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Förkortningar
AcN
ARV
Blankpost-spiked
Ctrue
DpH7.4
EDTA-Na2
Enz
ESI
GC-MS
H2O2
HCl
IS

Acetonitril, lösningsmedel
AvloppsReningsVerk
Uppmätt halt i rent vatten spikat med känd mängd läkemedel efter upparbetning
Verklig (”sann”) halt i provet
Vattenlöslighet vid pH=7.4
Dinatrium etylendiamintetraättiksyra, används som komplexbildare
Enzymatisk klyvning/dekonjugering med β-Glucuronidas
Electrospray ionization interface
Gaskromatograf-Masspektrometer
Väteperoxid, oxidationsmedel
Saltsyra
Intern Standard, referens substans som tillsätts provet. I studien används
isotopmärkta IS, t.ex. 13C6-diklofenak
Kow
Fördelningskoefficient mellan oktanol och vatten för ett ämne
LC-MS
Vätskekromatograf-Masspektrometer
LOD
Detektionsgräns (Limit Of Detection), S/N=3
LOQ
Kvantifieringsgräns (Limit Of Quantification), S/N=10
MeOH
Metanol
MQ-vatten
Avjoniserat vatten
MSTFA
N-Metyl-N-(trimetylsilyl)trifluoroacetamid
MS/MS
Seriekopplade masspektrometrar, i studien, trippel kvadrupol masspektrometer
MTBE
Metyl-tertiär-butyleter
m/z
Massa (molmassa) genom laddning
NaBH4
Natriumborhydrid, reduktionsmedel
OM
organiskt material
PFBzCl
Pentafluorobenzoylklorid
Samplepost-spiked Uppmätt halt i provet spikat med känd mängd läkemedel efter upparbetning
Samplepre-spiked Uppmätt halt i provet spikat med känd mängd läkemedel före upparbetning
Sampleun-spiked Uppmätt halt i provet enligt generell analysmetod
S/N
Signal/Brus (Signal/Noice)
SPE
Fastfasextraktion (Solid Phase Extraction)
STP
Sewage Treatment Plant
UFLC
Ultra fast liquid chromatography
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Sammanfattning
Läkemedel är viktiga för hälsa och ökat välbefinnande i vårt dagliga liv. Läkemedel ger många fördelar såsom
förbättrad livskvalitet, och efterfrågan kommer sannolikt att öka i framtiden på grund av en växande åldrande
befolkning, kroniska livsstilssjukdomar, expanderande tillväxtmarknader samt framsteg inom den
medicinska forskningen. Tyvärr innebär en ökad användning av läkemedel även en ökad belastning på
miljön. Konsumtionen av mediciner bland befolkningen utgör den största spridningen av läkemedelsrester till
miljön. Läkemedel som inte bryts ner helt i kroppen utsöndras, antingen som metaboliter eller i oförändrad
form, via urin och avföring och hamnar i våra reningsverk. I reningsverken kan läkemedelsresterna antingen
brytas ner, fastläggas i slammet eller hamna i sjöar, vattendrag och i kustvatten via det renade utgående
avloppsvattnet.
Utvärderingen av reningseffektiviteten av olika reningstekniker baseras vanligtvis på analyser av
koncentration av läkemedelsrester. Det finns dock svårigheter med analysmetoderna då läkemedel utgör en
heterogen grupp av ämnen, med stor variation i fysikaliska och kemiska egenskaper. Variationen kräver
användandet av generella metoder för provberedning och analys. Påverkan från komplexa matriser, så som
avloppsvatten, riskerar att försämra återvinningen av läkemedel vid provupparbetningen samt påverka
signalen vid analys på instrument. Till exempel kan den höga halten av andra föreningar i inkommande
avloppsvattnet störa analysen så att vissa läkemedel observeras vid lägre koncentrationer i det orenade
vattnet än i det mer rena utgående avloppsvattnet. En annan orsak till att halter av läkemedel uppmäts som
lägre i inkommande än utgående avloppsvatten kan vara att vissa läkemedel som metaboliseras i
människokroppen återfår sin ursprungliga struktur i reningsverksprocessen och därmed uppmäts i större
utsträckning i utgående avloppsvatten. Matriseffekter försämrar även detektionsgränserna av östrogena
hormoner så att det med dagens analysmetoder är svårt att bestämma deras förekomst i avloppsvatten. Vissa
antibiotika interagerar med fria joner från matrisen och bildar kelatkomplex, vilket ger försämrad återvinning
och detektion.

Matriseffekter vid läkemedelsanalyser i avloppsvatten
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Då behovet är stort att kunna bedöma reningseffektivitet i avloppsreningsverk och koncentration av ämnen i
avloppsvatten som kan påverka miljön har fokus för studien varit att utveckla och utvärdera förbättrade
metoder för kvantitativ bestämning av läkemedelsrester i avloppsvatten. Användandet av en generell metod
för provberedning och analys av läkemedel i komplexa matriser, så som avloppsvatten, gör det svårt att skilja
läkedelssubstanserna från övrigt organiskt material i matrisen. Generella analysmetoder kan dock användas
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för att få en översiktlig bild av förekommande ämnen och halter i avloppsvatten samt för jämförelser av
reningseffektivitet mellan olika reningstekniker eller olika reningsverk. I arbeten där utvärdering av
reningseffektiviteten i ett avloppsreningsverk av enskilda ämnen eller halten av enskilda ämnen i utgående
avloppsvatten är avgörande, kan t.ex. märkta internstandarder för respektive ämne eller metoder anpassade
till enskilda ämnens kemiska fysikaliska egenskaper användas vid analys för att minimera matriseffekter.
Resultaten visade att jon-suppression, dvs. nedtryckning av signalen vid analys på grund av konkurrens med
koeluerande organiskt material i matrisen, var den viktigaste orsaken till den observerade ökningen i
koncentration av läkemedelsrester från inkommande till utgående avloppsvatten. Resultaten visar en
genomsnittlig jon-suppression på 56 % för de studerade läkemedlen i inkommande och 33 % i utgående
avloppsvatten. Förluster i återvinning orsakat av konkurrens med annat organiskt material i matrisen vid
provberedning alternativt omvandling av metaboliter av läkemedelsrester i avloppsvatten var av
underordnad betydelse för flertalet ämnen. Risperidon och Fluoxetine visade stor påverkan av behandling
avseende omvandlingsprodukter inklusive metaboliter. Utvecklingen av känsligare metod för kvantifiering
av östrogena hormoner i utgående avloppsvatten resulterade i haltbestämningar under ng/L, med en
kvantifieringsgräns (LOQ; S/N=10) för17-β-östradiol på 0,6 ng/L, östrone på 0,4 ng/L och 17-α-etinylöstradiol
på 0,4 ng/L. Studien visade även att en tillsats av EDTA-Na2 till vattenprov innan upparbetning ökade
återvinningen av merparten av de studerade antibiotika, och gav även ökad återvinning för de övriga
studerade läkemedlen.
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Summary
Pharmaceutical products are essential for health and wellbeing in our everyday life. Medicines provide large
benefits, such as improvement in quality of life, and the demand will likely increase in the future due to a
growing ageing population, chronic/lifestyle diseases, emerging-market expansion, and treatment and
technology advances. Unfortunately, an increased use of pharmaceuticals also means an increased pressure
on the environment. The consumption of medicines among the population constitutes the largest discharge of
pharmaceuticals to the environment. Pharmaceuticals that are not completely degraded in the human body
are excreted, either unchanged or as metabolites, via urine or faeces and end up in the sewage treatment
plants (STP). In the STPs, pharmaceutical residues can either be degraded, bound to the sludge or end up in
lakes, rivers and coastal waters via the treated effluent wastewater.
The evaluation of the efficiency of different wastewater treatment techniques is usually based on analyses of
the presence of pharmaceutical residues. However, there are difficulties with today’s analytical methods since
pharmaceuticals constitute a heterogeneous group of substances, with large variations in physical and
chemical properties. The variation requires the use of general methods for sample preparation and analysis.
Influence from a complex matrix, such as wastewater, could reduce the recovery of pharmaceuticals during
sample preparation and affect the signal during instrumental analysis. For example, the high concentrations of
other organic material in influent wastewater could interfere with the analysis so that certain pharmaceuticals
are observed at lower concentrations in the untreated water than in the treated effluent wastewater. Another
reason for concentration of pharmaceuticals to be perceived as being lower in influent than effluent
wastewater could be that some pharmaceuticals being metabolised in the human body return to the structure
of the parent compound during the treatment process and, therefore, quantified to larger extent in effluent
wastewater. Matrix effects also reduce the detection limits of estrogenic hormones limiting the possibility to
quantify their presence in wastewater. Some antibiotics interact with free ions from the matrix and form
chelate complex, which result in reduced recovery and detection.
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Since the demand is high to assess the treatment efficiency and concentration of substances in the wastewater
that could cause adverse effects in the environment, the focus of the current study has been to develop and
evaluate improved methods for quantitative determination of pharmaceutical residues in wastewater. The use
of a general method of sample preparation and analysis of pharmaceutical residues in complex matrices, such
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as wastewater, makes it difficult to distinguish the pharmaceutical substances from other organic matter in the
matrix. However, general analytical methods may be used for screening and creating an overview of the
amount and concentrations of different pharmaceutical substances in wastewater and for comparisons of
removal efficiency between different treatment techniques or different treatment plants. In the work where
evaluation of the removal efficiency of a single wastewater treatment plant of individual substances or the
concentration of individual substances in effluents is critical, it is recommended to make evaluations of
pharmaceutical substances that have been analyzed by methods adapted to their chemical physical properties
where matrix effects can be minimized.
The results showed that ion-suppression, i.e. suppression of the signal during analysis due to competition
with co-eluting organic material in the matrix, was the main reason for the observed increase in concentration
of pharmaceutical residues from influent to effluent wastewater for most substances. Risperidone and
fluoxetine showed great influence by the treatment for transformation products including metabolites. An
average ion-suppression of 56 % for the investigated pharmaceuticals in influent and 33 % in effluent
wastewater was observed. Losses in recovery caused by competition with other organic material in the matrix
during sample preparation or re-transformation of metabolized pharmaceutical residues in wastewater were
shown to be of minor importance. The development of a more sensitive method for quantification of
estrogenic hormones in effluent wastewater resulted in quantitative estimations below ng/L-levels, with
quantification limits (LOQ; S/N = 10) for 17-β-estradiol of 0.6 ng/L, estrone of 0.4 ng/L and 17-αethinylestradiol of 0.4 ng/L. The study also showed that an addition of EDTA-Na2 to the water sample before
preparation increased the recovery of most of the antibiotics studied and also for the other investigated
pharmaceuticals.
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1 Inledning
Läkemedel är viktiga för hälsa och ökat välbefinnande i vårt dagliga liv. Läkemedel ger många
fördelar så som förbättrad livskvalitet, och efterfrågan kommer sannolikt att öka i framtiden på
grund av en växande åldrande befolkning, kroniska livsstilssjukdomar, expanderande
tillväxtmarknader samt framsteg inom den medicinska forskningen. Tyvärr innebär en ökad
användning av läkemedel även en ökad belastning på miljön. Konsumtionen av mediciner bland
befolkningen utgör den största spridningen av läkemedelsrester till miljön. Läkemedel som inte
bryts ner helt i kroppen utsöndras, antingen som metaboliter eller i oförändrad form, via urin och
avföring och hamnar i våra reningsverk. I reningsverken kan läkemedelsresterna antingen brytas
ner, fastläggas i slammet eller hamna i recipienten via det renade utgående avloppsvattnet.
Denna studie är en delaktivitet i projektet ”Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra
prioriterade svårnedbrytbara ämnen” (SystemLäk) som har finansierats av Havs- och
vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för Havs- och vattenmiljö. Målet med denna
delaktivitet har varit att utveckla och förbättra kemiska analytiska metoder för identifierade
fokusämnen där dessa saknas eller är otillräckliga idag.
Denna studie fokuserade på att testa och utveckla metoder för att bestämma den ”verkliga”
reningseffektiviteten för enskilda läkemedel i avloppsreningsverk som kan påverkas av den
komplexa matrisen eller närvaro av omvandlingsprodukter. Testerna och utvecklingen omfattade:
a) Att testa artefakter i analyserna orsakade av den komplexa matrisen.
b) Att implementera känsligare metoder för analys av östrogena hormoner i avloppsvatten.
c) Att implementera känsligare metoder för analys av antibiotika i avloppsvatten.
d) Att utveckla och sätta upp analysmetoder för omvandlingsprodukter (inklusive
metaboliter) till modersubstanserna som vanligen ingår i de kemiska analyserna. Denna
punkt i studien kunde endast till begränsad del genomföras på grund av ekonomiska ramar
för projektet. Tester genomfördes enbart av överföring av omvandlingsprodukter (inklusive
metaboliter) till modersubstanserna genom oxidation av reducerat tillstånd, reduktion av
oxiderat tillstånd och genom enzymatisk dekonjugering.

2 Bakgrund
Utvärderingen av reningseffektiviteten av olika reningstekniker baseras vanligtvis på analyser av
koncentration av ämnen i utgående vatten jämfört med i inkommande avloppsvatten. Det finns
dock svårigheter med analysmetoderna då läkemedel utgör en heterogen grupp av ämnen, med
stor variation i fysikaliska och kemiska egenskaper. Ett problem med att bestämma
reningseffektivitet av läkemedelsrester i reningsverk är att mängden av vissa läkemedel många
gånger uppvisar en högre koncentration i utgående avloppsvatten än i inkommande avloppsvatten
(Fick m fl., 2011; Radjenovic m fl., 2007). Förklaringen till denna ökning kan vara att utsläpp av
läkemedel till avloppet först passerat genom människan och genomgått en metabolisering.
Metabolisering av svårutsöndrade föroreningar kan ske i två steg (Figur 1). I fas I sker en oxidation
alternativt en reduktion av ämnet. Om detta inte är tillräckligt för att föroreningen ska utsöndras
via njurarna sker ytterligare en metabolisering i levern. I denna fas II-metabolisering adderar
levern polära kroppsegna grupper till föroreningen genom konjugering, så som t.ex. glukuronider
och sulfonater m.fl. I reningsverket kan läkemedlen återfå sin ursprungliga struktur antingen
genom reduktion av oxiderat tillstånd alternativt oxidation av reducerat tillstånd eller genom
bakteriell dekonjugering (Paxèus 2004).
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Figur 1. Fas I- och fas II-metabolisering av främmande ämnen (R), så som läkemedel, i levern.

En annan förklaring till att vissa läkemedel många gånger uppvisar en högre koncentration i
utgående avloppsvatten än i inkommande avloppsvatten, är att variationen i kemiska fysikaliska
egenskaperna hos läkemedlen kräver användandet av generella metoder för provberedning och
analys av komplexa matriser, så som avloppsvatten, vilket gör det svårt att skilja substanserna från
övrigt organiskt material i matrisen. Det vill säga närvaron av organiskt material (OM) i
avloppsvatten kan interagera med ämnet som analysen avser att kvantifiera. Denna interaktion
mellan OM och ämnet ifråga kan ske under:
i)

ii)

provupparbetningen via konkurrens mellan OM och analyten ifråga om adsorptiva
platser på filtermaterial, vilket ger upphov till en försämrad återvinning av ämnet;
eller
vid själva kvantifieringen på analysinstrumentet där OM konkurrerar med ämnet i
fråga om joniseringsenergin, vilket ger upphov till att signalen antingen trycks ned
(ion-suppression) eller förstärks (ion-enhancement). Interaktioner med OM riskerar att
resultera i att en falsk koncentration uppskattas för det ämne som kvantifierats.

En hypotes i denna studie är att effekten av interaktionen med OM troligtvis är större i
inkommande avloppsvatten än i utgående avloppsvatten då inkommande avloppsvatten relativt
sett har en högre närvaro av OM än utgående avloppsvatten. För att kompensera för förluster vid
upparbetning eller förändringar i signal vid analysen kan isotopmärkta standarder användas för
respektive ämne som ska kvantifieras. Problemet är avsaknaden av representativa isotopmärkta
standarder på marknaden för många av de läkemedelsrester som normalt analyseras. En alternativ
metod för att uppskatta den ”sanna” koncentrationen eller felet i bestämningen av ett ämne (Ctrue) i
en komplex matris är att använda sig av standard-addition, även kallat ”spikning” av prover.
Tanken bakom standard-addition är att tillsätta en eller flera koncentrationsnivåer av det
undersökta ämnet till flera exakt lika delar av ett och samma prov (alikvoter). Det erhållna spannet
i koncentrationer efter analys jämförs med koncentrationen i en ospikad alikvot av samma prov,
dvs. ett bakgrundsprov innehållande endast ursprungshalter av ämnet ifråga (Sampleun-spiked).
Förändringen i instrumentets respons mellan det ospikade bakgrundsprovet (Sampleun-spiked) och de
prov som spikats antas endast bero av mängden tillsatt standard. Linjär regression används sedan
för att bestämma den ”sanna” koncentrationen av ämnet i det ospikade bakgrundsprovet (Figur 2).
Jämförelser genomförs även mot spikade ”blankprover”, d.v.s. rent avjoniserat vatten som spikats
med ämnet ifråga (Blankpost-spiked). Följande information kan erhållas genom standard-addition:




Genom att jämföra skillnader i signal/respons mellan prov-alikvoter spikade före
provupparbetning (Samplepre-spiked) och prov-alikvoter spikade efter provupparbetning
(Samplepost-spiked) är det möjligt att bestämma förlusten i återvinning av ett ämne som
orsakats av provupparbetningen (Recovery loss i Figur 2).
Genom att jämföra skillnader i signal/respons mellan prov-alikvoter spikade efter
provupparbetning (Samplepost-spiked) och spikade blankprov (Blankpost-spiked) är det möjligt att
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bestämma om signalen trycks ned (Ion-suppression i Figur 2) alternativt förstärks (ionenhancement) vid analysen av ett ämne i komplexa matriser.

Figur 2. Relationen mellan återvinningsförluster under upparbetning och jon-suppression
vid analys för att bestämma den ”sanna” koncentrationen eller felet vid bestämningen av
ett ämne (Ctrue) i komplexa matriser.

Mer detaljerad kunskap om närvaro av läkemedelsrester och omvandling i avloppsreningsverken
kommer att ge bättre förutsättningar för att kunna bedöma eventuell påverkan på miljön. För att
kunna bestämma utsläppshalter och påverkan på miljön finns även ett behov av förfinade
analysmetoder som klarar analyser till lägre koncentrationer (lägre detektionsgränser) av flera
ämnen. Koncentrationer av östrogena hormoner i avloppsvatten är t.ex. ofta lägre än vad som kan
detekteras med analysmetoder som används i kommersiella laboratorier. Östrogenpåverkan i
miljön går dessutom ofta inte att mäta genom kemiska analyser av hormonerna 17-beta-Östradiol
(östradiol) och 17-alfa-Etinylöstradiol (etinylöstradiol) eftersom även gränsvärdena för sjöar och
vattendrag ligger lägre i Havsmiljöföreskriften år 2015 (HVMFS 2015:4) än vad som vanligen kan
detekteras idag. Förbättrad analysteknik behövs även för antibiotika, t.ex. genom att tillsätta
komplexbildare till prov för att minska förekomsten av fria joner från matrisen vilka kan interagera
med vissa typer av antibiotika och bilda kelatkomplex (Bruno m fl., 2002). Uppkomsten av
komplex resulterar i försämrad återvinning av dessa substanser och därmed försämrad detektion.

3 Metodutveckling
3.1

Provinsamling

Utvecklingen av förbättrade kemiska analytiska metoder för utvalda fokusämnen har framförallt
utvärderats och validerats på inkommande och utgående avloppsvatten förutom när det gäller
metoden för att förbättra återvinningen vid upparbetning av antibiotika. Utvärderingen av
förbättrade analysmetoder för antibiotika har genomförts på kranvatten då det framförallt är fria
joner i lösning som bildar kelatkomplex med vissa typer av antibiotika och resulterar i försämrad
återvinning.
Metodutvecklingar i denna studie baseras på veckosamlingsprov på inkommande och utgående
avloppsvatten från Henriksdals reningsverk i Stockholm. Direkt efter provtagning frystes proven
till minus 20°C och förvarades på IVLs laboratorium i Stockholm inför vidare analys.
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3.2

Provupparbetning för förfinade
analysmetoder

3.2.1 Läkemedel och antibiotika

Provupparbetningen av avloppsvatten på fastfasextraktion (SPE) för kvantifiering av läkemedel
och antibiotika är modifierad utifrån en metod som tidigare beskrivits av Gros m fl. (2006).
Samlingsprov av inkommande samt utgående avloppsvatten spikades med 50 µL av de
isotopmärkta standarderna (IS) diclofenac-13C6 (2 µg/mL), hydrochlorotiazide-13C6 (2 µg/mL),
carbamazepine-13C15N (2 µg/mL) och ibuprofen-D3 (2 µg/mL). Till prover som skulle analyseras
med avseende på innehåll av antibiotika spikades även med 50 µL ciprofloxacin-D8 (2 µg/mL).
Proverna skakades i 30 minuter på skakbord vid 125 rpm (rotationer per minut) med en tillsatts av
50 mg etylendiamintetraättiksyra (EDTA-Na2) innan proverna extraherades på SPE-kolonner
(Oasis HLB, 6cc, Waters). Före extraktionen tillfördes 4 gram filteraid (3M) till SPE-kolonnen som
därefter tvättades och konditionerades med 5 mL metanol (MeOH) följt av 5 mL MQ-vatten.
Därefter tillsattes proven till kolonnerna med ett flöde på 2 droppar/sekund, dvs. ett flöde på < 10
mL/minut. Efter att kolonnerna gått torrt under vakuum i 1 minut eluerades analyterna med 5 mL
MeOH följt av 5 mL aceton. Eluatet indunstades till torrhet med hjälp av kvävgas vid 40°C. Proven
återlöstes sedan i 1,0 mL MeOH:vatten (1:1). Vid fällning centrifugerades provet i Eppendorf rör
vid 10 000 rpm i 10 minuter innan provet överfördes till vial för vidare slutbestämning på
analytiskt instrument.

3.2.2 Hormoner

Provupparbetningen av avloppsvatten på fastfasextraktion (SPE) med avseende på kvantifiering
av östrogena hormoner är modifierad utifrån en metod som tidigare beskrivits av Gunnarsson m fl.
(2009). Samlingsprov från utgående avloppsvatten spikades med 100 µL av den isotopmärkta
standarden (IS) β-östradiol-D5 med en koncentration på 108 ng/mL som fick stå och jämnvikta över
natt. Innan extraktion på SPE-kolonner tillsattes 20 mL MeOH till proven och pH justerades till c:a
pH 2 genom tillsatts av 0,2 till 1,2 mL koncentrerad saltsyra (HCl). Proverna extraherades på SPEkolonner (ENV+, 500 mg, Isolute) med hjälp av en vakuum manifold och ett flöde på c:a 2
mL/minut efter konditionering av kolonnerna med 6 mL metyl-tert-butyl eter (MTBE) och 6 mL
MeOH följt av 6 mL surgjort MQ-vatten (pH≈2). Efter att kolonnerna gått torrt under vakuum i 1
minut tvättades kolonnerna med 6 mL NH4(aq):MeOH:MQ-vatten (2:10:88). Därefter eluerades
kolonnerna med 12 mL MeOH:MTBE (1:9). Eluatet indunstades till torrhet med hjälp av kvävgas
vid 40°C. Proven återlöstes sedan i 2,0 mL etyl acetat:MeOH (8:2). Det återlösta extraktet filtrerades
på en amin-kolonn (PSA, 500 mg, Isolute) som konditionerats med 4 mL vattenmättad etyl acetat
följt av 4 mL etyl acetat:MeOH (8:2). Efter filtreringen av extraktet sköljdes eventuella återstående
analyter ut ur kolonnerna med 2 mL etyl acetat:MeOH (8:2). Innan derivatiseringen av analyterna i
extraktet tillsattes 50 µL n-undekan som ”keeper” och proven indunstades till c:a 0,1 mL med hjälp
av kvävgas vid 40°C. Därefter tillsattes 1 mL 1 M karbonat-buffert samt 10 µL 10% penta
fluorobenzoyl klorid (PFBzCl) löst i toluen till provet följt av omblandning i 5 minuter. Efter
omblandningen tillsattes ytterligare 10 µL 10% PFBzCl löst i toluen till provet med återupprepad
omblandning i 5 minuter. Proverna extraherades genom inversion i 3 minuter med 2x2 mL nhexan. Extrakten slogs samman och indunstades till c:a 0,05 mL med hjälp av kvävgas vid 40°C.
Därefter tillsattes 50 µL N-Metyl-N-(trimetylsilyl)trifluoroacetamid (MSTFA) samt 50 µL vattenfri
pyridin och proven upphettades till 60°C i 1,5 h. Återigen indunstades provet till 0,05 mL med
hjälp av kvävgas vid 40°C innan det överfördes till vial och volymkorrigering med n-hexan till 0,5
mL som slutvolym.
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3.3

Slutbestämning för förfinade
analysmetoder

3.3.1 Läkemedel och antibiotika

Slutbestämningen av mängden läkemedel och antibiotika i proven utfördes på en binary liquid
chromatography (UFLC) system med auto injektion (Shimadzu, Japan). Den kromatografiska
separationen genomfördes med gradienteluering på en C18 reversed phase kolonn (dimension 50 x
3 mm, 5 µm partikel storlek) (Xbridge, Waters) vid en temperatur på 35°C och ett flöde på 0,3
mL/minut. Mobilfasen bestod av 10 mM ättiksyra i vatten (A) samt MEOH (B). Gradienten
initierades med att mobilfas sammansättning på 100% av mobilfas A och 0% av mobilfas B.
Procenten av mobil B ökade linjärt till 95% på 11 minuter och bibehölls vid 95% i ytterligare 5
minuter. Därefter sänktes andelen av mobilfas B på 1 minut till den ursprungliga mobilfassammansättningen och bibehölls i ytterligare 3 minuter innan en ny injicering påbörjades. Den
totala analystiden uppgick till 20 minuter.
UFLC-systemet var kopplat till en API 4000 trippel kvadrupol masspektrometer (MS/MS) (Applied
Biosystems) med en elektrospray ionization interface (ESI) som kördes i positiv samt negativ
mode.

3.3.2 Hormoner

Slutbestämningen av mängden östrogena hormoner i proven utfördes på en Agilent 7890A
gaskromatograf med 1 µL splitless injektion på en 30 m × 250 μm × 0,25 μm DB-5MS kapillär
kolonn från Agilent J & W. Det gaskromatografiska systemet var kopplat till en Agilent 7000A
trippel kvadrupol masspektrometer (MS/MS). Temperaturen på injektorn sattes till 250°C och
ugnen programerades till en starttemperatur på 80°C som bibehölls under 1 minut. Därefter
ökades temperaturen med 50°C/minut till 290°C följt av en ökning på 5°C/minut till 315°C och som
bibehölls i ytterligare 3,8 minuter. Bärgasens flöde sattes konstant till 1,5 mL/minut under hela
analysen. Masspektrometern kördes i negativt mode med kemisk jonisering och metan som
reaktionsgas för singel–jon-monitorering av analyter med följande massa genom laddning (m/z):
östron (464 m/z), 17-β-östradiol (538 m/z), 17-β-östradiol-d5 (IS; 543 m/z) och 17-α-etinylöstradiol
(490 m/z).

3.4

Utvärdering och analys

3.4.1 Antibiotika

Vatten upparbetades som beskrivits tidigare med avseende på 13 stycken antibiotika med olika
verkningsmekanism, med undantaget att de tillsatta isotopmärkta standarderna inte användes för
att kvantifiera de uppmätta mängderna av studerade antibiotika (Tabell 1). Istället utfördes all
kvantifiering mot en extern kalibrerkurva. Urvalet av de 13 studerade antibiotika bygger på
nationell säljstatistik från IMS health samt vad som tidigare uppmätts i studier av avloppsvatten i
Sverige (Fick m fl., 2011).
För att studera möjligheterna att öka återvinningen av antibiotika, och därmed förbättra
detektionen genom att via tillsats av EDTA-Na2 minska mängden fria joner som kan bilda
kelatkomplex med vissa antibiotika, tillsattes EDTA-Na2 i olika mängd till 100 mL prov-alikvoter
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av kranvatten. De mängder av EDTA-Na2 tillsatser som studerades var 50, 100, 200, 300, 400 och
500 mg. Även effekten med eller utan 50 mg EDTA-Na2 tillsats på de övriga 24 läkemedlen som
ingår i studien utvärderades.
Tabell 1. Kemiska och fysikaliska egenskaper för de 13 studerade antibiotika.
Kemiska egenskaper
Substans
Verkningsmekanism
Syra/bas Log Kow Log DpH7.4
Benzylpenicillin
β-Lactams
Syra
2,05
-1,93
Fusidinsyra
Fusidanes
Syra
6,41
2,75
Rifampicin
Antimycobacterials
Syra
1,09
-0,28
Sulfametoxazol
Sulfonamides
Syra
0,89
-0,56
Ciprofloxacin
Fluoroquinolones
Syra
0,65
-2,23
Clarithromycin
Macrolides
Bas
3,16
2,38
Clindamycin
Lincosamide
Bas
1,83
1,08
Doxycyclin
Tetracyclines
Bas
-0,54
-3,29
Linezolid
Oxazolidinones
Bas
0,30
0,82
Moxifloxacin
Fluoroquinolones
Bas
1,60
-1,73
Norfloxacin
Fluoroquinolones
Bas
0,82
-3,18
Tetracyclin
Tetracyclines
Syra
-1,47
-3,55
Trimetoprim
Folic acid antagonist
Bas
0,38
-1,15

3.4.2 Hormoner

Samlingsprov på 1,0 liter för inkommande respektive utgående avloppsvatten från Henriksdals
reningsverk upparbetades som beskrivits tidigare med avseende på hormoner. Standardaddition
innan upparbetning av ingående respektive utgående avloppsvatten utfördes för att fastställa
detektionsgräns (LOD) där signal till brusförhållandet är satt till 3 (S/N=3) samt
kvantifieringsgräns (LOQ) där signal till brusförhållandet är satt till 10 (S/N=10) för metoden.
Alikvoter av inkommande respektive utgående avloppsvatten spikades med 0, 0,1, 0,5, 1,0, 5,0
samt 10 ng/L av 3 östrogena hormoner (Tabell 2).
Tabell 2. Kemiska och fysikaliska egenskaper för de 3 studerade hormonerna.
Substans
17-β-Östradiol
Östron
17-α-Etinylöstradiol

3.5

Verkningsmekanism
Hormon
Hormon
Syntetiskt hormon

Kemiska egenskaper
Syra/bas
Log Kow
Log DpH7.4
Neutral
4,13
3,62
Neutral
3,69
3,38
Neutral
4,52
3,87

Test av omvandlingsprodukter och
matriseffekter

I brist på kommersiella standarder av omvandlingsprodukter inklusive metaboliter till de 24
studerade läkemedlen har vanligt avloppsvatten som antas innehålla omvandlingsprodukter
använts för att studera möjligheten att metaboliter till läkemedel återfår sin ursprungliga struktur i
reningsprocessen.
Standardaddition av de 24 läkemedlen före respektive efter upparbetning av avloppsvattenprover
har använts för att fastställa förluster i återvinning vid provberedning respektive fastställa om det
föreligger förändringar i den analytiska signalen vid kvantitativ bestämning av de studerade
läkemedlen på det analytiska instrumentet orsakade av den komplexa matrisen.
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3.5.1 Omvandlingsprodukter inklusive metaboliter av
läkemedel

Ett samlingsprov på 250 mL av inkommande respektive utgående avloppsvatten från Henriksdals
reningsverk upparbetades som beskrivits tidigare med avseende på läkemedel. De slutliga
indunstade extrakten från inkommande och utgående avloppsvatten återlöstes i 5,5 mL respektive
2,75 mL aceton. Fem alikvoter på vardera 0,5 mL av de återlösta extrakten överfördes till nya
provrör och indunstades till torrhet med hjälp av kvävgas vid 40°C. Fyra av delproverna utsattes
för olika typer av behandlingsförfaranden, men med applicering av samma behandling för
motsvarande inkommande och utgående prover. De fyra behandlingarna bestod av:
i)
reduktion med 0,1 M natriumborhydride (NaBH4) löst i 1 mL acetonitril (AcN);
ii)
reduktion med 0,1 M natriumborhydride (NaBH4) löst i 1 mL MeOH:vatten (1:1);
iii)
oxidation med 1 mL 0,1 M väteperoxid (H2O2);
iv)
inkubering med β-Glucuronidas (Helix pomatia, Sigma-Aldrich) löst i 2 mL 0,01 M
natriumacetatbuffert (pH 5) i 3 h vid 55°C;
Utöver analyser av proverna som behandlats, genomfördes analyser av kontrollprover som ej
behandlats.
De reducerande och oxiderande behandlingarna, dvs. behandling i) till iii), valdes för att studera
om det går att reversera tillstånden från en fas I-metabolism för de studerade läkemedlen (Figur 1).
Till exempel en oxidativ transformeringsprodukt kan återgå till sin ursprungliga form om den
exponeras för ett reduktionsmedel, så som NaBH4. Den enzymatiska behandlingen, dvs.
behandling iv), utfördes för att fastställa om det föreligger någon fas II-metaboliseringen av de
studerade läkemedlen i avloppsvattenproverna. Det är dock viktigt att poängtera att enzym
extraherade från Helix pomatia är endast verksamma vid klyvning (dekonjugering) av glukuronidoch sulfonatkonjugerade metaboliter, d.v.s. metaboliter konjugerade med andra substrat kommer
inte att täckas av resultatet i denna studie. Resultatet från reduktion, oxidation och den
enzymatiska dekonjugeringen har legat till grund för att bedöma vilket inflytande metabolism, så
som fas I- och fas II-transformering, kan ha när det gäller att fastställa den ”sanna” avskiljningen
av läkemedel vid reningsprocesser.

3.5.2 Matriseffekter vid analys av läkemedel

Samlingsprov på 25 mL och 50 mL för inkommande respektive utgående avloppsvatten från
Henriksdals reningsverk upparbetades som beskrivits tidigare med avseende på läkemedel, med
undantaget att de tillsatta isotopmärkta standarderna inte användes för att kvantifiera de
uppmätta mängderna av studerade läkemedel. Istället utfördes all kvantifiering mot en extern
kalibrerkurva. Standardaddition användes för att utvärdera den påverkan matriseffekter kan ha
vid provupparbetning och analys av de 24 studerade läkemedlen (Tabell 3). För respektive matris,
d.v.s. inkommande respektive utgående avloppsvatten, spikades tre prover innan upparbetningen
med mängderna 50, 100 och 200 ng av de 24 läkemedlen. Ytterligare en uppsättning av tre prover
spikades, likt det tidigare exemplet, med undantaget att proverna spikades efter provberedningen,
d.v.s. när proverna är klara för analys på instrument. Resultaten från analyserna av prover spikade
före (Samplepre-spiked) respektive efter (Samplepost-spiked) provupparbetning jämfördes med resultatet
från tre blankprover (Blankpost-spiked) där 1 mL MeOH:vatten (1:1) spikats likt det tidigare exemplet.
Dessa blankprover har alltså inte genomgått någon provberedning utan spikas med de tidigare
angivna mängderna innan analys på instrument. Även resultatet från triplikat av ospikade prover
(Sampleun-spiked), d.v.s. innehållande endast bakgrundsnivåer av de studerade läkemedlen,
jämfördes med resultaten från de tidigare spikningsserierna. Bortsett från att dessa
bakgrundsprover inte spikats med standarder har de genomgått samma provberedning som de
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spikade proverna. Resultatet från standardadditionen användes för att utvärdera effekter orsakade
av den komplexa matrisen, såsom förluster i återvinning vid provberedning eller om signalen
trycks ned (ion-suppression) alternativt förstärks (ion-enhancement) vid analysen.
Tabell 3. Kemiska och fysikaliska egenskaper för de 24 studerade läkemedlen.
Kemiska egenskaper
Substans
Engelskt namn
Verkningsmekanism
Syra/bas Log Kow Log DpH7.4
Diklofenak
Diclofenac
Antiinflammatorisk
Syra
4,06
1,37
Furosemid
Furosemide
Urindrivande
Syra
3,10
-0,78
Hydroklortiazid
Hydrochlorothiazid
Blodtryckssänkande
Syra
-0,07
-0,01
Ibuprofen
Ibuprofen
Antiinflammatorisk
Syra
3,72
0,45
Naproxen
Naproxen
Antiinflammatorisk
Syra
3,00
0,45
Ramipril
Ramipril
Blodtryckssänkande
Syra
3,41
-0,13
Warfarin
Warfarin
Antikoagulerande
Syra
3,42
0,30
Atenolol
Atenolol
Blodtryckssänkande
Bas
0,10
-1,85
Amlodipin
Amlodipine
Blodtryckssänkande
Bas
4,16
1,91
Bisoprolol
Bisoprolol
Blodtryckssänkande
Bas
2,14
0,12
Koffein
Caffein
Stimulerande
Neutral
-0,13
0,28
Karbamazepin
Carbamazepine
Lugnande
Neutral
2,67
2,28
Citalopram
Citalopram
Antidepressiv
Bas
2,51
1,27
Fluoxetin
Fluoxetine
Antidepressiv
Bas
4,09
1,75
Ketoprofen
Ketoprofen
Antiinflammatorisk
Syra
2,81
0,06
Metoprolol
Metoprolol
Blodtryckssänkande
Bas
1,79
-0,25
Oxazepam
Oxazepam
Lugnande
Neutral
2,31
2,06
Paracetamol
Paracetamol
Antiinflammatorisk
Syra
1,08
0,74
Propranolol
Propranolol
Blodtryckssänkande
Bas
3,10
1,15
Ranitidin
Ranitidine
Mot halsbränna
Bas
1,23
-0,63
Risperidon
Risperidone
Antipsykotisk
Bas
2,88
1,81
Sertralin
Sertralin
Antidepressiv
Bas
4,81
3,14
Simvastatin
Simvastatin
Lipidreglerande
Neutral
4,41
4,60
Terbutalin
Terbutaline
Astma medicin
Bas
0,48
-1,61

4 Resultat och diskussion
4.1

Omvandlingsprodukter inklusive
metaboliter av läkemedel

Konceptuellt så är det möjligt att en omvandlingsprodukt av ett läkemedel kommer in i ett
avloppsreningsverk och tillbakabildas till modersubstansen under reningsprocessen. Detta skulle
kunna vara en möjlig förklaring till rapporterad negativ reduktion i vetenskaplig litteratur,
eftersom enbart modersubstansen normalt analyseras i inkommande och utgående avloppsvatten.
I Figur 3 och 4 återges resultatet från försök vars mål var att tillbakabilda modersubstanser från
omvandlingsprodukter om dessa förekommer. Extrakt från ingående samt utgående vatten
utsattes för antingen en reducerande, oxiderande eller enzymatisk behandling. Relativa
läkemedelskoncentrationer i behandlat respektive obehandlat avloppsvattenprov är presenterade i
procent (%) i de två figurerna. Koncentrationer av läkemedel som uppvisade halter under
kvantifieringsgränsen i de obehandlade proven ersattes med värdet för halva
kvantifieringsgränsen för respektive läkemedel. När samtliga prov, både obehandlat och behandlat
uppvisade halter under LOQ uppskattades koncentrationen till noll, så som för ibuprofen,

16

Rapport B 2286 - Utveckling av analysmetoder inklusive detektionsgränser – Delrapport inom SystemLäk Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen
amlodipin och simvastatin i utgående avloppsvatten (Figur 4). Höjden på staplarna i Figur 3 och 4
motsvarar den uppskattade koncentrationen av ett läkemedel i provet efter behandling och
normaliserades mot koncentrationen i det obehandlade provet uttryckt i procent. Det vill säga om
en stapel i Figur 3 och 4 överskrider 100 % så har behandlingen resulterat i en omvandling av
metaboliter/omvandlingsprodukter till läkemedlets modersubstans. Däremot om en stapel i Figur
3 och 4 uppvisar värden under 100 % så har behandlingen resulterat i en omvandling av
läkemedlets modersubstans till någon metabolit/omvandlingsprodukt. De blå och röda staplarna i
figurerna representerar en reducerande behandling med NaBH4 för att försöka återfå
läkemedelsrester som förekommer i ett oxiderat tillstånd i de obehandlade proven (Figur 3 och 4).
Den reducerande behandlingen av det slutliga provextraktet utfördes med NaBH4 löst i acetonitril
(Red. (ACN)) alternativt löst i metanol (Red. (MeOH)), då olika resultat kunde påvisas beroende på
val av lösningsmedel. De gröna staplarna i figurerna representerar en oxiderande behandling med
H2O2 (Ox. (H2O2)) för att försöka återfå läkemedelsrester som förekommer i ett reducerat tillstånd i
de obehandlade proven (Figur 3 och 4). De lila staplarna i figurerna representerar enzymatisk
klyvning/dekonjugering (Enz.) för att försöka återfå modersubstansen av läkemedelsrester som
förekommer i ett konjugerat tillstånd i de obehandlade proven (Figur 3 och 4). Viktig att notera är
att resultatet från mätningarna av koffein inte tagits med i Figur 3 och 4 då den mycket höga
koncentrationen av ämnet i proverna gör att den hamnar utanför det linjära området för analysen,
vilket gör det svårt att dra några långtgående slutsatser kring dess relativa förekomst i proven.
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Figur 3. Resultatet visar på relativ förekomst av läkemedelsrester som befinner sig i
metaboliserat/omvandlat tillstånd i inkommande avloppsvatten.
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Figur 4. Resultatet visar på relativ förekomst av läkemedelsrester som befinner sig i
metaboliserat/omvandlat tillstånd i utgående avloppsvatten.

Läkemedlen fluoxetin och risperidon uppvisade en kraftig ökning i relativ koncentration när
prover av inkommande och utgående avloppsvatten behandlades med avseende på förekomst av
metaboliter/omvandlingsprodukter i förhållande till den obehandlade kontrollen (Figur 3 och 4).
För fluoxetin förefaller det mindre gynnsamt med en reducerande behandling i acetonitril
jämförelse med de andra studerade behandlingsmetoderna för att bryta förekomsten av metabola
tillstånd av substansen i proven (Figur 3 och 4). Det är viktigt att notera att det förekom viss
koeluering av matriskomponenter i kromatogrammen (se kapitel 4.2), vilket kan ha påverkat den
uppskattade koncentrationen av fluoxetin. Den kraftigaste ökningen i koncentration av
modersubstansen vid behandling uppvisade risperidon i förhållande till den obehandlade
kontrollen av inkommande respektive utgående avloppsvatten (Figur 3 och 4). Även för risperidon
uppvisade kromatogrammen inslag av koeluering med matriskomponenter, men då dessa
koelueringar var mest framträdande i det obehandlade inkommande avloppsvattenprovet leder
detta inte till en överskattning av koncentrationen av risperidon i de behandlade proven. Det bör
även poängteras att Risperidon förekom i kvantifierbara koncentrationer i samtliga prov, vilket
innebär att den högre koncentrationen i de behandlade proverna inte är en beräkningsartefakt. Det
vore av intresse i fortsatta studier att undersöka huruvida detta är ett generellt fenomen för
avloppsvatten, eller om observationerna är begränsade till dessa två samlingsprov.
Behandling av provextrakten med reduktionsmedlet NaBH4 löst i metanol resulterade generellt i
en större ökning av modersubstansen jämfört med behandling med NaBH4 löst i acetonitril.
Huruvida detta beror av lösligheten av NaBH4 och/eller analyterna går inte att fastställa. 17 av de
24 studerade läkemedlen uppvisade från lätt till kraftigt förhöjda koncentrationer vid behandling
med NaBH4 löst i metanol i både inkommande och utgående avloppsvatten jämfört med respektive
obehandlat kontrollprov (Figur 3 och 4). Oxidativ behandlingen med väteperoxid uppvisar också
en ökad koncentration av modersubstansen för 20 av 24 läkemedel i inkommande avloppsvatten
och 18 av 24 i utgående avloppsvatten jämfört med respektive kontrollprov (Figur 3 och 4). Även
enzymatisk dekonjugering som behandling uppvisade en ökning i koncentration för merparten av
läkemedlen jämfört med de obehandlade kontrollproven från inkommande respektive utgående
avloppsvatten(Figur 3 och 4). Dock uppvisar enzymatisk klyvning av konjugat generellt en något
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mindre ökning i koncentration av de studerade läkemedlen jämfört med prover behandlade med
NaBH4 (Figur 3 och 4). Ett undantag är den observerade ökningen av koncentrationen amlodipin i
det enzymbehandlade inkommande avloppsvattnet, i jämförelse mot den obehandlade kontrollen,
vilket tyder på att amlodipin förekommer till stor del i konjugerat tillstånd i inkommande
avloppsvatten som vid ezymatisk behandling dekonjugerar och återgår till modersubstansen
(Figur 3).
Det är viktigt att betona att det ligger utanför ramen för denna studie att fastställa om de studerade
behandlingsmetoderna faktiskt kan återskapa ursprungsformen av läkemedel som
metaboliserats/transformerats eller om de observerade effekterna beror av artefakter, så som att de
extra behandlingsstegen resulterat i renare provextrakt och därmed mindre påverkan orsakad av
den komplexa matrisen.

4.2

Matriseffekter vid analys av läkemedel

Figur 5 och 6 visar den effekt matrisen kan ha när det gäller att uppskatta den ”sanna” halten av de
studerade läkemedlen i komplexa matriser, såsom avloppsvatten. Staplarna i figurerna återger
relativa förluster i återvinning vid provberedning och i jon-suppression vid analys samt
uppskattad halt för respektive läkemedel, uttryckt i procent (Figur 5 och 6). Viktigt att notera är att
resultatet från mätningarna av koffein inte tagits med i Figur 5, 6 och 7 då koffein uppvisade så
höga halter i proverna att tillsatsen av standarder till proven endast utgjorde några få procent av
det totala innehållet vilket medför att det inte går att dra några slutsatser kring den komplexa
matrisens möjliga påverkan vid upparbetning och analys av ämnet. Även simvastatin uteslöts ur
Figur 5, 6 och 7 då den uppvisade kraftigt avvikande resultat från övriga studerade läkemedel som
ej går att förklara inom ramen för denna studie.





Med ”Uppskattad halt” avses den uppmätta koncentrationen av ett läkemedel i provet
som analyserats enligt den normala analysmetoden.
Med ”Förlust i jon-suppression” avses hur mycket signalen trycks ned (ion-suppression) i
procent vid kvantitativ bestämning av läkemedlet vid analys som orsakats av konkurrens
med co-eluerande organiskt material (OM) i provet om joniseringsenergin i jonkällan till
masspektrometern.
Med ”Förlust i återvinning” avses förluster vid provberedningen. Förluster i återvinning
kan orsakas av ineffektiv extraktionsmetod alternativt pga. konkurrens med orenheter i
matrisen om de sorptiva platserna på fastfaskolonnens adsorbent som används för att
extrahera läkemedlen från provet.

Figur 5 och 6 visar att jonsuppression har betydande påverkan på analyserna av de flesta ämnen
och att förlust i återvinningen i upparbetningen har betydande påverkan på analyserna av vissa
ämnen. De negativa staplarna i figur 5 visar att det inte var någon uppmätt förlust i återvinningen
för de berörda ämnena, utan halten av uppmätt läkemedel var högre i provet som tillsats
läkemedel före upparbetning än i provet som tillsats läkemedel efter upparbetning. De negativa
staplarna och staplar som summerar till mer än 100% i figur 5 representerar därför relativa
osäkerheter mellan resultaten för proverna orsakat av analysmetoden. De negativa staplarna i
figur 6 visar att det inte var någon uppmätt jonsuppression för de berörda ämnena, utan halten av
uppmätta läkemedel var högre i avloppsprovet som tillsats läkemedel efter upparbetning än i
blankprovet med lika mycket läkemedel. De negativa staplarna och staplar som summerar till mer
än 100% i figur 6 representerar därför att koeluerande OM i provet ger upphov till en förstärkt
kvantitativ signal, så kallad ion-enhancement och/eller relativa osäkerheter mellan resultat för
proverna orsakat av analysmetoden.
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Figur 5. Resultatet återger relativa förluster i återvinning vid provberedning och i jon-suppression vid
analys samt uppskattad halt för respektive läkemedel i inkommande avloppsvatten, uttryckt i procent (%)
av den sanna halten. Negativa värden i denna graf (röda staplar) representerar relativa osäkerheten mellan
resultaten för proverna orsakat av analysmetoden.

Figur 6. Resultatet återger relativa förluster i återvinning vid provberedning och i jon-suppression vid
analys samt uppskattad halt för respektive läkemedel i utgående avloppsvatten, uttryckt i procent (%) av
den sanna halten. Negativa värden i denna graf (blå staplar) betyder att koeluerande OM i provet ger
upphov till en förstärkt kvantitativ signal, så kallad ion-enhancement och/eller relativa osäkerheter mellan
resultat för proverna orsakat av analysmetoden.
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Undersökningen av den komplexa matrisens inverkan på analysen visar att 19 av 22 studerade
läkemedlen uppvisar högre uppskattad relativ halt i utgående än inkommande avloppsvatten
under detta test, då det är viktigt att poängtera att ingen isotopmärkt standard används vid
kvantifieringen för att kompensera för förluster vid provberedning eller förändringar i signal vid
kvantifieringen (Figur 7). Jon-suppression vid kvantifiering på analysinstrumentet visade sig vara
den viktigaste orsaken till den observerade ökningen i koncentration från inkommande till
utgående avloppsvatten av de studerade läkemedlen (Figur 5 och 6). Den genomsnittliga jonsupressionen av de studerade läkemedlen uppgick till 56 % (median: 64 %) i inkommande
avloppsvatten och 33 % (median: 38 %) i utgående avloppsvatten medan den genomsnittliga
förlusten i återvinning vid provberedningen uppgick till 4,2 % (median: 2,8 %) i inkommande
avloppsvatten och 8,9 % (median: 6,1 %) i utgående avloppsvatten.
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Figur 7. Resultatet visar att 19 av 22 läkemedel uppvisar högre uppskattad relativ halt i utgående än
inkommande avloppsvatten i förhållande till ”sann” halt i proverna. Det visar att matriseffekten är större i
det inkommande än i det utgående avloppsvattnet.

MetaSafe AB satte upp ett experiment inom detta projekt för att utreda eventuell påverkan på
analyserna från matriseffekter. Experimentet var utformat så att fyra läkemedel (zolpidem,
oxazepam, lorazepam och diazepam) introducerades till masspektrometerns (MS) jonkälla vid
konstant koncentration och flöde samtidigt som ett extrakt av inkommande avloppsvatten
analyserades på LC-MS systemet. Resultatet av försöket visar att matrisens inverkan på de
studerade läkemedlens signal varierar med retentionstiden i kromatogrammet och att signalen för
dessa läkemedel helt slås ut av matrisen vid vissa retentionstider och masstal, så som mellan c:a 9,0
till 9,2 minuter (Figur 8).
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Figur 8. Variation i signal för läkemedlen zolpidem, oxazepam, lorazepam och diazepam vid direkt
introduktion i jonkällan samtidigt som ett extrakt av inkommande avloppsvatten analyserades på LC-MS
systemet. Matrisen slår helt ut signalen t.ex. mellan 9,0 och 9,2 min.

4.3

Hormoner

Utvecklingen av känsligare metod för kvantifiering av östrogena hormoner i utgående
avloppsvatten resulterade i haltbestämningar under ng/L, med en kvantifieringsgräns (LOQ;
S/N=10) för östradiol på 0,6 ng/L, östrone på 0,4 ng/L och etinylöstradiol på 0,4 ng/L (Tabell 4).
Enligt det i studien utvecklade protokollet vid upparbetning av avloppsvatten för bestämning av
östrogena hormoner på gaskromatograf kopplat till en massdetektor (GC-MS) utförs två stycken
derivatiseringar. Den första derivatiseringen med penta fluorobenzoyl klorid (PFBzCl) omvandlar
fenolära grupper, dvs. OH-grupper som ingår i konjugerade/aromatiska system och som återfinns
hos alla tre studerade hormoner (Figur 9). Den andra derivatiseringen med N-Metyl-N(trimetylsilyl)trifluoroacetamid (MSTFA) omvandlar hydroxygrupper som inte direkt ansluter till
konjugerade/aromatiska system och som återfinns i strukturen hos hormonerna östradiol och
etinylöstradiol (Figur 9). Det dubbla derivatiseringsförfarandet ger en förbättrad detektion av de
studerade hormonerna.
Ett alternativ till att derivatisera och kvantifiera dessa hormoner med hjälp av GC-MS är att
använda vätskekromatografiinstrument (LC) för den kromatografiska separationen kopplat till en
högupplösande massdetektor (high resolution MS), typ fourier transform (OrbitrapTM) eller timeof-flight (ToF). Tester med denna typ av analysinstrument inom projektet har visat på likvärdiga
detektions- (LOD) och kvantifieringsgränser (LOQ) för de studerade hormonerna (ej presenterad
data).
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Tabell 4. Detektions- och kvantifieringsgränser för bestämning
av östrogena hormoner i utgående avloppsvatten.
Avloppsvatten
LOD
LOQ
ng/L
ng/L
0,2
0,6
0,1
0,4
0,1
0,4

Substans
17-β-Östradiol
Östron
17-α-Etinylöstradiol

Figur 9. Återger de studerade östrogena hormonerna med deras tillhörande fenol- och hydroxygrupper.

4.4

Antibiotika

Utredningen kring tillsatser av olika mängder av komplexbildaren EDTA-Na2 till vattenprov innan
upparbetning visade att 9 av de 13 stycken antibiotika, tillhörande tio olika klasser, ökade i
återvinning vid tillsats av EDTA-Na2 i förhållande till den obehandlade kontrollen (Figur 10).
Kraftigast ökning i återvinning observerades för cyclinerna, teracyclin och doxycyclin, på 62 %
respektive 29 %, vid tillsats av 50 mg EDTA-Na2. Att cycliner får en ökad återvinning vid tillsats av
EDTA-Na2 har tidigare beskrivits i den veteskapliga litterarturen (Lindsey m fl., 2001; Yang m fl.,
2004). Orsaken är att antibiotika tillhörande klassen cycliner bildar kelatkomplex med fria joner i
lösning. Vid tillsats av EDTA-Na2 komplexbinder EDTA med de fria jonerna och cyclinerna blir
fria i lösningen vilket ger en ökad detektion av dessa och därmed en ökad återvinning (Lindsey m
fl., 2001; Yang m fl., 2004). Tyvärr blev återvinningen av sulfonamiden, sulfametoxazole, tydligt
lägre vid tillsats av EDTA-Na2 i förhållande till den obehandlade kontrollen (återvinningen sjönk
med mer än 59 %). Detta resultat är motsatt mot vad som beskrivits i litteraturen, som visat på att
återvinningen av sulfonamider inte påverkas vid tillsats av EDTA-Na2 (Lindsey m fl., 2001). Trots
att sulfametoxazole uppvisade en lägre återvinning vid tillsats av EDTA-Na2 uppvisar
sulfametoxazole en välavgränsad och distinkt topp i kromatogrammet som ger den en god
reproducerbarhet trots relativt låg återvinning (ej presenterad data). Skillnaden i återvinning av
den studerade antibiotikan vid en stegvis ökning av EDTA-Na2 tillsats från 50 till 500 mg per 100
mL prov var marginell (Figur 10). Återvinning över >100 % representerar osäkerheter i den
kvantitativa bestämningen.
Effekten med eller utan 50 mg EDTA-Na2-tillsats utvärderades även på de övriga 24 läkemedlen
som ingår i studien. Resultatet visade att antalet läkemedel med en återvinning över 70 % ökade
från 20 till 23 ämnen (av totalt 24 ämnen) med en tillsats av 50 mg EDTA-Na2 (0,5 mg/mL prov)
innan upparbetningen av provet (ej presenterad data).
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Figur 10. Återvinning av de 13 studerade antibiotika med avseende på mängden tillsatt EDTA-NA2 till 100
mL prov. Återvinning över >100 % representerar osäkerheter i den kvantitativa bestämningen.

5 Slutsatser
En övergripande slutsats är att matriseffekter påverkar den uppmätta halten av de flesta läkemedel
och mer i inkommande än i utgående avloppsvatten. Användandet av en generell metod för
provberedning och analys av läkemedel i komplexa matriser, så som avloppsvatten, gör det svårt
att skilja läkedelssubstanserna från övrigt organiskt material i matrisen. Generella analysmetoder
kan dock användas för att få en översiktlig bild av förekommande ämnen och halter i
avloppsvatten samt för jämförelser av reningseffektivitet mellan olika reningstekniker eller olika
reningsverk. I arbeten där utvärdering av reningseffektiviteten i ett avloppsreningsverk av
enskilda ämnen eller halten av enskilda ämnen i utgående avloppsvatten är avgörande, kan t.ex.
märkta internstandarder för respektive ämne eller metoder anpassade till enskilda ämnens
kemiska fysikaliska egenskaper användas vid analys för att minimera matriseffekter. Fortsatt
utveckling av både de generella metoderna för läkemedelsanalyser och specifika analyser för olika
läkemedelsgrupper vore önskvärt.

5.1

Omvandlingsprodukter inklusive
metaboliter av läkemedel

En slutsats av denna studie är att enzymatisk dekonjugering är en mer robust metod än reduktion
alternativt oxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten, för att fastställa förekomsten av
metaboliter/transformationsprodukter i avloppsvatten, p.g.a. att endast specifika konjugeringar
klyvs. Reduktion alternativt oxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten kan förstöra eller
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transformera modersubstansen till läkemedel i provet. Denna studie har inte inkluderat utredning
av om de observerade effekterna beror av artefakter, så som att de extra behandlingsstegen
resulterat i renare provextrakt och därmed mindre påverkan orsakad av den komplexa matrisen.
Dessutom verkar behandlingarna generellt mer effektiva på utgående än inkommande
avloppsvatten, vilket kan vara ett resultat av mindre störningar från matrisen i utgående
avloppsvatten.

5.2

Matriseffekter vid analys av läkemedel

5.3

Hormoner

5.4

Antibiotika

Resultaten av studien visar att jon-suppression, dvs. nedtryckning av signalen vid analys på grund
av konkurrens med koeluerande matriskomponenter, var den viktigaste orsaken till den
observerade ökningen i koncentration av läkemedelsrester från inkommande till utgående
avloppsvatten, med en genomsnittlig jon-suppression på 56 % för de studerade läkemedlen på
inkommande och 33 % i utgående avloppsvatten. Förluster i återvinning orsakat av konkurrens
med orenheter från matrisen vid provberedning alternativt omvandling av metaboliter av
läkemedelsrester i avloppsvatten var av underordnad betydelse.

Det i studien utvecklade protokollet vid upparbetning av avloppsvatten för bestämning av
östrogena hormoner på gaskromatograf kopplat till en massdetektor (GC-MS) resulterade i två
stycken derivatiseringssteg. Det dubbla derivatiseringsförfarandet ger en förbättrad detektion av
de studerade hormonerna, vilket resulterade i haltbestämningar under ng/L i utgående
avloppsvatten, med en kvantifieringsgräns (LOQ; S/N=10) för östradiol på 0,6 ng/L, östrone på 0,4
ng/L och etinylöstradiol på 0,4 ng/L.

Resultatet av studien visade att en tillsats av EDTA-Na2 till vattenprov innan upparbetning ökade
återvinningen av merparten av de studerade klasserna av antibiotika, men gav även ökad
återvinning för de övriga studerade läkemedlen. Endast antibiotikan sulfametoxazole, tillhörande
klassen sulfonamider, uppvisade en kraftigt lägre återvinning vid tillsatts av EDTA-Na2.

25

Rapport B 2286 - Utveckling av analysmetoder inklusive detektionsgränser – Delrapport inom SystemLäk Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen

6 Referenser
Bruno F, Curini R, Di Corcia A, Nazzari M, Pallagrosi M. (2002) An original approach to
determining traces of tetracycline antibiotics in milk and eggs by solid-phase extraction and liquid
chromatography/mass spec-trometry. Rapid Commun Mass Spectrom. 16:1365-76.
Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström- Lundén E. (2011) Result from the Swedish National
Screening Programme 2010 Pharmaceuticals. IVL report B2014.
Gros M, Petrović M, Barceló D. (2006) Development of a multi-residue analytical methodology
based on liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for screening and trace
level determination of pharmaceuticals in surface and wastewaters. Talanta. 70:678-690.
Gunnarsson L, Adolfsson-Erici M, Björlenius B, Rutgersson C, Förlin L, Larsson DG. (2009)
Comparison of six different sewage treatment processes--reduction of estrogenic substances and
effects on gene expression in exposed male fish. Sci Total Environ. 407(19):5235-42.
HVMFS 2015:4. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten. Havs- och vattenmyndighetens författningssamling, beslutade den 13 april 2015
Lindsey M, Meyer M, Thurman E.M. (2001) Analysis of trace levels of Sulfonamide and tetracycline
antimicrobials in groundwater and surface water using solid-phase extraction and liquid
chromatography/mass spectrometry. Anal. Chem. 73:4640-4646.
Paxèus N. (2004) Removal of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs),
gemfibrozil, carbam-azepine, beta-blockers, trimethoprim and triclosan in conventional
wastewater treatment plants in five EU coun-tries and their discharge to the aquatic
environment.Water Sci Technol. 50:253-60.
Radjenovic J, Petrovic M, Barceló D. (2007) Analysis of pharmaceuticals in wastewater and removal
using a membrane bioreactor. Anal Bioanal Chem. 387:1365-1377.
Yang S, Cha J, Carlsson K. (2004) Quantitative determination of trace concentrations of tetracycline
and sulfonamide antibiotics in surface water using solid-phase extraction an liquid
chromatography/ion trap tandem mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom. 18:21312145.

26

IVL Svenska Miljöinstitutet AB // Box 210 60 // 100 31 Stockholm
Tel 010-788 65 00 // Fax 010-788 65 90 // www.ivl.se

