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Abstract 
A diverse cocktail of pharmaceuticals is spreading via water treatment plants’ effluent to 
surface water with known and unknown consequences of individual organisms and the 
ecosystem. In prior research on what consequences the pharmaceutical discharge can have, 
the antihistamine diphenhydramine has been found in surface waters and has been linked to 
alteration in organisms’ behaviours. In this study, Dytiscidae larvae were filmed before and 
after being exposed to diphenhydramin with a concentration of 1 µg/l. The exposure was 
done using four different treatments: no diphenhydramine, diphenhydramine in water, in 
their food or in both water and food. This was done to observe whether the behaviour, 
specifically activity and boldness, of Dytiscidae larvae would change with the exposure of the 
antihistamine and therefore potentially be a problem in aquatic ecosystems exposed to 
effluent. The experiment showed a significant difference (P = 0.015) between larvae in the 
control group and larvae only exposed to diphenhydramine through water, where exposed 
larvae were less active than the control group. Also, a trend pointed to a potential difference 
in exploration between the same groups, where the group exposed to diphenhydramine 
explored more than the control group. No behavioural change was found when larvae was 
exposed via food or food and water. The changed behaviour found here could influence 
fitness of the larvae and potentially also other parts of the ecosystem through cascading 
effects. Further research is required to confirm the dangers and consequences of 
diphenhydramine in surface waters, but my results suggest that it can alter the organism’s 
behaviour in aquatic ecosystems.   
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Ett av de största miljöproblemen vi har i världen är utsläpp av organiska ämnen. Läkemedel, 
tillsammans med många andra ämnen, släpps ut i akvatiska ekosystem och exponerar växter, 
djur och människor för kemiska föroreningar med kända och okända konsekvenser (Saaristo 
et al 2018). I läkemedel finns hundratals aktiva substanser och för att bestämma vilka ämnen 
som ekotoxikologiska studier ska fokusera på gäller det att identifiera ämnen i fältstudier 
(Berninger 2011). Genom att uppmäta vilka aktiva ämnen som finns i vattendrag kan man 
begränsa fokus till de ämnen som finns i relativt höga halter eller har effekt vid väldigt låga 
halter i människan. Just detta gjordes i en australiensk studie om akvatiska födovävar och 
deras upptag av läkemedel (Richmond et al 2018). Studien visade att mer än 60 aktiva 
substanser fanns i de akvatiska organismerna, men även att det lär finnas ännu fler. I studien 
analyserades även strandlevande spindlar för att undersöka om läkemedel som finns i 
vattnet transporteras upp på land via semiakvatiska insekter, exempelvis sådana med sitt 
larvstadie i vatten och sitt adulta stadie på land. Några av de läkemedelsgrupper som 
identifierades i både spindlar och akvatiska organismer var antidepressiva substanser och 
antimykotiska substanser, vilka också var de ämnen som påträffades mest. Spindlarna från 
somliga platser hade högre koncentrationer av läkemedel än de akvatiska larverna som 
undersöktes vilket kan peka på biomagnifikation. Ett av dessa ämnen med högre 
koncentration i spindlarna var antihistaminet difenhydramin (Richmond et al 2018).  
 
Många antihistaminer har långsam nedbrytningshastighet vilket gör att de kan färdas långt i 
ytvatten (Kosonen och Kronberg 2009). Difenhydramin används främst för att förmildra 
allergiska reaktioner (Berninger 2011) och de högsta registrerade koncentrationerna av 
antihistamin i akvatiska miljöer anknyts till pollensäsongen då många behöver behandla sina 
allergier (Kosonen och Kronberg 2009). Enligt FASS (2019) har man bedömt att man inte 
kan utesluta miljörisk från difenhydramin då ämnet det saknas tillräcklig ekotoxikologisk 
information on ämnet men det anses ha låg potential att bioackumuleras vilket minskar 
risken för överföring mellan olika trofiska nivåer. Utöver detta beskrivs det också att det är 
oklart exakt hur snabbt ämnet bryts ned då data saknas om hur persistent ämnet är. 
Användningen av difenhydramin är för liten för att vara en miljörisk och PEC <0,01 μg/L, 
enligt European Medicines Agency riktlinjer. PEC står för “predicted environmental 
concentration” vilket har beräknats vara lägre än vad som kan vara miljöfarligt (FASS 2019).  
Difenhydramin har hittats i vattendrag tidigare. I en internationell europeisk studie fann 
man difenhydramin i 98% av alla vattenprover varav medelvärdet för koncentrationen var 
11,7 ng/l (Loos 2013). En annan studie, från Nebraska, visade att halterna av difenhydramin 
var signifikant högre i vattnet nedströms (mellan cirka 18–1700 ng/L) än uppströms (mellan 
cirka 0 – 21 ng/L) reningsverken vilket pekade ut reningsverkens utsläpp som en 
betydelsefull källa för difenhydramin i miljön (Bartelt-Hunt 2009).  
 
Histaminer är mycket viktiga för evertebrater då de är centrala i neurokemi (Berninger 2011) 
och fungerar bland annat som nervtransmittor för fotoreceptorer i insekter (Nässel 1999). 
Difenhydramin binder till vissa receptorer och förhindrar därmed nervsignalers framfart 
(Berninger 2011). Antihistaminer och just difenhydramin har studerats tidigare i akvatiska 
organismer och har påträffats i vatten, sediment och fiskvävnad (Berninger 2011). Flera 
studier har visat att olika beteenden hos insekter och fisk har förändrats när de exponerats 
för antihistamin (Jonsson et al 2013, Berninger 2011, Jonsson et al 2019). Ett exempel är en 
beteendeundersökning med flicksländor och jungfrusländor, Zygoptera, som exponerades 
för antihistaminerna hydroxyzin eller fexofenadin. Resultaten indikerade att dessa 
antihistaminer kan ha negativt inflytande på beteenden som kopplas till fitness. Det kan i sin 
tur påverka både akvatiska och terrestra födovävar eftersom Zygoptera är en semiakvatisk 
ordning (Jonsson et al 2013). I ett annat experiment exponerades bland annat knölskallelöja, 
Pimephalse promelas, för antihistaminet difenhydramin vilket resulterade i en signifikant 
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minskning i födointagshastighet (Berninger 2011). I ett tredje exempel exponerades 
spjutflicksländan, Coenagrion hastulatum, för difenhydramin vilket resulterade i förändrat 
flyktbeteende vilket skulle kunna öka organismens risk för att bli uppäten (Jonsson et al 
2019).  
 
Påverkan på djurens beteende vid exponering av kemiska föroreningar kan vara både direkt 
och indirekt (Brodin 2014, Saaristo et al 2018). Direkt påverkan på djurets beteende kan 
exempelvis innebära förändrade parningsbeteenden, jaktbeteenden eller flyktbeteenden 
(Saaristo et al 2018). Förändrat beteende, såsom rörelsemönster, är viktigt att studera då det 
har visats påverka fitness i hög grad (Brodin 2014, Saaristo et al 2018). Rörelse och aktivitet 
kopplas starkt till exempelvis påträffande av resurser och risker (Saaristo et al 2018). Vid 
exponering av föroreningar kan djurets beteende påverkas direkt, vilket i sin tur kan påverka 
andra djurs beteende i ekosystemet indirekt. Resultatet av den kemiska föroreningen kan på 
sätt bli en kaskadeffekt där hela ekosystemet påverkas. Därför är det viktigt vid exempelvis 
riskutvärdering att ta hänsyn till de indirekta effekterna (Saaristo et al 2018). I nuläget är 
kunskapsbristen om hur läkemedel påverkar ekosystem fortfarande hög och fler 
undersökningar behövs (Brodin 2014). Därför valde jag att undersöka hur antihistaminet 
difenhydramin kan påverka beteendet hos larverna av en akvatisk dykarskalbagge. Baserat 
på tidigare studier (Jonsson et al 2013, Berninger 2011, Jonsson et al 2019) så är min 
hypotes att aktivitet och risktagande bör påverkas negativt av exponering för antihistaminet 
difenhydramin. Exempel på detta skulle kunna vara minskad simhastighet eller minskad 
aktivitet. Jag förväntar mig också att skillnaden i intag av antihistaminet kan påverka 
antingen graden av eller typ av beteendeförändring där det kombinerade intaget genom 
vatten och föda skulle vara mera potent eftersom ämnet då tar sig in i organismen på två 
olika sätt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet är att utreda om antihistaminet difenhydramin påverkar dykarlarvers 
beteende, där fokus ligger på aktivitet och risktagande. För att få en ökad förståelse hur 
intaget av ämnet sker så exponerades dykarlarver för fyra separata behandlingar: utan 
difenhydramin, genom difenhydramin i vatten, genom difenhydramin i födan (zooplankton) 
eller difenhydramin genom både vatten och föda.  
 
Frågeställningarna lyder: 

• Påverkas Dytiscidae rörelseaktivitet och risktagande av difenhydramin? 

• Påverkas beteendet olika beroende på vilken typ av exponering Dytiscidae utsätts 
för? 

 

2. Metod och material 
2.1 Studieorganism och experimentdesign 
I Sverige finns det ca 150 arter av familjen Dytiscidae, dykarbaggar, vilka vanligtvis 
uppehåller sig i sötvatten. Skalbaggarna är semiakvatiska men använder främst sin 
flygförmåga för att uppsöka nya vattendrag (Gärdenfors 2019). Larverna är avlånga rovdjur 
(figur 1) som livnär sig på andra insekter, grodyngel, fisk och liknande organismer 
(Vanhoenacker 2016). De bedövar och smälter sitt byte inifrån genom att spruta in enzymer 
(Gärdenfors 2019). Efter lämnas ett tomt skal av den uppätna organismen. Detta göra att de 
bland annat kan äta organismer större än de själva (Vanhoenacker 2016). Dykarbaggarnas 
ettåriga livscykel varierar mellan arter där de kan övervintra som antingen larv eller vuxen 
skalbagge (Vanhoenacker 2016). Larverna kunde därför infångas tidigt på våren vilket 
passade projektets tidsrymd. 
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Figur 1. En dykarlarv (Dytiscidae) som användes i experimentet. Okänd art. 

 

84 dykarlarver, Dystaideace, samlades in med hjälp av håv från Sofiehemsdammen, Umeå, i 
norra Sverige mellan datumen 2019-03-27 till 2019-03-29. Dammen ligger precis bredvid 
E4:n, är omringad av högt trafikerade vägar och är därför antropogent påverkad. När 
larverna hade fångats togs de till ett akvatiskt experimentrum vid institutionen för ekologi, 
miljö och geovetenskap på Umeå universitet. Där placerades de i separata plastbehållare 
(9x9 cm) innehållande cirka 200 ml vatten. Varje individ tilldelades ett gruskorn i sin 
plastburk för att underlätta fäste i botten eftersom de hade en tendens att flytta upp till ytan 
och där bli ryggliggande. Larverna acklimatiserades till labbmiljön och matades dagligen 
med zooplankton till 2019-04-08 då beteendestudierna startade.  
 
Larverna delades slumpvis in i 4 grupper med 20 individer i varje grupp. Grupp K var 
kontrollgruppen som inte exponerades för något läkemedel, grupp V exponerades för vatten 
med difenhydramin, grupp M exponerades för plankton som exponerats för difenhydramin 
och grupp MV exponerades för både vatten och plankton med difenhydramin. 
 

2.2 Beteendeexperiment och ToxTrac 
Efter acklimatiseringsperioden genomfördes beteendestudier i en specialdesignad arena. 
Arenan var en glasbehållare med fyra separata rum och var placerad i ett skåp med en 

kamera installerad i taket (Figur 2). Temperaturen i 
rummet var densamma som rummet där larverna 

behandlats (19 °C). Varje separat rum av arenan innehöll 
vatten till ett djup av cirka 1 cm. Arenan var belyst 
underifrån för att skapa tydliga kontraster mellan organism 
och arenans botten vilket krävs för automatiska 
analysprogram. Fyra individer filmades i taget och varje 
individ fick vara i arena i totalt cirka 35 minuter. 20 
individer filmades per dag. Efter att de filmats första 
gången utan exponering återfördes de till sina separata 
burkar igen, nu med sin specifika behandling i burken. 
Eftersom det var 80 larvar totalt så indelades de i fyra 
filmgrupper, om 20 individer, som filmades under fyra på 
varandra efterföljande dagar (Tabell 1). Grupp 1 innehöll 10 
individer från grupp K och 10 individer från grupp V. 
Grupp 2 innehöll 10 individer från grupp M och 10 
individer från grupp MV. Grupp 3 innehöll 10 individer 
från grupp K och 10 individer från grupp V. Grupp 4 
innehöll 10 individer från grupp M och 10 individer från 
grupp MV.   
 

Figur 2. Arenan i ett skåp med  
kamerauppsättningen i taket. 
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Larverna behandlades med difenhydramin men en koncentration på 1 µg/l. Liknande 
koncentrationer har uppmätts i akvatiska ekosystem (Bartelt-Hunt 2009). De zooplankton 
som gavs till grupp M och MV simmade i samma koncentration av difenhydramin mellan 8-
04-2019 till 11-04-2019. Planktonen exponerades i tre dagar vilket bör vara tillräckligt med 
tid för dem att ta upp difenhydraminen. Samtliga grupper matades med 10 zooplankton 
dagen efter de filmades för första gången. Efter individerna hade filmats så frös de in i 
enskilda märkta behålla. Även ett antal exponerade zooplankton samt behandlingsvatten 
sparades och placerades i en frys på intuitionen. På grund av tidsbrist så utfördes ingen 
innehållsanalys på de frysta proverna.  
 
Tabell 1. Filmning- och exponeringsschema. Grupp 1 filmades 2019-04-09 och 2019-04-14. Grupp 2 filmades 
2019-04-10 och 2019-04-15. Grupp 3 filmades 2019-04-11 och 2019-04-16. Grupp 4 filmades 2019-04-12 och 
2019-04-17. K “exponeras” för bytt vatten utan difenhydramin. 

 
 
För att insamla data användes och analyserades alla filmer i dataprogrammet ToxTrac. 
Filmerna konverterades från AVI till MP4 för att fungera i programmet. De tre första 
minuterna av varje film exkluderades på grund av acklimatisering, och därefter analyserades 
25 minuter. ToxTrac är ett free ware datorprogram, i beta-fas, som används till att spåra 
organismers rörelse och producera tillhörande statistiska data (Rodriguez et al 2018, 
Rodriguez et al 2017). Ett exempel på en individ som spårats syns i figur 3, bilagor. För att 
undersöka aktivitet och risktagande samlades data in med ToxTrac om medelhastighet 
(mm/s), antal undersökta områden i arenan, undersökningsgrad (%) av arenan, antal gånger 
inaktivitet, total tid av inaktivitet (s), medeltid vid inaktivitet (s) och synlighet i arenan (%). I 
detta fall speglas aktivitet av medelhastighet, antal inaktiva tillfällen, total tid av inaktivitet 
och medeltid för inaktivitet. Risktagande speglas av antal undersökta områden och 
utforskningsgrad av arenan. Synlighet användes endast som ett verktyg för att validera 
ToxTracs förmåga att identifiera och analysera individerna i arenan. Tre av filmerna blev 
kortare än 28 minuter. Två av filmerna blev 27 minuter och 34 sekunder vilket gör att 
analysen för dessa individer blev 26 sekunder kortare. Den film som blev allt för kort, ca 23 
minuter, exkluderades från analysen för att generera jämförbara resultat. 
 

2.3 Statistik och analys 
Från början fanns det 6 parametrar (Medelhastighet, antal undersökta områden, 
utforskningsgrad, antal ggr inaktiva, total tid av inaktivitet och medeltid vid inaktivitet) med 
insamlat data från före behandling, efter behandling och även skillnader mellan före och 
efter behandling. Differensen räknades ut genom att ta varje individs värde före behandling 
och subtrahera med värdet efter behandling. Totalt blev detta 18 parametrar med data med 
varierande grad av samvariation och beroende. Därför utfördes en Principal Component 
Analysis (PCA) för att skapa komponenter som var oberoende av varandra. För att en 
komponent skall anses vara relevant, det vill säga förklara meningsfull mängd av variationen 
i data måste egenvärdet (eigenvalue)>1, vilket i detta fall resulterade i sex relevanta 
komponenter (se tabell 2). 
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Tabell 2. En PCA på de 18 faktorerna genererade 6 signifikanta komponenter (egenvärden>1) som tillsammans 
förklarade 93,494% (kumulativt %) variationen i data. 
 

 
 
Nästa steg var att räkna ut vad komponenterna representerade från datat vilket gjordes med 
hjälp av tabell 3. Ju högre siffra en faktor har under en komponent desto mer positivt 
korrelerade är de. Enligt tabell 3 representerar komponent 1 = utforskning efter behandling, 
2 = utforskning före behandling, 3 = tidsskillnad för inaktivitet före och efter behandling, 4 = 
tid av inaktivitet före behandling, 5 = inaktivitet efter behandling och 6 = inaktivitet före 
behandling. 
 
Tabell 3. Siffrorna i fetstil visar vad varje komponent representerar. “Före” eller “efter” betyder före eller efter 
behandling. Skillnad innebär skillnaden mellan före och efter behandling.  

  
 
Varje signifikant komponent genererar ett värde för varje individs beteende som sedan 
används för att analysera potentiella beteendeförändringar. Variansanalyser (envägs 
ANOVA) utfördes sedan på komponenterna för att undersöka om de påverkades av 
läkemedelsbehandlingarna (signifikant effekt vid P-värde<0,05). Samtliga statistiska 
analyser utfördes i programmet SPSS version 24. Från början fanns det 20 individer i varje 
behandlingsgrupp men totalt sju avled under experimentet och exkluderades då ur analysen. 
Detta resulterade i 20 stycken individer i grupp K och V, 16 stycken individer i grupp M och 
17 stycken individer i grupp MV.  
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3. Resultat  
Av de sex relevanta komponenterna genererade av PCA var det endast komponent 3 som 
påvisade signifikant skillnad. I grupp K minskade larvernas inaktivitet efter 
exponeringstiden jämfört med de exponerade grupperna V och M (medelvärden ± 
standardfel i tabell 5, figur 4). Dock visade det sig att endast grupp K och grupp V skiljer sig 
signifikant från varandra (envägs-ANOVA, P = 0,015). Inga andra signifikanta skillnader i 
inaktivitet hittades (alla P>0,05).  
 

 
 

Figur 4. Skillnad i inaktivitet, före minus efter behanling. Behandling K = Kontroll, V = Difenhydramin i vatten, 
M = Difenhydramin i föda och MV = Difenhydramin i vatten och föda. Felstaplarna representerar standardfel. Se 
standardfel och medelvärden i tabell 5, bilagor. 

 
Komponent 1, utforskning av arenan efter behandling, var större för V än för grupp K 
(medelvärden ± standardfel i tabell 6, figur 5). Denna synbara skillnad visade sig, efter 
statistisk analys, endast vara en trend (envägs-ANOVA, P = 0.079), och inga övriga 
skillnader mellan behandlingarna kunde påvisas (alla P>0.10). 
 

 
Figur 5. Medelvärden för utforskning efter behandling. Behandling K = Kontroll, V = Difenhydramin i vatten, M 
= Difenhydramin i föda och MV = Difenhydramin i vatten och föda. Felstaplarna representerar standardfel. Se 
standardfel och medelvärden i tabell 6, bilagor. 
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Resterande variansanalyser visade ingen signifikant skillnad mellan någon av 
behandlingarna (alla P> 0.4) för komponenterna 2, 4, 5 och 6. I tabell 4, bilagor, finns 
medelvärden och standardfel för alla parametrar innan PCA:n. De komponenter som visade 
signifikant skillnad eller trend har markerats i tabellen med en * och 1:a eller 3:a.  

4. Diskussion 
Experimentet resulterade endast i en signifikant skillnad mellan två av behandlingarna. 
Difenhydramin i vatten ökade hur mycket tid larverna spenderade inaktiva i jämförelse med 
kontrollgruppen. Grupp V stod stilla längre relativt till grupp K och man kan spekulera att 
den aktiva substansen blockerade nervsignalers framfart. Vad förändringen i inaktivitet kan 
innebära för dykarlarven och potentiellts dess fitness är svårt att säga. Dock kan längre tid av 
inaktivitet leda till en minskning i födointag, på grund av mindre chans att träffa på byten, 
och därigenom också minskad tillväxthastighet. Födointag och tillväxt, som bör vara starkt 
kopplat till överlevnad som är en grundläggande komponent i fitness (Ulfstrand 2019), 
skulle påverka fitness negativt vid minskning. Men, en högre inaktivitet kan potentiellt öka 
chansen att undvika predatorer och på så sett påverka fitness positivt genom minskad 
predationsrisk (Saaristo et al 2018). Enligt Nässel (1999) används histamin bland annat vid 
signalering av fotoreceptorer i insekter. Möjligen kan antihistaminet även ha påverkat 
fotoreceptorernas signalering och därav lett till att organismerna är mer inaktiva för att 
kunna orientera sig.  
 
Experimentet resulterade också i en trend till en skillnad där larverna i behandlingen med 
difenhydramin i vatten utforskade mer än larverna i rent vatten. Mer utforskning gör att 
larven kan utsättas för fler risker, såsom predatorer, men också för fler resurser (Saaristo et 
al 2018). Även här kan alltså både tillväxt och predationsrisk påverkas och därigenom 
påverka fitness. Den signifikanta skillnaden tillsammans med trenden, alltså en ökad 
inaktivitet och mer utforskning, indikerar påverkad aktivitet och risktagande hos 
dykarlarven vid exponering av difenhydramin i relevanta miljökoncentrationer relativt sett 
kontrollen. Kombinationen av högre inaktivitet men också mer utforskning är 
anmärkningsvärd och det är svårt att säga varför det blivit så. Logiskt sett bör högre 
inaktivitet leda till mindre framgångsrik utforskning eftersom minskade rörelse tillåter färre 
snedsteg. Men, eftersom det handlar om utforskning efter behandling betyder det att arenan 
redan utforskats en gång. Det är möjligt att detta skulle kunna påvisa att de andra larverna 
som inte utsatts för denna behandling hade lägre tendens att utforskat ett utrymme som de 
redan kommer ihåg att de utforskat. Grupp V däremot, vars nervreceptorer kan ha 
blockerats (Berninger 2011), utforskade arenan på nytt som om det var första gången 
samtidigt som de var tvungna att vara mer inaktiva för att orientera sig.  
 
I en svensk studie samlades vattenprover och spindlar in vilka sedan analyserades kemiskt. 
De tre mest frekventa ämnena i vattenproverna var i ordningen antibiotika, antihistaminer 
och antidepressiva. En gemensam faktor för de ämnen som hittades i vattnet är att de är 
stabila och har lång nedbrytningstid. Det antihistamin med högst frekvens funnen i vatten 
var difenhydramin (Fick et al. 2019). Utifrån mina resultat är det oroväckande att den näst 
mest funna aktiva substansen i svenska vattendrag är ett ämne som påverkar akvatiska 
organismers beteenden och därav fitness. Eftersom resultaten påvisar att en semiakvatisk 
organisms beteende påverkats av antihistaminet så är det då troligt att det också kan ha 
indirekta effekter på ekosystemet (Saaristo et al 2018). Om dykarna påverkas av 
antihistaminet är det även troligt att andra organismers beteende i ekosystemet kan 
påverkas av liknande miljörelevanta koncentrationer och därav resultera i flera indirekta 
effekter samtidigt. Utifrån Richmonds studie (2018) estimerades också risken för högre 
predatorer. Det spekulerades att de skulle kunna få i sig en stor variation av de funna aktiva 
substanserna och att vissa ämnen nästan kunde motsvara mänsklig dosering (Richmond et 
al 2018).  
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Jag fann ingen signifikant skillnad eller trend mellan larver i kontroll och gruppen som 
behandlades med difenhydramin i både vatten och föda. Detta är överraskande eftersom 
behandling med endast difenhydramin i vatten gav en signifikant effekt. Den enda skillnaden 
mellan grupp V och grupp MV var MV:s difenhydramin-exponerade zooplankton samt de 
respektive gruppernas filmningsdag. Att dagen de filmades kan ha påverkar resultaten 
verkar otroligt då alla filmning utfördes under identiska förhållanden. Möjligen skulle det 
kunna vara så att en del av det difenhydramin som fanns i vattnet togs upp av plankton vilket 
i sin tur ledde till lägre koncentration i vattnet och därför lägre exponering av individer som 
åt få eller inget zooplankton. En kemisk analys av frysta prover av vatten och larver kommer 
senare att kunna bekräfta eller förkasta denna förklaring. 
 
Det framstår som att intag av difenhydramin genom föda i det här experimentet inte har 
påverkat dykare larvernas beteende signifikant. Utan substratanalys av larverna och 
planktonen är det oklart hur mycket antihistamin dykarlarverna lyckades konsumera. 
Potentiellt hann inte larverna äta tillräckligt mycket för att de skulle kunna få i sig tillräcklig 
mängd difenhydramin. En längre exponering skulle därav kunna vara aktuellt för att 
undersöka konsekvensen av upptaget. Detta betyder att det fortfarande är oklart om 
upptaget av difenhydramin genom föda kan ha någon effekt och bör därav studeras vidare.  
Det är också oklart om individerna åt av planktonen som tilldelades. Deras föda beskrivs 
som varierad (Vanhoenacker 2016) men de är egentligen oklart om just zooplankton passar 
in på deras meny. Eventuellt kunde annan typ av organism fungerat bättre som föda i 
experimentet, exempelvis gråsuggor som är ett noterad byte (Vanhoenacker 2016). I det 
fallet hade det varit lättare att observera konsumtionen och kan rekommenderas till framtida 
studier. Utöver detta så avled flera individer under projektet och det är oklart om detta 
berodde på hantering eller deras behandling. Detta skulle kunna undersökas vidare genom 
att analysera innehållet av difenhydramin i dessa individer. Dessutom avled bara individer 
från grupperna M och MV, alltså de grupper som matades med difenhydramin-plankton. 
Detta skulle förstås kunna vara en slump, eller på grund av något kopplat till zooplanktonen. 
Planktonen kan ha biokoncentrerat antihistaminet så mycket att de uppnådde toxisk 
dosering för dykarlarverna när de åts och att de som åt av planktonen avled medan de som 
inte gjorde det överlevde men för detta påstående finns inga konkreta bevis utan 
innehållsanalys av larverna.  
 
En problematik som uppstod under experimentet var att larverna hade en tendens att flyta 
på rygg på vattenytan av oklar anledning. Jag löste situationen i deras separata behållare 
genom att tilldela var och en ett gruskorn i vattnet så de hade något att förankra sig i på 
botten. Däremot kvarstod problemet i arenan då flera larver spenderade delar av tiden 
flytande på rygg.  Jag tror att ljusa gruskorn, målade vita då det skulle krävas för 
automatiska analysprogram, skulle ha kunnat förbättra situationen och larverna ha något att 
hålla fast sig i inuti arenan och samtidigt skapat en mer spännande miljö att upptäcka. En 
alternativ lösning skulle ha kunnat vara mer vatten i arenan, kanske hade det då funnits 
utrymme för larverna att röra sig mer fritt under vattnet och inte hamna på rygg. Om 
ryggflytandet var ett problem för resultatet är oklart om man tittar de resulterande 
analysbilderna (figur 6 och 7). 

 
Vid ett par tillfällen uppstod tekniska problem med kameran och då var filmen tvungen att 
spelas in på nytt. Detta gjorde att vissa individer befann sig en längre tid i arenan och fick 
därav mer tid att vänja sig vid sin omgivning i arenan än andra vilket kan ha påverkat 
resultatet. Om de under sin första tid i arenan utforskade stora områden så uppenbarade det 
sig i resultatet som att de inte rört sig så mycket, eftersom de redan hade utforskat större 
delar av arenan innan den nya filmen och därav inte hade samma tendens att utforska 
längre. Strulet uppstod vid 4 tillfällen och påverkade 13 individer i slutändan. Grupp V, M 
och MV hade 3 individer var som var i arenan för länge medan grupp K hade 4 individer. 
Eftersom felkällan är spridd relativt jämt mellan behandlingarna, och dessa individer 
inkluderats i analyserna, så har riskbedömningen av antihistaminet här gjorts restriktivt, 
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d.v.s. felkällan har minskat chansen att hitta skillnader mellan behandlingarna. Problemet 
kunde ha undvikits genom att testfilma mer innan experimentet började. En sista förbättring 
för experimentet är att ha fler individer i varje behandlingsgrupp och då rekommenderas det 
att utföra experimentet på sommaren då fler individer kan insamlas effektivare.  
 
För att summera, resultatet antyder att dykarlarver som exponeras för difenhydramin med 
koncentrationen 1 µg/l kan få förändrad aktivitet och risktagande genom ökad inaktivitet och 
utforskning. Min hypotes, att larvernas beteende skulle påverkas negativt, stämde alltså 
delvis men gav bara utslag på ett, möjligen två, beteenden. Min hypotes om att olika typer av 
intag av difenhydramin kunde påverka larvernas beteenden visade sig stämma, då endast 
behandlingen med difenhydramin i vatten gav utslag. Det stämde dock inte överens med min 
prediktion att exponering genom både föda och vatten skulle ge starkast effekt. 
Difenhydramin hittas frekvent i Sveriges och världens vattendrag frekvent och eftersom 
resultatet indikerar att difenhydramin kan påverka en akvatisk insekt kan man utgå ifrån att 
fler organismer i ekosystemet kan påverkas och därav att den aktiva substansen inte bör 
släppas ut i samma utsträckning som det görs idag. Att redovisa resultat som antyder att 
dagens utsläpp kan vara problematiska bör driva på teknisk utveckling (inom rening och 
utsläpp), hjälpa utformningen av lagstiftning och stimulera forskning. Fler ekotoxikologiska 
undersökningar, i både liten och stor skala och tidsrymd, måste göras för att fastställa 
påverkan av difenhydramin och andra läkemedel i ekosystemen samt hur det skulle kunna 
transporteras mellan organismer.  

  



10 
 

5. Referenser 

Bartelt-Hunt, S., Snow, D, D., Damon, T., Shockley, J., och Hoagland, K. 2009. The 
occurrence of illicit and therapeutic pharmaceuticals in wastewater effluent and 
surface waters in Nebraska. Environmental Pollution. 157 (3): 786-791. DOI: 
10.1016/j.envpol.2008.11.025  

Berninger, JP. Du, B., Connors, K. A., Eytcheson, S. A., Kolmeier, M. A., Prosser, K. N., 
Valenti JR, T. W., Chambliss, C. K., och Brooks, B. W. 2011. EFFECTS OF THE 
ANTIHISTAMINE DIPHENHYDRAMINE ON SELECTED AQUATIC ORGANISMS. 
Environmental Toxicology and Chemistry. 30 (9): 2065–2072. DOI: 
10.1002/etc.590  

Brodin, T., Piovano, S., Fick, J., Klaminder, J., Heynen, M., och Jonsson, M. 2014. Ecological 
effects of pharmaceuticals in aquatic systems—impacts through behavioural 
alterations. The Royal Society Publishing. 369 (1656). DOI: 10.1098/rstb.2013.0580 

FASS. 2016. Desentol. 
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19511024000016&userType=0 (hämtad 
2019-04-10) 

Fick et al. 2019. Opbublicerad data (spindeljakten).  
Gärdenfors, U. 2019. Dykare. Nationalencyklopedin. https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dykare (hämtad 2019-
04-09) 

Jonsson, M., Andersson, M., Fick, J., Brodin, T., Klaminder, J., och Piovano, S. 2019. High-
speed imaging reveals how antihistamine exposure affects escape behaviours in 
aquatic insect prey. Science of the Total Environment. 648: 1257–1262. DOI: 
10.1016/j.scitotenv.2018.08.226. 

Jonsson, M., Fick, J., Klaminder, J., och Brodin, T. 2013. Antihistamines and aquatic insects: 
Bioconcentration and impacts on behavior in damselfly larvae (Zygoptera). Science of 
The Total Environment. 472: 108–111. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.10.104. 

Richmond, E. K., J. Rosi, E., M. Walters, D., Fick, J., K. Hamilton, S.,  Brodin, T., Sundelin, 
A., och R. Grace, M. 2018. A diverse suite of pharmaceuticals contaminates stream 
and riparian food webs. Nature Communications. 9 (4491). 
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w (hämtad 2019-05-29) 

Kosonen, J., och Kronberg, L. 2009. The occurrence of antihistamines in sewage waters and 
in recipient rivers. Environmental Science and Pollution Research. 16 (5): 555–564. 
DOI: 0.1007/s11356-009-0144-2.  

Loos, R. et al. 2013. EU-wide monitoring survey on emerging polar organic contaminants in 
wastewater treatment plant effluents. Water Research. 47 (17): 6475–6487. DOI: 
10.1016/j.watres.2013.08.024  

Nässel, DR. 1999. Histamine in the brain of insects: a review. Microcopy research & 
technique. 44(2–3): 121–136. 
https://www.researchgate.net/publication/299044355_Histamine_in_the_brain_of
_insects_A_review (hämtad 2019-05-29) 

Rodriguez, A., Zhang, H., Klaminder, J., Brodin, T., och Andersson, M. (2017). ToxId: an 
algorithm to track the identity of multiple animals. Scientific Reports. 7(1): 14774. 

Rodriguez, A., Zhang, H., Klaminder, J., Brodin, T., Andersson, P. L., och Andersson, M. 
(2018). ToxTrac: a fast and robust software for tracking organisms. Methods in 
Ecology and Evolution. 9(3): 460–464 

Saaristo, M. et al. 2018. Direct and indirect effects of chemical contaminants on the 
behaviour, ecology and evolution of wildlife. The royal society. 285 (1885). DOI: 
10.1098/rspb.2018.1297 

Vanhoenacker, D. 2016. Dykare. Naturhistoriska riksmuseet. 
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/skalb
aggar/dykare.328.html (hämtad 2019-04-09) 

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2008.11.025
https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1002/etc.590
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2013.0580
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2013.0580
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2013.0580
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2013.0580
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2013.0580
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2013.0580
https://royalsocietypublishing.org/toc/rstb/369/1656
https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0580
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19511024000016&userType=0
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dykare
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dykare
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_DIVA_MODSumu-150912&context=L&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab_umub&query=any,contains,Diphenhydramine&sortby=rank&offset=0
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_DIVA_MODSumu-150912&context=L&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab_umub&query=any,contains,Diphenhydramine&sortby=rank&offset=0
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_DIVA_MODSumu-150912&context=L&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab_umub&query=any,contains,Diphenhydramine&sortby=rank&offset=0
https://www-sciencedirect-com.proxy.ub.umu.se/science/article/pii/S0048969713012485#!
https://www-sciencedirect-com.proxy.ub.umu.se/science/journal/00489697
https://www-sciencedirect-com.proxy.ub.umu.se/science/journal/00489697
https://www-sciencedirect-com.proxy.ub.umu.se/science/journal/00489697/472/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.10.104
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-1
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-1
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-2
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-3
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-4
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-5
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-5
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-6
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-6
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-7
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-7
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-8
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w#auth-8
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06822-w
https://link.springer.com/journal/11356
https://link.springer.com/journal/11356/16/5/page/1
https://doi.org/10.1016/j.watres.2013.08.024
https://www.researchgate.net/publication/299044355_Histamine_in_the_brain_of_insects_A_review
https://www.researchgate.net/publication/299044355_Histamine_in_the_brain_of_insects_A_review
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2018.1297
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2018.1297
https://royalsocietypublishing.org/toc/rspb/285/1885
https://doi.org/10.1098/rspb.2018.1297
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/skalbaggar/dykare.328.html
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/skalbaggar/dykare.328.html


11 
 

Ulfstrand, S. 2019. Fitness. Nationalencyklopedin. https://www-ne-
se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fitness (hämtad 2019-
06-01) 

 
  

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fitness
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fitness


12 
 

6. Bilagor 

Tabell 4. Medelvärden och standardfel för all insamlat data för alla parametrar före PCA. De parametrar som 
representerar komponenter är markerade med asterisks (*). Representerar parametern komponent 1 eller 3 är 
den markerad med en 1:a respektive 3:a bakom asterisken. K = Kontroll, V = Difenhydramin i vatten, M = 
Difenhydramin i föda och MV = Difenhydramin i vatten och föda.  

 
 
Tabell 5. Medelvärden och standardfel för komponent 3 efter PCA. 

Komponent 
3 

Medelvärde SE 

Grupp K 0,29 0,09 

Grupp V -0,21 0,17 

Grupp M -0,35 0,43 

Grupp MV 0,24 0,17 

 
Tabell 6. Medelvärden och standardfel för komponent 1 efter PCA. 

Komponent 
1 

Medelvärde SE 

Grupp K -0,10 0,25 

Grupp V 0,44 0,17 

Grupp M -0,24 0,27 

Grupp MV -0,18 0,23 
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Figur 3. Individ MV 7, 2019-04-10.  Låg inte på rygg under filmen. 
 

 
Figur 6. Individ M6 som exempel på ryggliggande individ, filmad 2019-04-10. Individen simmade aktivt 
omkring i en troligtvis oplanerad framfart. Trots att den var ryggliggande skiljer sig resultatet starkt från den 
ryggliggande individens resultat i figur 7.  
 

 
Figur 7. Individ MV 17 som exempel på ryggliggande individ, filmad 2019-04-17. Individen låg på rygg under 
hela filmen men simmade inte omkring som individen i figur 6 gjorde.  
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