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Abstract 

During the last ten years the using of nanoparticles has increased noticeable. There are a lot 

of benefits of nanoparticles and therefore they are being used more and more both in daily 

products and science. It’s still quite unknown how the nanoparticles actually are affecting us 

and our surroundings. In this work the difference between how the nanoparticles (of the 

toxic substance zinc) and free particles of the same substance are affecting the water 

organisms Daphnia magna and Pseudonoma putida. The hypothesis was that the 

nanoparticles would be more toxic than the bigger particles but that wasn’t the case. For 

Daphnia magna there wasn’t a noticeable difference between the two substances. 

Pseudomona putida was rather the opposite of the hypothesis, the bigger particles were 

more toxic. 

 

Sammanfattning 

Vi som arbetat med detta projektarbete är Frida och Klara som går sista året på 

Polhemsgymnasiet i Göteborg. Grundtanken med projektet var att testa om solskydd 

är toxiskt. Solskydd används regelbundet av många under sommaren och sprids 

sedan ut i hav och sjöar av badglada. Det uppstod svårigheter att testa om och i så 

fall varför solkskydd är toxiskt på grund av att krämen är vattenfast. Därför bestämde 

vi oss för att testa nanopartikeln Zinkoxid istället. Ämnet har tidigare förekommit i 

solskydd och annan kosmetik men har förbjudits i Sverige efter diskussion om 

Zinkoxids toxicitet. 

Under det senaste decenniet har användning av nanopartiklar ökat anmärkningsvärt. 

Det finns flera fördelar med partikelstorleken och därför används de allt mer både i 

vardagsprodukter och inom forskning. Hur nanopartiklarna verkligen påverkar oss 

och vår omgivning är det ingen som säkert kan säga. I det här arbetet testas 

skillnaden på hur nanopartiklar och fria partiklar av ämnet Zink, påverkar 

vattenorganismerna: Daphnia magna och Pseudomona putida. Hypotesen var att 

nanopartiklarna skulle vara mer toxiska för organismerna än de fria partiklarna men 

det visade sig inte i resultat. För organismen Pseudomona putida verkade det snarare 

vara motsatsen, att de fria partiklarna var mer toxiska. 
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1. Inledning 

Projektet har utspelats i huvudsakligen på Göteborgs universitet på institutionen för biologi 
och miljövetenskap. Handledare som har varit vårt stöd på universitetet under projektet 
forskar själva inom området ekotoxikologi. Grundprojektet som studerats var att se hur 
toxiskt1 det är att släppa ut solkräm i vattnet och hur detta påverkar organismer i miljön. I 
detta projekt har Daphnia magna används som försöksdjur, då det är en tålig organism i 
laborationsmiljö och är lätta att hålla i konstant populationsnivå.  I sommartider så är det 
väldigt många människor som solar och därmed ofta smörjer in sig med olika solkrämer. Detta 
resulterar i att krämen kommer ut i hav och sjöar. Även om krämen inte sprids i stora mängder 
från en enskild individ så blir det allt mer eftersom det är så många som använder solkräm i 
världen och sedan går i vattnet och badar eller duschar av sig det efteråt. För att se om 
substansen är toxisk så fick vi plocka ut och testa ett ämne individuellt för att se om och i så fall 
hur toxiskt det var och inte bara den generella påverkan. I projektet användes zinkoxid (ZnO) 
som ämne för att mäta giftigheten, som referens ämne användes zinkklorid (ZnCl2). 

Anledningen till att ZnO valdes som test var för att det var ett vanligt förekommande ämne i 
Solkrämer förr men har i flera länder i EU förbjudits på grund av dess egenskaper.   

2. Hypotes 

Hypotesen var att ZnO skulle vara mer toxiskt då det i denna laboration är i nanopartikelform. 
Eftersom storleken på partiklarna är väldigt små så tror vi att de snabbare tränger sig in i den 
organismen som testas, i detta fall Daphnia magna och Pseudomonas putida. Det gör fler 
individer immobila vid testets slut. Vi tror att storleken på nanopartiklar ökar dess 
biotillgänglighet. I bakterietesten så tror vi att det kommer visa större effekter än vid 
Daphniatestet då bakterierna är små och riskerar att exponeras för högre halter av ämnena. En 
aspekt som tagits i åtanke är att solkräm ofta är en vattenfast substans (alltså inte lättlöslig i 
vatten), vilket gör det väldigt svårtestat på försöksdjur i petriskålar. Ämnen som har testats 
utöver solkrämen var ZnO och ZnCl2. ZnO var ämnet som skulle testas och ZnCl2 användes som 
ett referensämne då det redan var känt hur toxiskt ämnet var. 

                                                             
1 Toxiskt= giftigt 



6 

 

 

3. Teori 

3.1 Vad är ekotoxikologi? 

Ekotoxikologi är en vetenskap där man studerar vilken effekt kemikalier har på ekosystem. Det 
är också mer ingående hur ett ämne sprids i miljön och tas upp och bryts ner av organismer[1]. 
De olika ämnena som släpps ut i vår miljö omvandlas också till andra ämnen och kan då göra 
det svårt att förutse en effekt. Detta kan orsaka många långa olika förlopp i miljön som 
ursprungligen kommer från ett utsläpp. Ekotoxikologi är alltså inte bara en sak, utan det 
innehåller miljökemi, toxikologi och ekologi.  

3.2 Metoder inom ekotoxikologin 

3.2.1 Akut toxicitet 

I våra labborationer har vi använt oss av akuta tester för att kunna bestämma akut toxicitet. 
Med det menas att slumpmässigt utvalda individer (i vårt fall kräftdjuret Daphnia magna) 
exponeras till testerna. De testas för en serie koncentrationer och efter en fastlagd tid avläses 
mobiliteten hos individerna. Skillnaden mellan akut och kronisk toxicitet är att akut toxicitet 
verkar snabbt medan kronisk tar längre tid. Samma sak gäller med kroniska och akuta tester. 
Vid akuta tester utförs laborationen på en kort period av testorganismens livscykel och 
kroniska tester testas under en stor del av organismens livscykel.  [1] 

3.2.2 EC50- värden 

För att testa ett ämnes toxicitet så används EC50- (Effective- concentration -50 %) värden där 
man räknar ut, utifrån ett diagram vid vilken koncentration som hälften av alla individer 
påverkas av någon sorts effekt. I detta fall är effekten immobilliten. Vi använder inte LC50, där 
L står för lethality, alltså dödlighet. Då det är svårt att avgöra på Daphnia magna om de faktiskt 
är döda eller bara inte rör sig.  EC50värden är mycket vanliga i kortvariga tester och visar den 
akuta toxiciteten. [1] 

3.3 Försöksdjursetiska aspekter 

Debatten om tester på djur är stor och det har under de senaste åren kommit flera nya lagar i 
ämnet. 2004 grundades en lag som förbjuder test av färdiga produkter på djur. Med färdiga 
produkter menas produkter färdiga att användas som t.ex. schampo, tvål och parfym. 
Fortfarande är det tillåtet att på djur testa ämnen som misstänks utgöra en hälsofara för 
människor. [10] 

3.4 Solskydd 

3.4.1 Lagstiftningar inom kosmetik 

Alla olika typer av solskydd, så som krämer, spray eller stift klassas som kosmetika [2]. Därmed 
så godkänns produkten av anseende på hur hälsofarliga ämnen är och tar inte hänsyn till 
miljöaspekten. EU har ännu inga lagar om hur toxiska tester måste utföras på kosmetiska 
produkter innan försäljning. Deras mål är att införa en sådan lag inom loppet av 10 år [3]. Vid 
en rapport [4] 2009 så står det att vid användning av nanopartiklar i kosmetika produkter så 
krävs en noga analys om hur det påverkar människans hälsa, då det ännu är mycket som är 
okänt om nanopartiklars effekter.  
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3.4.2 Utsläpp av solkräm i miljön 

Den stora och väsentliga skillnaden mellan solkrämer och andra typer av kosmetikprodukter är 
att solskyddet oftast hamnar direkt i sjöar och havet utan att passera något reningsverk. [2] 
Eftersom många badar med solkrämen applicerad på huden och därmed släpper ut den direkt i 
vattnet. Kosmetik som smink och tvålar av olika slag används mer regelbundet i en dusch eller 
ett handfat. Där resterna tas vidare till de lokala reningsverken. [2] 

3.4.3 Zinkoxid i Solkräm 

ZnO i nanopartikelform är ett fysikaliskt UV-skydd som är förhållandevis stor till ytan 
jämförande med dess vikt [5]. Detta gör att nanopartiklarna får speciella egenskaper. 
Mineralbaserade ämnen, som ZnO är ett väldigt effektivt UV-skydd då det absorberar UV-ljuset 
bra men samtidigt reflekterar ut det synliga ljuset [5] . ZnO ses i allmänna utföranden som ett i 
hälsorisksammanhang som en relativt ofarligt förening eftersom ämnet inte ackumuleras2 i 
kroppen[5] . Den form av ZnO i solkrämer är dock värre, det är mikroniserad ZnO (200nm) och 
det har visat tydliga negativa effekter för hälsan som DNA-skador. Då denna sort av ZnO 
exponeras för UV-ljus så kan ZnO bidra till bildning av fria radikaler[5]. Fria radikaler är en 
molekyl eller atom som är väldigt reaktiva. De skapar kemiska reaktioner som i sin tur kan leda 
till allvarliga cellskador och påskynda åldrande[5].  

3.5 Nanopartiklar 

3.5.1 Vad en nanopartikel är: 

Nanopartiklar är partiklar som är väldigt små. Deras storlek varierar mellan 0,1 och 100 nm. 
Under de senaste tio åren har användningen av syntetiska nanopartiklar ökat anmärkningsvärt. 
De används i vardagsprodukter som förpackningar, solskydd, mat med mera. Nanopartiklar 
används av flera olika anledningar eftersom de har andra egenskaper och funktioner än större 
partiklar. I förpackningar t.ex. matförpackningar används det för att minska 
genomträngligheten av skadliga ämnen så som O2 och UV-strålning. Nanopartiklar används i 
olika hudprodukter för att de lätt kan tränga sig långt in i huden och därmed ge ett starkare 
skydd mot UV-ljus t.ex. Dessa mycket små partiklar används även i mat för att öka ett ämnes 
biotillgänglighet vilket menas att kroppen kan ta upp mer av ett ämne. En annan faktor som är 
speciellt för nanopartiklarnas storlek är att ett ämne kan förekomma i mycket högre 
koncentration som nanopartiklar än som andra partiklar. Det finns stora förhoppningar på 
nanopartiklars kompetens [5] [6].  

3.5.2 Hur nanopartiklar påverkar oss: 

Trots vissa fördelar med nanopartiklar finns det många som är skeptiska till dem. Det finns 
nämligen mycket lite vetskap om partiklarna och det är många frågetecken kvar att besvara. 
Nanopartiklar finns naturligt i ekosystemet men det är de syntetiskt framställda 
nanopartiklarna som ännu är oklara om och hur de egentligen påverkar oss och vår miljö. Det 
finns väldigt lite forskning om hur nanopartiklarna faktiskt påverkar djur och natur, i 
förhållande till hur mycket de har ökat i användning. Nanopartiklar används för att tränga sig 
långt in i kroppar, men hur långt kan de egentligen komma? Forskning [6] visar att 
nanopartiklar tränger sig in i blodomlopp, organ och till och med i mitokondrier. Vilken verkan 
de har där är fortfarande mycket oklart. Annan forskning [7] gjord på luftburna nanopartiklar 
pekar mot att det finns ett samband mellan inandning av vissa typer av nanopartiklar och 

                                                             
2 Ackumuleras= spridas, ökar 
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hälsoproblem som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar. Faktorer som i så fall skulle öka hälsoriskerna 
är att farliga ämnen kan förekomma i mycket högre koncentration i luften som nanopartiklar.  
Vi undersöker nanopartiklars påverkan i vatten och på vattenorganismer. I vattnet kan 
nanopartiklarna spridas väldigt snabbt. De forskningar [8] som gjorts på nanopartiklar idag är 
mestadels på laborativt vatten och inte på naturligt vatten. Detta kan påverka resultatet av 
labbarna en del. Förhållandena i labbvatten kan skilja sig ganska mycket från naturligt vatten. I 
våra labbar använder vi oss också av labbvatten för att faktorer i naturligt vatten skulle kunna 
påverka våra resultat för mycket.  

3.6 Daphnia magna 

Daphnia magna är ett kräftdjur som ofta används i 
laborativa tester då storleken (vuxna individer kan bli upp 
till 5mm och nyfödda upp till 0,8 mm) är fördelaktig. 
Daphnia magna är också mycket tacksam att odla upp i 
laboratorium eftersom de både överlever de 
förhållandena bra och reproducerar sig snabbt. De kan 
föröka sig genom jungfrufödsel vilket innebär att det bara 
behövs ett kräftdjur för reproduktion. [9] 

3.7 Pseudomonas putida 

Pseudomonas putida är bakteriearten som har använts i 

vårt bakterietest. Denna bakterie är gramnegativ som har 

rörliga flagneller. Bakterierna lever både i jord och på 

vattenytan. Dess optimala tillväxttemperatur är mellan 

25˚C och 30˚C [10] men för att göra det så praktiskt som 

möjligt så förvaras detta fall i rumstemperatur (ca 22°C).  

3.8 Biotillgänglighet 

Med biotillgänglighet beskrivs hur mycket av ämnet som 

tas upp av organismen. Det kan variera mycket mellan 

organismer och ämnets utseende. Faktorer som påverkar 

är partikelstorlek och om det finns några hjälpämnen. 

[11] 

3.9 Utrustning vid bakteriella tester 

Spektrofometer  

En spektrofometer är en apparat som används för att beräkna bakterietillväxt. I vårt fall 
användes en plattläsare med en 96 hålsplatta som de olika koncentrationerna injicerades i. 
Genom att den observerar hur mycket ljus som strålar igenom kan den beräkna hur stor 
bakterietillväxten är.  

Heidolph Titramax 101 

Heidolph Titramax 101 är en sorts skakmaskin. Denna användes för att ha en konstant 
omrörning av bakterietester under 16 timmar. (se bild s. 10) 

Daphnia magna  

Bild: http://www.plosbiology.org/ 

Bakteriearten Pseudomonas putida  

Bild: Dennis Kunkle Microscopy, Inc 
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4.Utförande 

4.1 Laboration #1 – Hur solskydd påverkar Daphnia magna. 

28/9-2011 

Materiel 
9 st. plast petriskålar, 
Solskyddsmedel Eucerin 50+ kids 
spray extra water resistant, 500ml 
SRW, Daphnia magna kräftdjur, 
Pasteurpipetter, CaCl2×H2O, 
MgSO2×7H2O, KCl, NaHCO3 
 
Utförande 
På botten av 6 st. petriskålar stryks 
olika stor mängd solskyddskräm ut 
(Eucerin 50+ kids spray extra water resistant). Petriskålarna vägs efter att krämen är 
utstruken för att koncentrationerna lätt och säkert ska kunna räknas ut. 500ml MilliQ 
vatten bereds med CaCl2×H2O, MgSO2 ×7H2O, KCl, NaHCO3 och SRW. 50ml MilliQ 
vatten fylls på i alla skålarna. Ca 10 kräftdjur av sorten Daphnia magna tillsätts till varje 
koncentration, de plockas upp med pasteurpipetter. 3 st. kontroller prepareras med 
lika stor mängd vatten och lika många kräftdjur men utan solskyddskrämen. Under 
hela labben görs observationer och det slutgiltiga resultatet kontrolleras efter 48 
timmar.   

 

4.2 Laboration # 2 – Hur nanopartikeln ZnO samt föreningen ZnCl2 
påverkar vattenorganismen Daphnia magna. 

2/11-2011  

Vi ville ta reda på om och i så fall hur 
olika ämnen som kan förekomma i 
solskyddskrämer och andra 
vardagliga produkter påverkar 
vattenorganismer samt om 
nanopartiklar är mer toxiska än fria 
partiklar.  

Materiel 
22 st. Glaspetriskålar, ZnCl2, ZnO 
(Partikelstorlek 30nm), 
Pasteurpipetter, MilliQ, Provrör, E-kolv, Automatpipett 
 
 
 
 

1 Applicering av solkrämen Eucerin 50 kids spray water 

resistant. Bild: Klara Skog 

2 Förberedelser av koncentrationer. Bild: Klara Skog 
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Utförande 
4 koncentrationer av ZnCl2 respektive ZnO tillreds i petriskålar av glas. 
Koncentrationerna var 100, 10, 1 och 0,1mg/l.  För att få rätt koncentrationer används 
en utgångskoncentration på 1000mg/l som sedan späds till de önskade 
koncentrationerna x 10 i provrör med SRW med hjälp av en automatpipett. För att få 
de rätta koncentrationerna späds lösningarna ytterligare i petriskålarna med MilliQ 
vatten. Till varje petriskål tillsätts 10 st. Daphnia magnor med hjälp av pasteurpipett. 
Det görs 2 st. replikat av varje koncentration och 6 st. kontroller. Sammanlagt är det 22 
petriskålar som ställs randomiserat. Efter ca36 timmar kontrolleras resultatet.  
 

4.3 Laboration #3 – Hur nanopartikeln ZnO samt föreningen ZnCl2 
påverkar Pseudomonas putida i vatten.  

8/11-2011 

Vi ville ta reda på om och i så fall hur 
nanopartikeln ZnO och föreningen ZnCl2 
påverkar bakterier samt om nanopartikeln är 
mer toxisk.  

Materiel 
Provrör, ZnO (partikelstorlek 30nm), ZnO 
(partikelstorlek 200nm), ZnCl2 Automatpipett, 
Kultur av Pseudomonas putida bakterier, 
Vortex, Brunnar  
 
Utförande 
5 st. koncentrationer prepareras med ämnena ZnO med partikelstorlek 30nm, ZnO 
med partikelstorlek 200 nm samt ZnCl2. Koncentrationerna var 100, 10, 1, 0,1 och 0,01 
mg/l. Till provrören med 3,6 ml lösning tillsattes 0,4 ml av bakterierna från en 
bakterieodling med hjälp av pasteurpipett. De ställs 16 timmar i Heidolph Titramax 10. 
200 µl av lösning pipetteras ner i 36 brunnar av 96 i en hålplatta som sätts i 
spektrofometern. Av resultaten beräknades inhibitionen3 med hjälp av Excel. Resultaten 
beräknades och plottas med hjälp av följande formel:  

100*
0BB

BB
I

c

nc




  

I = Inhibition 

Bc = medelvärdet av kontrollernas täthet i slutet av testet. 

Bn = den uppmätta tätheten i slutet av testet på det prov där inhibitionen skall räknas ut. 

B0 = tätheten av kontrolltesterna innan testet påbörjar. 

                                                             
3 Inhibition= hämning av tillväxt 

 

3 Bakterietest (Heidolph Titramax 101)  Bild: Klara Skog 
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4.4 Laboration #4 - Hur nanopartikeln ZnO samt föreningen ZnCl2 

påverkar Daphnia magna. 

9/11-2011 

Laborationen gjordes om med fler 
replikat, koncentrationer och kontroller 
än den första gången. Andra små 
justeringar gjordes också för att 
förhoppningsvis få ett klarare och 
tillförlitligare resultat.  

Materiel:  
46 st. plastpetriskålar, ZnCl2, ZnO 
(Partikelstorlek 30nm), Pasteurpipetter, 
Sax, MilliQ, Provrör, E-kolv, 
Automatpipett 
 
Utförande 
6 st. koncentrationer görs i ordning 
med ämnena ZnO, 30nm och ZnCl2. 
Koncentrationerna 500, 100, 50, 10, 5 
och 1mg/l gjordes i ordning i provrör 
med hjälp av MilliQ vatten. I plast 
petriskålarna späddes 
koncentrationerna ytterliggare med 
SRW- vatten till 50, 10, 5, 1, 0,5 och 0,1 
mg/l. Petriskålarna fylldes till 40 ml lösning. Med avklippta pasteurpipetter tillfördes 10 
st. kräftdjur, Daphnia magna, till varje petriskål. Petriskålarna stod randomiserat i 
48timmar då resultatet avlästes.  
 

 

4 Tillföring av Daphnia Magna Bild: Klara Skog 

5 Förberedelser av koncentrationer Bild: Klara Skog 
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5. Resultat: 

5.1 Laboration #1 – Hur solskydd påverkar vattenorganismen Daphnia magna. 

På diagrammet nedan så är mobiliteten angett i procent av kontrollernas medelvärde plottad.  

 

 

 

5.2 Laboration #2 Daphnia magna (experiment 22 skålar) 2-11-2011  

Diagrammet visar resultatet av Laboration 2 där 4 koncentrationer av ZnO i nanopartikelform 
respektive ZnCl2 testades i duplikat. Av duplikaten räknades ett medelvärde ut och det är de 
medelvärden som diagrammen visar. Tabellvärden ses i bilaga s. 17.  
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5.3 Laboration #4 Daphnia magna (experiment 46 skålar) 11-11-2011 

Resultatet av laboration 4 med 6 olika koncentrationer av ZnO i nanopartikelform och ZnCl2 i 
triplikat illustreras i nedanstående diagram.  EC50 värdena var 4.8 för ZnO och 4.2 för ZnCl2. 

 

 

5.4 Bakterietest: 

I diagrammet har ZnO  (200nm/ 30nm) respektive ZnCl2 s  Inhibition plottats. Tabellvärden i 
billaga på sista sidan.  
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6. Diskussion: 

6.1 Laboration med solskydd (Eucerin 50+ kids spray extra water 

resistant) 

Solkräm var inte en lätt substans att testa då det är väldigt vattenfast och då inte löser sig i 

vattnet. Dessutom så är det svårt att avgöra vilka ämnen eller andra faktorer som faktiskt 

orsakar en viss effekt. Att solkrämen inte är särskild vattenlöslig leder till att de möjligtvis 

giftiga ämnena inte släpps ut och organismerna inte får det i sig. Om man istället ser det ur ett 

rent miljöfarligt perspektiv så är det inte alls bra för de organismer vi testat på. I test 1 så var 

det väldigt många immobila kräftdjur och vi har flera möjliga felkällor på detta fenomen.  

Eftersom solkrämen var vattenfast och stannade som ett utstruket lim på botten så fastnade 

flera av Daphniorna på botten i substansen. Alltså är det svårt att se om de var döda eller om 

de helt enkelt satt fast i solkrämen. Observationer av det första testet visade på att vissa av 

djuren hade delar av substansen kvar på deras ben vilket gjorde det svårare för dem att 

simma. Vi funderade även på om solskyddet kan ha täppt igen kräftdjurens gälar och att 

kräftdjuren dött av syrebrist. Det är alltså oklart om djuren blev immobila av kemiska eller 

fysiska aspekter men det verkar som den fysiska aspekten hade en avgörande faktor.  

6.2 Laboration med Daphnia magna 

Vi kan tydligt se att zink påverkar kräftdjuren negativt. Ju högre koncentration desto högre var 

immobilliteten i petriskålarna. Det är dock ingen noterbar skillnad mellan ZnCl₂ och 

nanopartiklarna av Zn i någon av laborationerna. Det tyder på att partiklarnas storlek inte har 

någon större inverkan om ämnet förekommer i lika stor mängd. Men det är svårt att avgöra 

eftersom det är flera andra aspekter att ta hänsyn till. Dels är det inte säkert att det förekom 

lika stor procentmängd av det rena ämnet Zn i ZnCl₂ och ZnO. Det kan ha förekommit mer Zn i 

något av ämnena och det har betydelse för resultatet. En annan aspekt är tiden. Resultaten 

lästes av efter ca 48 timmar, om tiden hade lästs av senare hade kanske resultaten blivit 

annorlunda.  Det skulle dock vara svårt att läsa av resultatet senare eftersom Daphnia magna 

har en kort livslängd. Innan nanopartiklarna skulle visa en skillnaden mot de fria partiklarna är 

det mycket möjligt att kräftdjuren skulle ha dött av näringsbrist. I andra diagrammet på sida 10 

kan man se att när koncentrationen av substanserna är 0,5 mg/l är mobiliteten faktiskt högre 

än i kontrollerna. Det tyder på hormesis, vilket betyder att kräftdjuren mår bättre av en liten 

mängd av substansen, då det ger organismerna viss näring. I det första diagrammet på sida 10 

från laboration 2 kan vi dock inte påstå att det råder hormesis. Detta beror på att kontrollerna 

hade en så pass stor avvikelse och immobilliteten var ovanligt stor att det inte går att avgöra 

om toppen var på grund av hormesis eller inte.  
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6.3 Laboration med Pseudomonas putida 

Ur datan som vi fick från avläsningen av spektrofometern så tolkade vi resultatet att zink i sig 
är farligt för bakterierna. Ju högre koncentration av ämnet desto större hämning i tillväxten av 
bakterier var det. Ur diagrammen kan även avläsas att ZnCl₂ var mer toxiskt för bakterierna än 
ZnO. Det var så stor skillnad i tillväxt att det kunde ses i teströren med blotta ögat. En trolig 
förklaring till det är att ZnCl₂ har högre biotillgänglighet hos bakterierna än ZnO har. Det kan 
bero på att det är ett salt eller att kloriden i ämnet är ett hjälpämne för biotillgänglighet. Det 
kan också bero på att mediet vi använde för att odla bakterierna gjorde ZnO mindre tillgängligt 
då det innehåller många ämnen som eventuellt kan komplexbinda partiklarna. Vi trodde innan 
att nanopartiklarnas storlek skulle höja biotillgängligheten för ZnO. Det är möjligt att det 
stämmer men det är inget som resultatet visade. Varför det inte visade sig att ZnCl₂ har högre 
biotillgänglighet än ZnO i testen med Daphnia magna är osäkert men det kan bero på att 
bakterierna är känsligare för mängden av ämnet eller att de är mer biotillgängliga för ZnCl₂ än 
Daphnia magna.  

6.4 Felkällor 

I kontrollerna i testerna med Daphnia magna dog fler kräftdjur än som borde ha gjort det. För 

att kunna använda resultatet får inte mer än 10 % av organismerna vara immobila, i våra test 

var det upp mot 50 %. Det ska dock inte påverka våra resultat så mycket eftersom vi utgår från 

mobiliteten i kontrollerna och jämför den med övriga koncentrationer i diagrammen. Det finns 

flera förklaringar till varför immobilliteten blev så hög som den blev i kontrollerna. Det kan 

bero på tekniken vi hanterade kräftdjuren med, vi var inte vana vid att hantera Daphnia magna 

och kan då ha använt fel teknik. En annan anledning kan vara att kräftdjurens antenner skadats 

vid pipetteringen. I den sista laborationen med Daphnia magna använde vi pasteurpipetter 

med större öppning för att inte klippa av kräftdjurens antenner. I de första laborationerna 

användes för hög volym vätska i petriskålarna det kan ha bidragit till immobilliteten eftersom 

det kan ha blivit syrebrist i petriskålarna.  
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7. Slutsats: 

Det fanns inget som bekräftade att ZnO nanopartiklarna var mer toxiska än de fria jonerna. 
Bakterietestet visade snarare motsatsen. Resultatet vi fick fram är för våra speciella 
förhållanden med ZnO och ZnCl₂ som ämnen och Daphnia magna och Pseudomonas putida 
som testorganismer. Resultatet bör därför inte generaliseras. 
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9. Bilagor: 

Laboration # 2 – Hur nanopartikeln ZnO samt föreningen ZnCl2 påverkar 
vattenorganismen Daphnia magna. 

ZnO ZnCl2

0 0,1 1 10 100 0,1 1 10 100

1 133% 200% 100% 33% 33% 167% 100% 0% 0%

2 133% 200% 0% 0% 0% 267% 0% 0% 0%

3 133%

4 0%

5 200%

6 0%

medel 100% 200% 50% 17% 17% 217% 50% 0% 0%

St dev 82% 0% 71% 24% 24% 71% 71% 0% 0%

Coefficient of variation (CV)82% 0% 141% 141% 141% 33% 141% ######## ########  

ZnO ZnCl2

0 0,1 1 10 100 0,1 1 10 100

1 4 6 3 1 1 5 3 0 0

2 4 6 0 0 0 8 0 0 0

3 4

4 0

5 6

6 0

medel 3  

Laboration #4 - Hur nanopartikeln ZnO samt föreningen ZnCl2 påverkar 
vattenorganismen Daphnia magna. 

ZnO ZnCl2

0 0,1 0,5 1 5 10 50 0,1 0,5 1 5 10 50

1 109% 78% 141% 94% 0% 31% 16% 47% 141% 109% 47% 0% 0%

2 109% 109% 94% 78% 47% 63% 0% 141% 141% 63% 47% 16% 0%

3 31% 125% 109% 125% 94% 16% 0% 109% 47% 78% 31% 16% 0%

4 109%

5 125%

6 109%

7 94%

8 94%

9 94%

10 125%

Medel: 100% 104% 115% 99% 47% 36% 5% 99% 109% 83% 42% 10% 0%

108%

stadav 27% 24% 24% 24% 47% 24% 9% 48% 54% 24% 9% 9% 0%

CV 27% 23% 21% 24% 100% 65% 173% 48% 49% 29% 22% 87% ########  

ZnO ZnCl2

0 0,1 0,5 1 5 10 50 0,1 0,5 1 5 10 50

1 7 5 9 6 0 2 1 3 9 7 3 0 0

2 7 7 6 5 3 4 0 9 9 4 3 1 0

3 2 8 7 8 6 1 0 7 3 5 2 1 0

4 7

5 8

6 7

7 6

8 6

9 6

10 8

medel 6,4

avv. Medel 6,9
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Bakterietest: 

Plate: Pseudo kultur 8nov    Date Created: 2011-11-08 16:43:24

 

Template

0,182 0,187 0,181 0,19 0,045 0,045 0,045 0,044 0,045 0,044 0,046 0,045

0,045 0,045 0,044 0,044 0,044 0,045 0,045 0,045 0,044 0,044 0,044 0,044

0,045 0,044 0,045 0,044 0,045 0,045 0,045 0,044 0,044 0,045 0,045 0,045

0,044 0,044 0,044 0,044 0,045 0,044 0,044 0,044 0,044 0,045 0,045 0,044

0,044 0,044 0,044 0,044 0,045 0,044 0,044 0,044 0,044 0,045 0,045 0,044

0,044 0,044 0,044 0,044 0,045 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044

0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,045

0,045 0,044 0,044 0,045 0,044 0,044 0,044 0,044 0,045 0,044 0,044 0,045  

 

Start Täthet/konc 0,185 OD

Önskad täthet 0,054 OD

Antal prover 36 st

Önskad volym 14,4 ml

Förbereder totalt 20 ml

Behöver bakterikulturen 5,8 ml

Plus kultur-lösning 14,2 ml

Startvärde kontroll 8/11 kl 17.200,043 0,041  

 

Plate: Pseudo Zn Klara,Frida     Date Created: 2011-11-09 09:35:00

 

Template 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a 0,438 0,406 0,397 0,43 0,205 0,203 0,045 0,045 0,044 0,044 0,047 0,045

b 0,417 0,467 0,383 0,434 0,051 0,05 0,045 0,045 0,044 0,044 0,044 0,045

c 0,443 0,446 0,443 0,445 0,354 0,388 0,045 0,045 0,044 0,044 0,044 0,046

d 0,423 0,491 0,477 0,493 0,48 0,459 0,044 0,044 0,044 0,047 0,045 0,044

e 0,468 0,496 0,479 0,451 0,506 0,487 0,044 0,044 0,048 0,045 0,045 0,044

f 0,462 0,482 0,443 0,48 0,499 0,489 0,044 0,046 0,044 0,044 0,045 0,044

g 0,413 0,476 0,436 0,457 0,519 0,476 0,044 0,044 0,044 0,044 0,046 0,045

h 0,045 0,044 0,044 0,045 0,044 0,044 0,044 0,046 0,045 0,045 0,044 0,045  

 


