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6.000
teenagere skal udvælges til et nyt forsøg,
som de næste tre år skal se på, om unge
kan få en sundere livsstil via sms-baseret
rådgivning og inddragelse af en ven eller et
familiemedlem. Ideen er at få 14-årige til at
ændre kost- og motionsvaner til det sunde-
re ved at give dem et venligt ’prik’ på skul-
deren, så de oftere hopper på cyklen og
springer sodavand og pizza over. Projektet
sker i samarbejde mellem Statens Serum
Institut og Harvard School of Public Health
i USA og er det første af sin art i Danmark.
Deltagerne vælges blandt 14-årige, som i
forvejen indgår i forskningsprojektet ’Bedre
sundhed for mor og barn’, og som er blevet
fulgt, fra deres mødre var gravide.

I fremtiden kan det blive svært at skju-
le de hemmeligheder, der løber un-
der byen i kloakkerne. Alt det, der kan

skylles væk med et toiletskyl, er forskerne
nu begyndt at analysere på. De små mole-
kyler kan fortælle en stor historie om by-
ens indbyggernes indtag af forskellige
substanser.

»Vi er endnu i den tidlige udvikling, for
det er noget, der er opstået de seneste fem
år. Men det betyder, at der er masser af
aspekter ved vores livsstil, som vi en dag
kan måle: Hvad vi spiser, og om vi ryger el-
ler drikker alkohol«, siger Malcolm Reid,
der er forsker ved Norsk Institut for Vann-
forskning, Niva. Under det EU-finansiere-
de projekt Sewprof arbejder Niva og an-
dre institutioner i Europa på at udvikle
metoder til monitorering af forbrugs- og
sygdomsmønstre gennem kloakvandet.

I første omgang er det et skjult regn-
skab, som projektet er rettet mod: den
ulovlige brug af rusmidler som kokain,
cannabis eller ecstasy. Bliver der indført
fri hash på forsøgsbasis i København, vil
forskerne altså være i stand til at undersø-
ge, om københavnerne ryger mere eller
mindre cannabis. De ville også kunne må-
le, om der blev taget mest kokain i Syd-
havnen eller i Hellerup – uden at spørge
folk. »Vi kan for første gang skabe solide
data, der kan komplementere de spørge-
skemaundersøgelser, der allerede bliver
lavet på området, og vi kan validere data«,
siger Malcolm Reid.

Let at måle hashforbrug
Når en misbruger indtager et rusmiddel,
ændres dets kemiske struktur på vej gen-
nem kroppen, før det bliver udskilt i toi-
lettet via urin eller afføring. Spildevandet
ryger gennem kloakken, og forskerne op-
samler prøver undervejs, renser det for
biologisk materiale og uønskede moleky-
ler og opkoncentrerer så de molekyler, de
er interesserede i. Ved at analysere kloak-
vandet kan forskerne dermed i sidste en-
de regne sig frem til, hvilke stoffer, der er
blevet indtaget i det område, som kloak-
ken omfatter.

Det er dog nødvendigt at vide, præcis
hvordan rusmidlerne bliver omdannet.

Det arbejder ph.d.-studerende Marie Mar-
dal med. Hun sidder på Saarlands univer-
sitet i den tyske by Homburg og fodrer
rotter med rusmidlet MDVP.

»Vi ved, at MDVP bliver omdannet på
samme måde hos rotter som hos menne-

sker. Men hvad der præcist sker med rus-
midlerne og metabolitterne i kloakvan-
det, ved vi ikke helt endnu«, siger hun.

En metabolit er det nedbrydningspro-
dukt, der er tilbage, når et stof er fordøjet.
Når rotterne har udskilt den nedbrudte
version af MDVP via deres urin og affø-
ring, blander Marie Mardal det med klo-
akvandet fra den nærliggende by og un-
dersøger, hvad bakterierne i kloakvandet
gør ved rusmidler og metabolitter.

På vej gennem menneskekroppen ned-
brydes det aktive stof i cannabis, THC, ek-
sempelvis i stor stil til den særlige meta-
bolit THC-COOH. Cannabis’ nedbrydning
til metabolitter gør det relativt enkelt at
måle hashforbrug: Optræder der en stor
koncentration af den særlige metabolit i
kloakvandet, skyldes det sandsynligvis, at
cannabis er blevet fordøjet og altså indta-
get af et menneske.

Hvis man derimod måler THC i spilde-

vandet, skyldes det sandsynligvis, at no-
gen har smidt det i toilettet eller har skyl-
let hashkagerester ud i håndvasken. 

Det er imidlertid ikke alle stoffer, der er
lige så gavmilde med metabolitterne som
cannabis-stoffet THC.

Eksempelvis er ecstasy, som også kaldes
MDMA, sværere at spore. Når det nedbry-
des, dannes der ikke MDMA-metabolitter
i samme grad, og stoffet er så vandopløse-
ligt, at det kan udskilles i urinen uden
først at blive nedbrudt. Det er samme fæ-
nomen, når man spiser rødbeder, og den
røde farve viser sig i urinen: Stoffet ryger
lige gennem kroppen uden at blive om-
dannet.

»Det kan være problematisk, når rus-
midlet selv er det primære udskilnings-
produkt, men sådan er profilen for vand-
opløselige rusmidler desværre ofte«, si-
ger Marie Mardal – men spores kan det.

Forsøg i Antwerpen i Belgien har vist en
øget mængde af MDMA i kloakken i week-
ender og under perioder med festivaler. 

Urin fra et menneske er et ’rent’ materi-
ale. Men i kloakken bliver et menneskes
urin blandet og fortyndet med mad,
svampe, affald, vand og andre menne-
skers urin og afføring. Det betyder, at bå-
de rusmidlet og dets metabolitter kan væ-
re til stede i meget små koncentrationer –
og kan være blevet nedbrudt yderligere
på vej gennem kloakrørene.

»Vi mangler især at finde ud af, hvad
der sker med stofferne i kloakvandet«, si-
ger Marie Mardal.

Det er de også særligt interesserede i
hos DTU Miljø, hvor lektor og miljøinge-
niør Benedek Plósz er en ledende forsker,
der er tilknyttet Sewprof. Han undersøger
i hvilken grad rusmidler og deres meta-
bolitter omdannes, og hvad der sker med
mængden af stoffer på vej gennem det
kringlede system af rør under jorden:

»Vi vil vide, hvordan koncentrationen
af de her stoffer udvikler sig over tid fra
udskillelse til rensningsanlæg«, forklarer
Benedek Plosz. Sammen med sit forsker-
hold forsøger han derfor at opstille algo-
ritmer, der kan forklare reaktionsmøn-
strene.

Målet er altså at blive endnu bedre til at
’regne baglæns’ og analysere sig frem til,
hvad eksempelvis en målt koncentration
af MDMA og dets metabolitter betyder i
form af menneskeindtag af rusmidler i
gram. Forskerne på DTU Miljø har været
ude ved danske rensningsanlæg for at la-
ve beregninger – og dataene indgår i det
næste store fælleseuropæiske studie på
området.

Coke i Holland, amfetamin i Norge
I 2011 blev prøver fra kloakvand fra 19 eu-
ropæiske byer for første gang indsamlet,
renset og testet. Malcolm Reid fra Niva var
med til indsamlingen.

»Det var første gang, vi udførte testene i
det fri. Det kræver, at de lokale myndighe-
der giver deres tilladelse, men det er ikke

noget problem. Efterfølgende har flere
vist deres interesse for at deltage, for de
kan godt se perspektiverne«, siger han.

Forsøgene viste, at indbyggerne i de to
byer Antwerpen og Amsterdam tog mest
kokain i hele Europa med knap 2.000 mil-
ligram per dag per 1.000 indbyggere. Der-
imod indtog nordmænd og finner langt
mere metamfetamin: I Helsinki, Turku og
Oslo indtog de tilsyneladende mængder i
omegnen af 200-300 milligram per dag
per 1.000 indbyggere.

Et andet pro-
blem, forskerne
skal løse er, at ind-
byggertallet i et gi-
vent område ikke
nødvendigvis sva-
rer til det antal
mennesker, der be-
nytter kloakken.
Pendlere og turi-
ster kan rejse ind
til områder, gå på
toilettet og sætte

deres spor i kloakken – uden at de optræ-
der i statistikken. Det skal der tages højde
for i metodikken. 

Oprindelig kom ideen til sporingen af
stoffer fra miljøgruppers ønske om at
spore rester af shampoo, sæbe og pestici-
der i spildevandet. Det var i den proces,
tanken om, at man også kunne spore far-
maceutiske stoffer, vandt frem.

Der er en grænse
Nu drømmer forskerne om, at man i
fremtiden også kan måle, hvilke bydele
der er hårdest ramt af eksempelvis diabe-
tes, så sundhedsindsatsen kan fokuseres.
Man kan også måle på kostvaner – hvor
spiser man dårligt, og hvor drikker man
for meget kaffe?

Forskningsdirektør ved Center for Rus-
middel- og afhængighedsforskning ved
Oslo Universitet, professor Jørgen G.
Bramness, finder metoden interessant,
men mener, at den skal udvikles langt
mere. 

»Det bliver spændende at se, om vi kan
bruge metoden til at beregne omfanget
af brugen af rusmidler«, siger professo-
ren, som også er tilknyttet Sewprof. Hans
hold er i det tidlige stadie i en undersøgel-
se af, hvordan man kan adskille ulovlige
rusmidler fra lovlige medikamenter som
eksempelvis adhd-medicin.

Kloak-epidemiologien vækker også eti-
ske overvejelser. For hvem har ret til at
analysere folks afføring, og hvor går
grænsen for privatlivets fred? Tidligere er
der blevet lavet forsøg med kloakvand fra
et fængsel. 

»Personligt er jeg ikke overbevist om, at
det var passende«, siger Malcolm Reid.

I Sewprof-projektet er det derfor beslut-
tet, at prøver kun kan tages fra kloakvand,
som mindst 10.000 mennesker har bidra-
get til.
viden@pol.dk

biologi

Forskere arbejder med at
spore forbrug af rusmidler
via kloakken. Det
rejser spørgsmål om, 
hvem der ejer de
hemmeligheder, vores 
efterladenskaber afslører.

Nu kan kloakken afsløre byens misbrug

MAJ SUSANNE JUNKER

Der er masser
af aspekter ved
vores livsstil,
som vi en dag
kan måle
Malcolm Reid,
forsker

SPILDEVAND. Dybt nede i kloakkerne
ender de molekyler, som vi har indtaget i
form af mad, drikke og rusmidler.
Arkivfoto: Martin Lyngstad Slottemo

ARVEMASSE. Når man sætter tæn-
derne i en lammekølle, tygger
man sig også gennem fårets gene-
tiske kode, som er grundlaget for
dyrets uldne udtryk og det unikke
fordøjelsessystem med fire maver.
Nu har et internationalt forsker-
hold med deltagere fra Køben-
havns Universitet kortlagt koden
og bestemt rækkefølgen af de byg-
gesten, som fårets dna består af.
Det kan blive et vigtigt værktøj til
at forstå, hvordan vommen virker
hos den ivrige drøvtygger, når det
drejer sig om at trække livsvigtige
proteiner ud af planter og produ-
cere fedtstoffer, der passer og ple-
jer fårets uldne ’frakke’. 
lasse.foghsgaard@pol.dk

Verdens mest uldne genom kortlagt
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Hvad er den numeriske værdi af minus 4?

Hvilket ord fra græsk, der betyder ’gåde’, var også navnet på det 
tyske militærs krypteringsmaskine under Anden Verdenskrig?

Hvem spiller hovedrollen som den fåmælte stuntmand og 
mekaniker i Nicolas Winding Refns film ’Drive’ fra 2011?

Hvilken opfinder stod bag patenter på fonografen, diktafonen 
og mere end 1.000 andre opfindelser i årene omkring år 1900?

Hvad hed den union, som Danmark 
indgik med Norge og Sverige i 1397?

Hvilken islandsk kunstner står bag den enorme skulptur ’Your Rainbow 
Panorama’, der kan ses på toppen af kunstmuseet ARoS i Aarhus?

Hvilken farve har svovl som regel, når 
det findes som krystaller i naturen?

Svar:1: Gul. 2: Olafur Eliasson. 3: Kalmarunionen. 4: Thomas Alva Edison. 5: Ryan Gosling. 6: Enigma.

SCIENCE IS... Videnskaben er under os, over os 
og imellem os!

LAD DIN UNDREN VISE VEJEN 
TIL GRATIS SCIENCE IN THE CITY 
FESTIVAL

facebook.com/scicitycph

www.scienceinthecity.dk

#SCICITY


