim Larsson i Göteborg. 

Informationsbroschyr
En informationsbroschyr om MistraPharma har tagits fram och tryckts på 
engelska och spanska.

Bok
En bok med titeln ”En frisk framtid- läkemedel i ett hållbart samhälle” har 
tagits fram i samarbete med Apoteket AB och Stockholms läns landsting. 
Den är skriven av 11 internationella och nationella författare samt MistraP-
harmas projektledare. Margot Wallström har skrivit inledningen. Boken 
trycks i början av 2009 i ca 9 000 exemplar på svenska och engelska och kom-
mer att distribueras gratis nationellt såväl som internationellt. 
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Interaktiv utbildning
En interaktiv utbildning i ”Läkemedel & Miljö” har utarbetats i samarbete 
med LIF. Målgrupperna är i första hand läkemedelsindustrin och förskri-
vare. Utbildningen kommer att publiceras på svenska och fi nnas på www.
fass.se samt vara gratis. 

Nyhetsbrev
Ett första nyhetsbrev skickades ut elektroniska i slutet av 2008 till hela Mis-
traPharmas nationella närverk med information vad som hänt inom pro-
grammet under året. 

Internationellt nätverk 
Under året har arbetet med att etablera ett internationellt nätverk av avnä-
mare påbörjats för att säkerställa att kunskap och förslag till åtgärder som 
tas fram inom MistraPharma blir kända även internationellt och når ut till 
alla viktiga intressentgrupper. Det internationella avnämarnätverket kom-
mer att presenteras för MistraPharmas styrelse i mars 2009. 

Seminarier/Konferenser
Under året har MistraPharmas forskare och kommunikatörer deltagit vid 
ett stort antal seminarier och konferenser tex SETAC, Nord-UTTE, World 
Water Congress, Forum för miljöforskning, Toxicology Forum Uppsala, FIP 
Congress in Basel and Montevideo och Nordiskt myndighetsnätverk.

Utbildning 
MistraPharmas projektledare har under året varit delaktiga i ett fl ertal 
olika utbildningar för tex: studenter vid Sahlgrenska Akademin, läkare och 
sjuksköterskor vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, läkare vid 
Huddinge och Karolinska Universistets-sjukhuset,  privatläkarföreningen i 
Göteborg, läkemedelsföretag, myndigheter och apoteksanställda. 

Årsrapport
MistraPharmas årsrapport för 2008 utgörs av denna skrift och boken ”En 
frisk framtid- läkemedel i ett hållbart samhälle”.
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