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Sammanfattning 
Abstract 

Fluoxetine is the active substance in many selective serotonin reuptake inhibitive pharmaceuticals that currently 

enters surface waters. The substance has been shown to affect behaviors of water living organism such as fish, 

molluscs and crustaceans by making them less cautious. This study investigated the acute (on wild caught 

individuals) and chronic (on lab reared individuals) effects of fluoxetine on the antipredator behavior of Asellus 

aquaticus for three concentrations; 0,3 and 30 ng L-1. Three tests were used to determine the effects: (1) time to 

leave a shelter, (2) spontaneous activity and (3) escape behavior under predation risk. Few statistically significant 

effects of fluoxetine on A. aquaticus were found. However, individuals exposed to fluoxetine had a significantly 

shorter (30 %) escape period. Besides this main effect of fluoxetine, significant interactions between the two 

groups and fluoxetine were also found. When exposed to the highest concentration wild caught individuals 

increased their spontaneous activity (38 % more stops and 49 % more movement), while lab reared individuals 

reduced their activity (43 % fewer stop and 37 % less movement). Furthermore, non-exposed individuals from the 

two groups behaved significantly different in all the tests. It is likely that the differences in behavior occurred due 

to environmental effects of laboratory rearing, although altered gene frequencies cannot be excluded. This study 

emphasizes the need for development of methods for more chronic testing of pharmaceuticals, especially 

considering that pharmaceuticals are seldom acutely toxic but often has sub lethal effects in low doses.      

Nyckelord  Asellus aquaticus, fluoxetin, rådande koncentrationer, akut exponering, kronisk exponering, beteendetest, 

antipredatorbeteende, fenotyp.  
 

Keyword Asellus aquaticus, fluoxetine, current concentrations, acute exposure, chronic exposure, behavior assays, anti-predator 

behaviour, phenotype. 
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1. Sammanfattning  

Fluoxetin är den aktiva substansen i många serotoninreglerande läkemedel som förs in i 

vattendrag. Substansen har visats påverka beteende av vattenlevande organismer som 

fiskar, mollusker och kräftdjur genom att öka deras djärvhet. I denna studie undersöktes 

fluoxetins akuta (på vildfångade individer) och kroniska (på labbuppfödda individer) 

effekter av koncentrationerna 0, 3 och 30 ng L-1 på Asellus aquaticus (sötvattengråsugga) 

antipredatorbeteende. Detta gjordes genom tre beteendetest: (1) tid att lämna refug, (2) 

spontan aktivitet samt (3) flyktbeteende under predationsrisk. Överlag hittades få eller inga 

effekter på A. aquaticus från fluoxetin. De effekter som dock påverkade individer 

signifikant visade att exponerade individer flydde en signifikant kortare (30 %) tidsperiod 

från en simulerad predatorattack. Utöver denna huvudeffekt av fluoxetin hittades även 

signifikanta skillnader i fluoxetins påverkan på de två grupperna, när individer blev utsatta 

för den högsta koncentrationen ökade vildfångade individer sin aktivitet (38 % fler stopp 

och 49 % mer rörelse) medan labbuppfödda individer sänkte sin aktivitet (43 % färre stopp 

och 37 % mindre rörelse). Individer som inte var exponerade visade signifikanta skillnader 

i alla beteendetest för de två grupperna. Det är troligt att beteendeskillnader är en följd av 

olika uppfödningsmiljöer, dock går det inte att utesluta att ändrade genfrekvenser 

uppkommit. Studien lyser sken på behovet av fler studier av långtidsexponering av 

läkemedelsrester, de är sällan akut giftiga men har däremot subletal påverkan i låga doser.  

2. Introduktion 

Att läkemedelsrester sprids till recipientvatten har uppmärksammats på senare 

år. De sprids till recipienter och naturen via avloppen då reningsverk är tämligen 

ineffektiva på att rena dessa stabila kemiska föreningar (Naturvårdsverket 2008). 

Fluoxetin är den aktiva substansen i många serotoninreglerande läkemedel 

(SSRI), t.ex. antidepressiva läkemedel. I Linköping är koncentrationen av 

fluoxetin i utgående vatten från Nykvarnsverket 10 ng L-1 (IVL 2015). Många 

vattenlevande organismer påverkas av fluoxetin, t.ex. påverkas molluskers 

ynglingsperiod (Honkoop et al. 1999) och deras parningsbeteende (Hazelton et 

al. 2013).  Organismer kan även bli mindre försiktiga i sitt samspel med 

predatorer som följd av fluoxetin. Detta har visats experimentellt på 

laboratorium på fiskar (Dzieweczynski & Hebert 2012, Barry 2013) samt 

kräftdjur (De Lange et al. 2006, 2009).  

Ett av kräftdjuren som har ekologisk betydelse är Asellus aquaticus 

(sötvattengråsugga). Den är en fragmenterare som bryter ner grovdetritus, likt 

löv och makrofytrester. Därmed utgör A. aquaticus en viktig länk mellan 

detritus och många slags predatorer (Hargeby et al. 2004). Den betar dessutom 

påväxtalger, alger som lever på substrat i sjöar (Brönmark & Hansson 2005) och 

påverkar bottensediment genom bioturbation (Ståhl-Delbanco & Hansson 2002). 

Bioturbation har betydelse för biodiversiteten och sammansättningen av 

ekosamhällen (Gyllström et al. 2008)). Utöver det är A. aquaticus en av de 
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vanligast förekommande organismerna i våra sjöar och vattendrag, vilket 

innebär att den sannolikt har kvantitativ betydelse för ekosystemprocesser 

(Hargeby et al. 2004). En beteendeändring hos A. aquaticus skulle således kunna 

ha stora indirekta effekter på ekosystemen. Asellus aquaticus är tålig mot många 

slags föroreningar, som försurning, bekämpningsmedel, låg syrgas och 

varierande pH (Plahutra et al. 2017). Detta betyder att arten kan förväntas 

förekomma i områden som är belastade av avloppsvatten. Det betyder även att 

den är lämplig för labbmiljö.  

Det är därför av intresse att undersöka ifall, och hur, A. aquaticus beteende i 

samspel med predatorer blir påverkat av de koncentrationer av fluoxetin som 

råder i naturen just nu. Det är också av intresse att se ifall skillnader i effekt 

uppstår mellan akut och kronisk exponering, eftersom tester av fluoxetins 

effekter varit akutexponering i labbmiljö när exponering i naturen ofta är 

långtidsmässig. Läkemedel är också sällan akut giftiga, men en kronisk 

exponering för låga doser kan påverka organismers beteende (Naturvårdsverket 

2017). Ifall effekterna av akut och kronisk exponering skiljer sig åt kan det ha 

olika effekter på ekosystemen samt kräva olika åtgärder för hantering. 

3. Material och metoder  

3.1 Studiedjur  

Två grupper av djur användes i undersökningen, båda infångade med håv (2 mm 

maskstorlek) från Frökärret (N 6470112, E 536409; SWEREF 99), en våtmark i 

naturreservatet Tinnerö, i Linköping. Frökärret mottar inte avloppsvatten och 

djuren förväntas därför inte tidigare ha varit exponerade för fluoxetin. Djuren 

som skulle användas för akut exponering för fluoxetin (”vildfångade”) hämtades 

in under datumen 28/3, 30/3 samt 17/4 år 2017. Den andra gruppen av djur 

(”labbuppfödda”) var avkomma från föräldradjur som hade hämtats in under juli 

månad år 2016 från samma lokal. Avkommorna från denna föräldrageneration 

kläcktes i december månad år 2016 och föddes upp i tre olika koncentrationer av 

fluoxetin (0, 3 samt 30 ng L-1) i labbmiljö på Linköpings Universitet. Dessa 

avkommor utgjorde således en grupp av kroniskt exponerade individer. Som 

föda hade dessa djur fått multnande almlöv. 

Eftersom A. aquaticus beteende kan vara olika mellan hanar och honor (Harris 

et al. 2011) så användes i experimentet totalt tolv behandlingar, med de tre olika 

koncentrationerna av fluoxetin, de två könen och de två grupperna vildfångade 

och labbuppfödda som oberoende faktorer. För att skilja könen åt valde jag att 

använda mig av äggbärande honor då grupperna var i reproduktiv fas och det 

underlättade även för att kunna könsbestämma individerna med blotta ögat. 

Totalt användes 164 individer varav 85 vildfångade (42 hanar, 43 honor) och 79 

labbuppfödda (44 hanar, 35 honor). Storleken mättes dorsalt för varje individ, 

medelvärde samt minimum- och maximummått på individer visar att de 

vildfångade individerna var generellt större än de labbuppfödda individerna: 
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Hanar) vildfångade = 12,0 (11-13) mm; labbuppfödda = 7,3 (6-8) mm. Honor) 

vildfångade = 9,4 (8-11) mm; labbuppfödda = 5,9 (5-7) mm.  

Under acklimatiseringen till laboratorieförhållanden förvarades gråsuggorna i 

vita plastvannor (10 x 25 x 45 cm; höjd x bredd x längd; Figur 1) i ett 

konstantrum med lufttemperaturen 15 °C och vattentemperaturen 13 °C. 

Luftpumpar som var kopplade till silikonslangar (1 mm diameter) fördelade 

luften i vannorna (Figur 1). Vannorna med djuren togs in till labbet ett par dagar 

innan de användes i testerna, eftersom temperaturhöjningen i vattnet från 13 °C 

till ungefär 18 °C i labbet kunde påverka individernas beteende tills de har 

acklimatiserat sig till den nya temperaturen. Vattnet i vannorna byttes ut en gång 

i veckan. Djuren gavs multnande almlöv som föda och substrat. I baljorna fanns 

även substrat i form av enstaka vasshöljen och bitar av mossa. Båda grupperna 

förvarades i tre stycken vannor vardera med ungefär 100 individer i varje balja. 

 

Figur 1. Plastvannor som Asellus aquaticus (sötvattengråsugga) uppehöll sig i, silikonslangar fördelade luften 

från luftpumpen som syns uppe till vänster (svart dosa).  

Löv tillfördes grupperna vid behov, främst alm men det förekom även al, björk 

samt ek. Löven hade samlats in, nyligen fallna, under almar vid Tåkern, 

Ödeshög kommun (N 6467956, E 490402; SWEREF 99) år 2014. De hade 

förvarats torkade i rumstemperatur under tre års tid innan de lades i blöt i 

naturligt sjövatten med tillsats av vatten från Frökärret för att koloniseras av 

mikroorganismer. De blötlagda löven förvarades i konstantrummet i vannor med 

vatten och lufttillförsel genom luftpumpar, tills de tillfördes i vannorna på labbet 

innehållandes A. aquaticus. Löven som tillfördes valdes på så sätt att de var 

svagt förmultnade med glansig yta som antogs indikera en etablerad ytfilm av 

mikroorganismer.  

3.2 Vatten 

Vattnet som användes i baljorna för djuren och löven samt i de olika testerna 

samlades in ifrån Tåkern, Ödeshög kommun (N 6467956, E 490402; SWEREF 

99) under datumen 12/3, 6/4 samt 19/4 år 2017. Valet av lokal gjordes av fyra 

skäl; 1), Tåkern utgjorde neutralt vatten för mina individer och de från en annan 

samtidigt löpande studie. Med det menas att ingen individ kände sig mer hemma 
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i vattnet än den andra, syftet med detta var att minimera påverkan på 

beteendetesten, 2) vattnet i Tåkern hade hög buffertkapacitet mot pH sänkningar 

som kan ske när löven bryts ner i vannorna, 3) Tåkern är recipient för få avlopp 

och därmed kan det antas att koncentrationen av fluoxetin är låg, och slutligen 4) 

Tåkern är en näringsrik sjö vilket innebär att mikroorganismerna på löven har 

liten risk för att få brist på fosfor. Detta innebär att det är god chans att de utgör 

bra föda för A. aquaticus.  

Vattnet förvarades i 25-L dunkar på labbet under ett svart plastskynke för att 

förhindra tillväxt av alger. Vattentemperaturen var ungefär 18 °C. Vattnet 

filtrerades (100 µm) för att få bort partiklar och organismer som zooplankton. 

Vattnet läts stå i minst 96 h innan användning för att kairomoner, signalämnen 

som förmedlar mellanartsinteraktioner, från predatorer skulle ha brutits ner 

(Peacor 2006). 

3.3 Fluoxetin  

Tre koncentrationer, 0, 3 samt 30 ng L-1, av fluoxetin användes för båda 

grupperna. Koncentrationerna var de samma som den kroniskt exponerade 

gruppen föddes upp i. Dessa koncentrationer faller inom ramen av vilka 

koncentrationer som gett effekter på kräftdjuret Gammarus pulex (De Lange et 

al. 2009). Koncentrationerna valdes med rådande koncentrationer i ekosystemen 

i åtanke för att resultaten skulle kunna vara applicerbara.  

Fluoxetin i form av fluoxetenhydroklorid (Fisher Scientific) späddes med 

avjonat vatten till en stamlösning på 3 µg L-1. Från denna stamlösning späddes 

fluoxetin till önskvärd koncentration för de olika behandlingarna. Stamlösningen 

förvarades i en brun glasflaska i kylskåp vid 8 oC. Fluoxetin är en stabil förening 

med en halveringstid i sjövatten på mer än 100 dagar (Kwon & Armbrust 2006). 

Nedbrytning av fluoxetin under experimentet var därför sannolikt försumbar 

eftersom varje stamlösning av fluoxetin användes i cirka två veckor, för både 

beteendetesten samt i vannorna där de labbuppfödda individerna förvarades.  

3.4 Kairomoner från fisk  

För att standardisera en eventuell inverkan av predatorlukt i försöksvattnet 

tillsattes fiskdoft från Perca fluviatilis (abborre). Försök har visat att fisklukt 

påverkar beteendet hos bytesdjur (Wisenden et al. 2009), till exempel påverkar 

lukt av P.fluviatilis beteendet hos A. aquaticus (Harris et al. 2013) Fiskdoften 

samlades in genom att vatten togs ifrån ett akvarium (250 liter stort) med 8 

stycken abborrar (10–16 cm). Dessa abborrar fångades in ifrån Tåkern. Vattnet 

med fiskdoften förvarades i 100 ml plastkapslar i en frys med temperaturen -20 

C för att doften inte skulle brytas ner (Peacor 2006) och tinades inför 

användning i testerna (Harris et al. 2013). 
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3.5 Försöksdesign  

För att undersöka beteendet hos A. aquaticus utfördes tre tester, (1) tid att lämna 

refug, (2) spontan aktivitet och (3) flyktbeteende under predationsrisk. Dessa 

tester undersöker för sammanlagt fem olika beteendeaspekter och är sedan 

tidigare använda för att studera beteende hos A. aquaticus (Harris et al. 2011). 

Varje dag testades en individ för var och en av de tolv behandlingarna. 

Turordningen för dessa individer slumpades dagligen genom en slumpfunktion i 

Excel (2016) för att minimera eventuella effekter av tid på dagen då försöken 

genomfördes.  

Fiskdoft tinades upp och tillsattes i vatten, ett kärl fiskdoft i 10 liter vatten. Detta 

vatten användes inom 3 timmar då det finns en risk att doften klingar av efter det 

(Wisenden et al. 2009). Fluoxetin tillsattes så att önskvärda koncentrationer 

uppnåddes. 

För att undvika klämskador, samt för att vatten inte skulle föras med från 

vannorna då detta vatten kan innehålla kemiska signaler som påverkar 

beteendet, hanterades individerna med hjälp av plastskedar med borrade hål. 

Individerna lades i petriskålar och mättes dorsalt (ryggskölden) med hjälp av 

millimeterpapper. Innan testerna påbörjades fick varje individ acklimatisera sig i 

30 minuter enskilt (De Lange et al. 2006) i vita plastskålar (10 cm diameter, 3,5 

cm höjd) med vattnet innehållandes fisklukt och eventuell fluoxetin. Testerna 

gjordes i en fixerad ordning med (1) tid att lämna refug först, följt av (2) spontan 

aktivitet och (3) flyktbeteende under predationsrisk sist. Detta eftersom test 1 

och test 2 bedömdes ha minst följdpåverkan på individernas beteende medan test 

3 bedömdes kunna ha relativt stor påverkan (Harris et al. 2011). Mellan varje 

individ tvättades arenan och skedar med kranvatten för att få bort möjliga 

kemiska signaler och på så sätt minimera påverkan på resultat. Individer läts 

även vila i en timme mellan varje test (Harris et al. 2011).  

Efter att individerna genomgått alla tester sattes de i etikettmärkta eppendorfrör 

som förvarades i en frys med temperaturen -20 °C så att individerna kunde 

könsbestämmas med mikroskop ifall osäkerheter kring deras kön uppstod.  

3.6 Beteendetester  

Tid att lämna refug: Arenan bestod av en rund, vit plastvanna (19,5 cm diameter, 

5 cm höjd) som fylldes med vatten till ett djup av 0,5 cm. I mitten av arenan 

ställdes en svart plattform (9 x 9 cm, 3 cm hög) som hölls upp ovan vattenytan 

med rostfria skruvar i hörnen. Plattformen hade en hålighet i mitten där en svart 

cylinder (6 cm lång, 3 cm diameter) gick igenom. Denna cylinder tjänade som 

syfte att vara acklimatiseringsavdelning för individen. Testet började med att 

individen försiktigt lades i cylindern. Cylinderöppningen täpptes igen med en 

mörk plastmugg (Figur 2) för att förhindra att ljus påverkade individen. 

Individen tilläts acklimatisera sig i en minut. Efter att minuten passerat lyftes 
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cylinder så pass mycket att den bröt kontakten med vattenytan, fortfarande med 

muggen på och fortfarande i kontakt med plattformen. Tid att lämna refugen 

definierades som tiden det tog för individen att sticka ut huvudet ur plattformens 

gränser från det att cylindern lyftes. En maxtid på fem minuter användes, om 

individen inte framträdde inom de fem minuterna avbröts testet och individen 

tillskrevs maxtiden 300 sekunder. Tid att lämna refug i en ny miljö är ett vanligt 

sätt att testa en individs djärvhet (Harris et al. 2010, Wilson & Godin 2010). 

 

Figur 2. Arena innehållandes plattform med tillhörande cylinder i nedfällt läge samt mugg för att förhindra 

ljusinsläpp.  

Spontan aktivitet: Arenan bestod av en rund, vit plastvanna (19,5 cm diameter, 5 

cm höjd) som fylldes med vatten till ett djup av 0,5 cm. Individen tilläts 

acklimatisera sig i en minut. Därefter noterades det totala antalet sekunder 

individen rörde på sig under 2 minuters tid. Dessutom noterades antalet gånger 

individen stannade och höll sig stilla. Ifall individen var stilla när tidtagningen 

påbörjades noterades det som ett stopp. Testet innehåller alltså två 

responsvariabler som utvärderas separat mot en eventuell påverkan från 

fluoxetin.  

Flyktbeteende under predationsrisk: Arenan bestod av en rund, vit plastvanna 

(19,5 cm diameter, 5 cm höjd) som fylldes med vatten till ett djup av 0,5 cm. 

Individen petades konstant med en metallspatel (15 cm lång) under 15 sekunder 

för att simulera en rovdjursattack (Eroukhmanoff & Svensson, 2009). Därefter 

togs tiden för hur länge individen fortsatte att springa för att fly undan faran. 

Dessutom noterades tiden individen stod stilla efter flykten tills individen 

började röra på sig igen. Tiden för stillastående gavs en maxtid på 5 minuter 

varefter testet avbröts och individen tillskrevs 300 sekunder. Även detta testet 

innehåller alltså två responsvariabler som utvärderas separat mot en eventuell 

påverkan från fluoxetin. 

Kopplingar mellan beteenden: För att undersöka om de olika beteendena var 

statistiskt kopplade inom de två grupperna gjordes parvisa korrelationer med 
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Pearsons korrelation (Harris et al. 2011). Dessa korrelationer genomfördes 

separat för varje koncentration av fluoxetin.   

 

3.7 Statistik  

För att utvärdera fluoxetins effekt användes General Linear Model (GLM) i 

programmet Minitab 17. Resultaten från tid att lämna refug, spontan aktivitet 

samt flyktbeteende under predationsrisk var de beroende variablerna. Fluoxetin, 

kön, grupp samt interaktioner mellan fluoxetin och kön, mellan fluoxetin och 

grupp (akut mot kronisk effekt) samt mellan kön och grupp var de fixerade 

faktorerna. Eftersom interaktionen mellan fluoxetin och kön inte var signifikant 

i något test uteslöts den ifrån analysen. Resultaten för tid att lämna refug samt 

flyktbeteende under predationsrisk logaritmerades innan de statistiska 

analyserna för att uppnå normalitet och homogena varianser av residualerna. 

Längd var tänkt att kunna användas som en kofaktor i GLM-analysen, men 

längd var inte korrelerad (Pearson korrelation) med något av de fem beteendena 

(vildfångade hanar: p>0,478 n=42; vildfångade honor; p >0,24 n=43; 

labbuppfödda hanar: p>0,12 n=44; labbuppfödda honor: p>0,08 n=35). Inte 

heller Harris et al (2011) fann någon effekt av längden på antipredatorbeteende 

hos A. aquaticus. Därför valde jag att inte inkludera längd i analysen. 

Parvisa korrelationer mellan beteendeaspekterna utfördes, även det med 

Pearson. Korrelationerna korrigerades för upprepade tester enligt Bonferroni 

(Rice & Langen 1992). Medelvärden på erhållna korrelationskoefficienter 

analyserades genom ANOVA för att undersöka ifall fluoxetin påverkade 

samvariationer (konnektivitet, Harris et al. 2011) mellan de olika beteendena, 

samt ifall grupperna skiljde sig åt i detta.  

4 Resultat 

4.1 Tid att lämna refug  

Individer från den vildfångade gruppen tog sig snabbare ut från refugen än 

individer från den labbuppfödda gruppen (F1, 163 =24,87; P = 0,000; Figur 3).  

Det fanns ingen signifikant effekt (main effect) av fluoxetin (F2, 163 = 2,24; P = 

0,110; Figur 3), värdet är dock av intresse då det är nära signifikans. Individer 

exponerade för 30 ng L-1 fluoxetin tog sig ut 40 % snabbare än kontrollindivider 

medan individer exponerade för 3 ng L-1 tog sig ut 44 % snabbare än 

kontrollindivider (medelvärde + s.e.: 30 ng L-1 = 55,5 + 12,7 s; 3 ng L-1 = 51,9 + 

12,2 s; kontroll = 92,3 + 15,9 s).  

Det fanns inte någon signifikant effekt av kön (F1, 163 = 0,38; P = 0,537; Figur 3) 

eller interaktion mellan varken fluoxetin och grupp (F2, 163 = 0,02; P = 0,982; 

Figur 3) eller grupp och kön (F1, 163 = 2,00; P = 0,159; Figur 3).  
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Figur 3. Tid att lämna refug för hanar och honor av vildfångade (n = 85) och labbuppfödda (n = 79) Asellus 

aquaticus (sötvattengråsugga) som exponerats för tre koncentrationer av fluoxetin under 30 minuter 

(vildfångade) respektive hela sin levnad (labbuppfödda). Medelvärde + S.E. Värdena är logaritmerade. 

4.2 Spontan aktivitet  

4.2.1 Antal stopp 

Individer från den vildfångade gruppen gjorde flera stopp än individer från den 

labbuppfödda gruppen (F1, 163 = 15,39; P = 0,000; Figur 4). Det fanns en 

interaktion mellan fluoxetin och grupp, det vill säga individer påverkades olika 

av fluoxetin beroende på om de var akut (vildfångade) eller kroniskt exponerade 

(labbuppfödda). De vildfångade individerna hade flest antal stopp vid 30 ng L-1 

medan de labbuppfödda hade minst antal stopp vid 30 ng L-1 (F2, 163 = 4,40; P = 

0,014; Figur 4). Vildfångade individer gjorde 38 % fler stopp vid 30 ng L-1 

kontrollen (medelvärde + s.e.: 30 ng L-1 = 13,8 + 1,5 stopp; kontroll = 10,0 + 1,7 

stopp). Labbuppfödda individer gjorde 43 % färre stopp vid 30 ng L-1 än 

kontrollen (medelvärde + s.e.: 30 ng L-1 = 4,1 + 0,9 stopp; kontroll = 6,2 + 1,6 

stopp).  

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av varken fluoxetin (F2, 163 = 0,30; P = 

0,738; Figur 4), kön (F1, 163 = 0,73; P = 0,394; Figur 4) eller interaktion mellan 

grupp och kön (F1, 163 = 1,22; P = 0,271; Figur 4). 
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Figur 4. Antal stopp för hanar och honor av vildfångade (n = 85) och labbuppfödda (n = 79) Asellus aquaticus 

(sötvattengråsugga) som exponerats för tre koncentrationer av fluoxetin under 30 minuter (vildfångade) 

respektive hela sin levnad (labbuppfödda). Medelvärde + S.E. 

4.2.2 Tid för rörelse 

Individer från den vildfångade gruppen rörde sig mer än individer från den 

labbuppfödda gruppen (F1, 163 = 17,68; P = 0,000; Figur 5). Det fanns en 

interaktion mellan fluoxetin och grupp, det vill säga individer påverkades olika 

av fluoxetin beroende på om de var akut (vildfångade) eller kroniskt exponerade 

(labbuppfödda). De vildfångade individerna var mest aktiva vid 30 ng L-1 medan 

de labbuppfödda hade minst aktivitet vid 30 ng L-1 (F2, 163 = 5,65; P = 0,004; 

Figur 5). Vildfångade individer rörde sig 49 % längre tid vid 30 ng L-1 än 

kontrollen (medelvärde + s.e.: 30 ng L-1 = 59,3 + 5,2 s; kontroll = 39,8 + 6,6 s). 

Labbuppfödda individer rörde sig 37 % mindre tid vid 30 ng L-1 än kontrollen 

(medelvärde + s.e.: 30 ng L-1 = 18,4 + 4,7 s; kontroll = 29,0 + 5,7 s).  

Det fanns ingen signifikant interaktion mellan grupp och kön (F1, 163 = 3,67; P = 

0,057; Figur 5). Värdet pekar dock mot att könen hade en tendens att bete sig 

olika beroende på om de tillhörde den vildfångade eller den labbuppfödda 

gruppen. Vildfångade hanar rörde på sig generellt mer än honorna medan detta 

inte gällde för labbuppfödda hanar (Figur 5).  

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av varken fluoxetin (F2, 163 = 0,36; P = 

0,698; Figur 5) eller kön (F1, 163 = 1,13; P = 0,289; Figur 5).   
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Figur 5. Tid för rörelse under en 2 minuters period för hanar och honor av vildfångade (n = 85) och 

labbuppfödda (n = 79) Asellus aquaticus (sötvattengråsugga) som exponerats för tre koncentrationer av fluoxetin 

under 30 minuter (vildfångade) respektive hela sin levnad (labbuppfödda). Medelvärde + S.E. 

4.3 Flyktbeteende under predationsrisk  

4.3.1 Tid spenderad på att fly 

Individer från den vildfångade gruppen spenderade mindre tid på att fly efter att 

ha blivit petade av en spatel än individer från den labbuppfödda gruppen (F1, 163 

= 15,03; P = 0,000; Figur 6). Individer exponerade för 3 ng L-1 fluoxetin 

spenderade mindre tid på att fly än individer exponerade för 0 eller 30 ng L-1 

fluoxetin (F2, 163 = 3,74; P = 0,026; Figur 6). Individer exponerade för 3 ng L-1 

flydde 30 % mindre tid än kontrollindivider medan individer exponerade för 30 

ng L-1 flydde 13 % längre tid än kontrollindivider (medelvärde + s.e.: kontroll = 

4,7 + 0,8 s; 3 ng L-1 = 3,3 + 0,3 s; 30 ng L-1 = 5,3 + 0,8 s). Det fanns en 

interaktion mellan grupp och kön (F1, 163 = 10,14; P = 0,002; Figur 6), det vill 

säga könen betedde sig olika beroende på om de tillhörde den vildfångade eller 

labbuppfödda gruppen. Vildfångade hanar flydde en kortare tid än honorna 

medan labbuppfödda hanar flydde en längre tid än honorna (Figur 6).  

Det fanns ingen signifikant effekt av kön (F1, 163 = 1,19; P = 0,276; Figur 6) eller 

interaktion mellan grupp och fluoxetin (F2, 163 = 1,22; P = 0,298; Figur 6). 
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Figur 6. Flykttid för hanar och honor av vildfångade (n = 85) och labbuppfödda (n = 79) Asellus aquaticus 

(sötvattengråsugga) som exponerats för tre koncentrationer av fluoxetin under 30 minuter (vildfångade) 

respektive hela sin levnad (labbuppfödda). Medelvärde + S.E. Värdena är logaritmerade.  

4.3.2 Tid stilla efter flykt 

Individer från den labbuppfödda gruppen stod stilla en kortare tid efter att ha 

flytt än individer från den vildfångade gruppen (F1, 163 = 9,55; P = 0,002; Figur 

7).  

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av fluoxetin (F2, 163 = 1,02; P = 0,364; 

Figur 7), kön (F1, 163 = 0,27; P = 0,606; Figur 7) eller interaktion mellan fluoxetin 

och grupp (F2, 163 = 0,00; P = 0,996; Figur 7) eller mellan grupp och kön (F1, 163 = 

0,00; P = 0,986; Figur 7). 
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Figur 7. Stillasittande tid efter flykt för hanar och honor av vildfångade (n = 85) och labbuppfödda (n = 79) 

Asellus aquaticus (sötvattengråsugga) som exponerats för tre koncentrationer av fluoxetin under 30 minuter 

(vildfångade) respektive hela sin levnad (labbuppfödda). Medelvärde + S.E. Värdena är logaritmerade.  

4.4 Korrelationer mellan beteenden 

Det fanns en korrelation mellan antalet stopp (AS) och tid för rörelse (TR) i 

båda grupper för alla koncentrationer förutom vildfångade individer vid 30 ng L-

1 fluoxetin (Tabell 1). Antalet stopp (AS) var genomgående starkt positivt 

korrelerat med total rörelse (TR), vilket innebär att individer som stannade till 

ofta också förflyttade sig mer. Detta var förväntat med tanke på försökdesignen 

där de båda beteendeaspekten mättes samtidigt, vilket betyder att de inte var 

oberoende av varandra.  

Däremot fanns inte någon korrelation mellan tid spenderad på att fly (TF) och 

tid stilla efter flykt (TS) som även de på grund av försöksdesignen mättes 

samtidigt och är därmed inte var oberoende av varandra (Tabell 1).  
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Tabell 1: Pearson korrelation för fem beteendeaspekter av Asellus aquaticus (sötvattengråsugga) exponerade för 

tre olika koncentrationer av fluoxetin. Förkortningar för beteendeaspekterna: TaR, Tid att lämna refug; AS, antal 

stopp; TR, Tid för rörelse; TF, Tid spenderad på att fly; TS, Tid stilla efter flykt. Signifikansnivå är Bonferroni 

korrigerade. Signifikanta korrelationer är markerade i fetstil (*=P <0,05; **=P <0,01). Vildfångade akut 

exponerade individer under diagonalen, labbuppfödda kroniskt exponerade individer över diagonalen.  

 TaR AS TR TF TS 

Kontroll      
TaR - -0,397 -0,441 -0,166  0,319 

AS -0,391 -  0,808**  0,514* -0,183 

TR -0,463   0,626** -  0,361 -0,295 

TF -0,036  -0,049  0,209 - -0,162 

TS  0,005   0,158 -0,165 -0,362 - 

      
3 ng L-1      
TaR - -0,360 -0,322 -0,215  0,419 

AS -0,159 - 0,770** -0,175 -0,059 

TR -0,258  0,762** - -0,055 -0,218 

TF -0,069 -0,222 -0,355 - -0,248 

TS -0,112 -0,004 -0,003 -0,068 - 

      
30 ng L-1      
TaR - -0,166 -0,142 -0,263 0,427 

AS  0,000 - 0,930** -0,047 0,156 

TR -0,044  0,469 - -0,066 0,062 

TF  0,083  0,034  0,088 - 0,042 

TS -0,117  0,273 -0,068 -0,199 - 

 

Ingen påverkan av fluoxetin på den statistiska kopplingen mellan beteendena 

fanns i den vildfångade gruppen (F2, 29 = 0,79; P = 0,466; Tabell 2) eller i den 

labbuppfödda gruppen (F2, 29 = 0,88; P = 0,426; Tabell 2). Samspelet mellan 

beteendeaspekterna skiljde sig inte heller signifikant mellan grupperna (F2, 59 = 

3,30; P = 0,074; Tabell 2). Värdet är dock av intresse eftersom det var nära 

signifikans. Det pekar på konnektiviteten skiljer sig mellan de två grupperna 

(Tabell 2). 
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Tabell 2. Konnektivitet av beteenden hos Asellus aquaticus (sötvattengråsugga) individer i olika grupper 

exponerade för tre olika koncentrationer av fluoxetin. Konnektivitetsvärdena är baserade på medelvärden av de 

absoluta värdena på alla korrelationskoefficienterna. S.E. visas inom parantes.   

Grupp Konnektivitet 

Vildfångade   
Kontroll 0,25 (± 0,07) 

3 ng L-1 0,20 (± 0,07) 

30 ng L-1 0,14 (± 0,04) 

Labbuppfödda  
Kontroll 0,36 (± 0,06) 

3 ng L-1 0,28 (± 0,07) 

30 ng L-1 0,23 (± 0,09) 

 

5 Diskussion 

Det beteende som båda grupperna påverkades på ett likartat sätt av fluoxetin var 

tid spenderad på att fly. Individer exponerade för 3 ng L-1 flydde kortare tid än 

kontrollindivider. Dessutom fanns en tendens till att individer exponerade för 3 

ng L-1 lämnade refugen snabbare. Genomgående för alla tester hittades 

skillnader mellan den vildfångade gruppen och den labbuppfödda gruppen. 

Sådana skillnader inkluderade både generella skillnader mellan grupperna utan 

inverkan av fluoxetin och interaktioner mellan fluoxetin och grupp. Antalet 

stopp och total rörelse ökade med koncentrationen av fluoxetin för de akut 

exponerade (vildfångade) individerna medan dessa mått på spontan aktivitet 

minskade för de kroniskt exponerade (labbuppfödda) individerna. Ytterligare 

skillnader mellan grupperna hittades i interaktioner mellan grupp och kön i total 

rörelse samt tid spenderad på att fly efter predationsattack. Vildfångade hanar 

flydde en kortare tid än honorna medan labbuppfödda hanar flydde en längre tid 

än honorna. Det fanns även en tendens till att vildfångade hanar rörde på sig mer 

än honorna medan detsamma inte gällde de labbuppfödda hanarna.  

5.1 Påverkan av fluoxetin  

Gemensamt för effekterna som noterades i båda grupperna var att individer 

överlag blev mindre försiktiga när de var exponerade för fluoxetin. De flydde en 

kortare tid från predatorer. Det fanns också en tendens att individer som 

exponerats för fluoxetin lämnade refugen snabbare. Värdet var inte signifikant 

men nära signifikans och jämförelser mellan effektstorlekarna, 30 % för tid 

spenderad på att fly jämfört med 44 % för tid att lämna refug, visar att det finns 

skäl till att misstänka en effekt av fluoxetin.  

Det kan tyckas märkligt att 3 ng L-1 ger större effekt än 30 ng L-1. Det har dock 

innan visats att lägre koncentrationer ibland har större effekt än högre 

koncentrationer (De Lange et al. 2009, Di Poi et al. 2013).  
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Överlag visar resultaten svaga eller inga effekter av fluoxetin på A. aquaticus. 

Detta kan bero på att A. aquaticus är relativt tolerant mot fluoxetin, detta har 

visats mot föroreningar (Maltby, 1991, Plahuta et al. 2017). Däremot har inga 

direkt jämförande undersökningar av toleransen mot läkemedel gjort såvitt jag 

vet. Denna tolerans uppenbarar sig när man jämför mot andra organismer; 

Aphanius dispar (arabisk killifisk) visade påverkan vid 30 ng L-1 fluoxetin och 

predatordoft genom att sänka bland annat farten på sitt simmande (Barry 2013). 

Gammarus pulex (märlkräftan) visade påverkan vid 10 ng L-1 fluoxetin genom 

nedsatt aktivitet samt ökad ventilation (stillasittande). Aktiviteten vid 10 ng L-1 

var 20 % jämfört med kontrollen (De Lange et al. 2006, 2009). Även om A. 

aquaticus kan tyckas vara till största del opåverkad av fluoxetin skulle en möjlig 

miljörisk finnas om det vore så att substansen skulle biomagnifieras, anrikas, 

hos dess predatorer eller högre trofinivåer. Hittills finns dock en studie av 

Boström et al (2017) som indikerar att halten fluoxetin sjunker med ökande 

trofinivå, i studien visas detta ske hos rovdjuren Pungitius pungitius (småspigg) 

samt Notonecta glauca (allmän ryggsimmare) som ätit A. aquaticus. Att 

undersöka huruvida detsamma gäller för högre trofinivåer som till exempel 

apexpredatorn Esox lucius (gädda) och andra apexpredatorer i sjöar är av 

intresse.  

Konsekvenserna av dessa resultat är att om individer flyr en kortare tid och 

spenderar mindre tid i refuger så löper de en större risk att bli fångade av 

predatorer. Detta kan leda till en minskning av tätheten av A. aquaticus, vilket 

påverkar betningen av påväxtalger och minskar bioturbationen i bottensediment 

som A. aquaticus har stor del i (Ståhl-Delbanco & Hansson 2002). En minskning 

av bioturbationen kan leda till minskad biodiversitet genom försämrad 

rekrytering av andra organismer och kan även leda till kaskadeffekter som kan 

resultera i regimskiften i ekosystemen (Gyllström et al. 2008). Skulle fluoxetin 

biomagnifieras i näringskedjor är konsekvenserna svåra att förutse. 

5.2 Skillnader mellan grupperna 

De labbuppfödda individerna är avkommor till en föräldrageneration där även de 

vilda individerna fångades in. Det kan därmed antas att båda grupper har 

liknande genotyper. Resultaten av båda gruppers kontroller visade att grupperna 

genomgående skiljer sig åt. Även i konnektivitet fanns det en tendens till att 

grupperna skiljde sig åt. Trots att grupperna sannolikt är liknande genotyper så 

finns stora skillnader i fenotyperna där individerna från den akut exponerade 

vildfångade gruppen var större än den kroniskt exponerade labbuppfödda 

gruppen. Skillnaderna i storlek kan uppkomma på grund av när individerna har 

kläckts och temperaturen de levt i. Temperatur har en negativ korrelation med 

kroppsstorlek, det vill säga högre temperaturer leder till mindre individer, 

därmed är övervintrande individer oftast större i storlek (Ökland 1978, Panov & 

McQueen 1998). De labbuppfödda individerna har levt i konstant högre 

temperatur än de vildfångade individerna som var övervintrande. Jag valde att 
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utesluta längd som kofaktor från analyserna då det inte har påvisats att storleken 

har betydelse för beteendet, varken i denna studie eller i Harris et al (2011). 

Trots att de båda grupperna fångades med samma metod och på samma lokal går 

inte att utesluta att det kan ha skett selektion som utmynnat i skillnader i storlek 

och beteende mellan de två grupperna. Selektion kan ha skett för den 

vildfångade gruppen eller för den labbuppfödda gruppen, eller för båda två. Det 

går inte att utesluta att genetisk drift har skett i den mindre gruppen på 

laboratoriet. Detta skulle innebära att ett fåtal individer bidragit till de nya 

generationerna och medfört att genfrekvenserna ändrats och ge upphov till 

skillnaden i beteende. Dessa selektioner skulle även kunna förklara 

interaktionerna mellan grupp och kön där de olika könen betedde sig olika 

beroende på grupp. Det går inte heller att utesluta att uppfödning i labbmiljö, där 

inga predatorer finns närvarande samt miljö och föda är annorlunda, kan ha 

påverkat beteendet (Harris et al. 2013) och storlek hos fenotyperna. Slutsatsen är 

att det finns flera möjliga orsaker som kan förklara skillnader mellan grupperna 

även bortsett från effekter av fluoxetin. 

5.2.1 Kronisk och akut effekt  

Resultaten visar att fluoxetin påverkade individer annorlunda ifall de var akut 

(vildfångade) eller kroniskt (labbuppfödda) exponerade gällande spontan 

aktivitet, både tid för rörelse och antalet stopp de gjorde. När individer blev 

utsatta för den högsta koncentrationen ökade akut exponerade individer sin 

aktivitet medan kroniskt exponerade individer sänkte sin aktivitet. 

Det har visats att A. aquaticus som är kroniskt exponerade för vatten från 

avloppsreningsverk, där fluoxetin är ett av de ingående ämnena, har nedsatt 

aktivitet (Plahuta et al. 2017). Resultaten i min studie understödjer detta då 

aktiviteten för de kroniskt exponerade labbuppfödda individerna sjönk med 

ökande koncentration av fluoxetin. Nedsatt aktivitet kan leda till en 

förminskning i kroppsstorlek pga. minskad födosökning och en försämrad 

rekrytering pga. färre parningstillfällen (Fong & Ford 2014). Detta kan också 

leda till en minskning av tätheten av A. aquaticus och redan nämnda ekologiska 

påföljder. Däremot visar inte resultaten att de akut exponerade vildfångade 

individerna led av denna nedsatthet i aktivitet, de ökade till och med i aktivitet 

med ökande koncentration av fluoxetin. Även råttor har visats bli påverkade av 

att vara kroniskt exponerade för fluoxetin. Fluoxetin ökade ångest hos icke 

stressade avkommor (Boulle et al 2016). Studier på Neogobius melanostomus 

(svartmunnad smörbult) visade sänkt aggressivitet i kroniska tester av fluoxetin 

(McCallum et al 2017).  Det finns dock överlag få kroniska studier på läkemedel 

och i synnerhet på fluoxetin vilket leder till att en slutsats huruvida fluoxetin 

eller selektion står till grund för mina resultat är svårt att avgöra. Klart står dock 

att det inte går att utesluta fluoxetins påverkan. 
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5.3 Förslag till utveckling av metoder 

Metoden som användes för att testa flyktbeteende vid en simulerad 

predatorattack kunde påvisa skillnader i beteende, inklusive effekter av 

fluoxetin. Försöksdesignen för testet flyktbeteende under predationsrisk täcker 

dock inte in allt om hur beteende efter predatorattack kan kvantifieras. I studien 

startades tidtagningen efter att individen petats konstant med en spatel i 15 

sekunder och tidtagningen stoppades när individen stannade första gången. 

Vissa individer i den vildfångade gruppen satte dock igång att springa igen efter 

ett kort stopp, något som kan liknas vid start och stopp flykt som möjligtvis är 

en taktik de använder efter upprepade predationsförsök i den naturliga miljön. 

Det finns många exempel på oregelbundna flyktmönster hos djur (Edmunds 

1974). Att evertebrater kan utveckla och anpassa sina flyktmönster efter 

exponering för upprepade predationsförsök har visats av Bateman & Fleming 

(2017). Dessa extra spurter noterades dock inte då det inte var en del av testet. 

Detta påverkade också den andra delen av testet, eftersom dessa extra sprintarna 

noterades som att individen börjat röra på sig igen efter att ha stått stilla efter 

flykt. Om denna taktik skiljde sig mellan individerna skulle det kunna förklara 

varför beteendeaspekterna tid spenderad på att fly samt tid stilla efter flykt inte 

var korrelerade trots att de mäts i samma test och borde således inte vara 

oberoende av varandra. Vad som talar emot detta är att variationen i 

mätningarna inte var högre än för övriga beteenden och resultaten bedömdes 

därmed vara tillräckligt tillförlitliga för att vara grund till jämförelser. För 

framtida studier bör det dock tas fram en metod som kan ge möjlighet att 

dokumentera varierande flyktmönster för ännu precisare jämförelser. Möjligtvis 

krävs en bättre definition av vad som fyller kriterierna för ett stopp i samband 

med flykt. Ett alternativ kan vara att göra ett test som liknar spontan aktivitet 

föranlett av 15 sekunders petande där man noterar total tid individer flyr/rör sig 

samt total tid de står stilla. Det har även visats att djurs flyktbeteende kan 

påverkas av vad de bedömer som naturlig och onaturlig predator (Ventura et al. 

2016). En förbättrad metod skulle kunna ge bättre möjligheter för att upptäcka 

sådana effekter på flyktbeteende och skillnader mellan grupper samt mellan 

populationer.  

5.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

Eftersom A. aquaticus fyller en viktig funktion i nedbrytningscykeln och därmed 

också näringstillgängligheten för andra organismer skulle en negativ effekt av 

läkemedelsrester på deras beteende kunna påverka ekosystemtjänster som 

cirkulation av näringsämnen och kolomsättning. Trots att studien inte har hittat 

några starka effekter av fluoxetin på A. aquaticus för de rådande 

koncentrationerna är det viktigt att tänka på att avloppsreningsverk inte kan rena 

läkemedel effektivt. Koncentrationerna i ekosystemen kommer att öka i den 

närmsta framtiden och med det i åtanke krävs undersökningar av hur högre 
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koncentrationer påverkar A. aquaticus. Med tanke på att läkemedel har långsam 

nedbrytningstakt är det även viktigt med fortsatta studier av kroniska effekter. 

Eftersom en av grupperna har fötts upp i labbmiljö innehållandes en substans 

som har misstänkt effekt på individerna, även om individerna inte verkar lida av 

exponeringen, så är det av etisk betydelse då det inte är deras naturliga miljö 

samt att deras beteende kan påverkas. Likaså var försöken med tillförsel av 

substansen på den vildfångade gruppen av samma anledning av etisk betydelse.  

Alla individer frystes ner efter testen för att kunna könsbestämmas vid behov, 

vilket innebära att de kommer att avlida, det är oftast det enda sättet att 

bestämma kön på evertebrater. Eftersom det slutgiltiga målet är av 

ekosystembetydelse är tillvägagångsättet dock rättfärdigat.  

5.5 Konklusion 

I stort så hade fluoxetin en liten effekt på A. aquatcius, de effekter som fanns 

kännetecknades av en minskad försiktighet hos exponerade individer. Det enda 

testet som gav ett signifikant resultat på genomgående effekt av fluoxetin var tid 

spenderad på flykt efter simulerad predatorsattack. Interaktioner mellan 

fluoxetin och grupp pekar på skillnader i fluoxetins akuta och kroniska effekter 

på beteendet spontan aktivitet, både antal stopp och tid för rörelse, men 

skillnader mellan grupperna kan även ha andra orsaker än fluoxetin. För alla 

beteendetester fanns skillnader mellan de två gruppernas icke exponerade 

individer. Möjliga orsaker till detta är uppfödning i olika miljöer som kan ha 

resulterat i skillnaden i fenotyperna. Det går inte att utesluta att även selektion 

kan ha resulterat i genetiska skillnader mellan grupperna och bidragit till 

skillnaderna i beteende.  
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