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1. Innledning 
 
 
1.1. Bakgrunn. 

 
Flere undersøkelser har vist en sammenheng mellom fuktproblemer i bygg og økt 
forekomst av luftveissymptomer, hovedsakelig hoste, piping i brystet og i noe mindre 
grad astma. Den relative risikoen indikerer en overhyppighet på mellom 1,4 og 2,2 
ganger det som observeres i bygninger uten fuktproblemer. Assosiasjonen er så klar at det 
er helt nødvendig at den tas hensyn til i forebyggende inneklimaarbeidet og ved 
årsaksvurderinger der hvor det allerede foreligger inneklimaproblemer.  
 
Foreløpig mangler det en biologisk forklaring på sammenhengen mellom fukt og 
helseeffekter. Flere mulige virkningsmekanismer har imidlertid blitt foreslått. Fukt og 
fuktskader kan gi gode vekstvilkår for mikrobiologisk forurensning som midd, muggsopp 
og bakterier og en rekke studier har forsøkt å klarlegge om eksponering for slik 
mikrobiologisk forurensning er ”bindeleddet” mellom fukt og helseeffekter. Så langt er 
dette ikke blitt avklart.  
 
Særlig har det vært mye fokus på betydningen av muggsopp for helseeffekter av fuktige 
innemiljøer. Muggsoppene Aspergillus versicolor og Stachbotrys chartarum er to 
muggsopper som kan forekomme i innemiljøer med fuktproblemer. Disse muggsoppene 
kan ved spesielle forhold produsere ulike mykotoksiner som kan gjenfinnes i sporene fra 
muggsoppen. Dagens kunnskap tilsier imidlertid ikke at eksponering for de nivåer av 
mykotoksiner man vil kunne finnes i hus med inneklimaproblemer skulle gi opphav til 
helseeffekter. Man kan imidlertid ikke utelukke at muggsoppsporer kan ha en uheldig 
effekt også i form av å være partikler. I dette forsøket er det fokusert på sporenes evne, 
som partikler, til å indusere betennelsesreaksjoner og apoptose i cellekulturer in vitro. 
Forsøkene er en del av kartleggingen av hvilke komponenter i forurenset inneluft, det er 
viktigst å fjerne.  
 
 
1.2. Partikkelforurensning i inneluften. 
 
Daglig eksponeres man for partikkelforurensninger i inneluften. Om dette fører til et 
helseproblem, avhenger av hvilke type partikler man eksponeres for, mengde, 
eksponeringstid samt hvor følsom man er. Partikler med en aerodynamisk diameter  
under 4 µm vil ved innånding, kunne avleires i lungenes nedre deler (alveolene og 
bronkiolene). Større partikler med aerodynamisk diameter over 10 µm, vil ikke nå ned i 
lungene men avsettes i trakea, nesehule og svelg. I lungene vil inhalerte partikler kunne 
gi betennelsesreaksjoner, allergi, celledød, mutasjoner og endret cellevekst. 
 
Ulike kilder til innendørs partikkelforurensning kan være partikler fra forbrenning av 
organisk materiale som fra fyring, matlaging og tobaksrøyk, organiske partikler som 
soppsporer og allergener fra dyr, kjemiske tilsetninger til tekstiler og andre 
plastprodukter, asbest fra bygningsmateriale, syntetiske mineralfibere som man finner i 



materiale fra varme- eller lydisolasjon, eller svevestøv fra utendørs kilder. Ved 
fuktskader, høy innetemperatur og dårlig ventilasjon, vil man kunne få en oppblomstring 
av muggsopp en etterfølgende overeksponering av muggsoppsporer. Dette gjelder 
spesielt gamle hus og offentlige bygg der dårlig forvaltning av bygningsmasse og 
vedlikehold gjør seg gjeldende.   
 
I dette forsøket er det fokusert på partikkelforurensning i form av muggsoppsporer.  
Endepunktene som er studert er celledød i form av apoptose og nekrose, samt 
inflamatorisk respons ved produksjon og utskillelse av cytokin TNFα. 
 
 
1.3. Partikkelinduserte betennelsesreaksjoner. 
 
Inflammasjon er en forsvarsrespons mot celle- og vevsskade, der formålet er å ødelegge 
eller fjerne skadelige komponenter og skadet vev. Under inflammasjonen vil blodårer 
utvide seg og bli permeable for væske og proteiner, noe som gir en lokal svelling. Skadet 
eller betent vev vil skille ut cytokiner. Cytokiner er små proteiner som kan frigjøres av 
mange ulike celletyper, og som påvirker disse og andre cellers oppførsel. Enkelte 
cytokiner virker som kjemotaktiske faktorer for hvite blodceller, noe som fører til at disse 
beveger seg mot betennelsesstedet. Slike cytokiner kalles kjemokiner. I dette prosjektet er 
det sett på cytokinet TNF-α (tumor nekrosefaktor-α ). TNF-α har blant annet 
kjemotaktiske egenskaper. 
 
Produksjon av TNF-α skjer ikke konstitutivt, men induseres som respons på 
inflammatorisk stimuli. Kontinuerlig frigjøring av inflammatoriske responsprodukter i 
lungene kan føre til vevsskade, hvilket trigger fibroblastene i epitellaget til å produsere 
collagen, noe som gir arrdannelse (fibrose).  Fibrose gir fortykkede alveolevegger og 
dermed redusert gassutveksling. 
 
Utskillelse av cytokiner fra epiteliale celler og makrofager er en vanlig respons observert 
ved partikkelindusert skade på lunge. Pro-inflammatoriske cytokiner initierer 
inflammatorisk respons ved å virke som leukocytt kjemoattraktanter, leukocytt-
aktiverende faktorer eller indusere og regulere andre effektormolekyler. TNF-α later til å 
være en av de viktigste cytokinene i en inflamatorisk respons.  
Trimert TNFα-protein virker ekstracellulært ved å samle TNF-α reseptorproteiner i 
plasmamembranen, som så gjennom en serie signaloverføringe, leder til aktivering av 
transkripsjonsregulatoren NF-кB slik at man får transkripsjon av målgener for 
inflamatorisk respons.  
 
Litt parallelt og kanskje spesielt ved litt høyere konsentrasjoner vil partikler også kunne 
initiere celledød ofte via en prosess kalt apoptose. Stessinduserte MAP-kinaser ser ut til å 
være involvert både i den inflammatoriske og den i den aptotiske prosessen. 
 
 
 
 



1.4. Apoptose og nekrose.  
 
Celledød ved apoptose er oftest en prosess som er nøye regulert av kroppens eget system, 
men kan også utløsers av ytre faktorer som ulike giftstoffer og partikler . Apoptotisk 
celledød er energikrevende prosess, hvor cellen skrumper inn og fragmenteres. 
Cytoskjelettet vil bli ødelagt , nukleært DNA vil kuttes i helt spesifikke lengder 
(multipler av 180 bp) og kjernen/cellen vil fragmenteres. Celleoverflaten vil endre 
struktur, slik at den raskt vil bli fagocytert av naboceller eller macrofager. Apoptose 
avhenger av aktivering av en intracellulær protease familie, kalt caspaser. Disse finnes i 
cellen som innaktive procaspaser og aktiveres via dødsreseptorer i cellemembranen (som 
Fas eller TNF-α) eller via mitokondriene . Caspasene vil deretter aggregere ved binding 
til adaptorproteiner. Ved aggregering vil man kunne få proteolytisk kløyvning fra andre 
medlemmer av caspase-familien. Når celle er skadet eller stresset, vil den kunne utløse 
apoptose ved å løsgi det mitokondrielle elektrontransportproteinet, cytocrom c, til 
cytosol. Ved at cytokrom c binder seg til APAF-1 vil caspase-9 bli aktivert. Caspase-9 
aktiverer så en kaskade av effektor caspaser, som caspase-3, -6 og –7. Effektor caspasene 
spalter og inaktiverer en rekke vitale cellulære proteiner, og  aktiverer også en rekke 
andre typer proteiner som er viktige for nedbrytningen av ulike cellestrukturer ved 
apoptose. Hvis cellene derimot ikke har nok energi til å gjennomføre apoptose, vil cellene 
svelle, sprekke og dø i en prosess kalt nekrose. Svellingen av cellene skyldes at cellen 
ikke har nok energi til å opprettholde osmotisk likevekt. Når cellen sprekker vil cellens 
innhold spres ut i vevet og slik kunne lede til skadelige inflamatoriske prosesser.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1.4. Signalveier 
som kan lede til 
apoptose. 



1.5. Aspergillus versicolor og Stachybotrys chartarum. 
 
I vårt eksperiment er det valgt å se på sporer fra muggsoppene Aspergillus versicolor og 
Stachybotrys chartarum. 
Stachybotrys chartarum er kjent for produksjon av macrocycliske trichothecener, spesielt 
satratoksiner. Dette er sterke inhibitorer av proteinsyntesen og de er vist å kunne nedsette 
immunforsvaret i eksperimentell sammenheng. Denne typen muggsopp trives på 
næringsfattig, fuktige og mørke steder, og kan ofte degradere cellulose. Den forekommer 
ofte i bygninger med fuktskader på giftplater. I Norge er gipsplater meget utbredt som 
bygningsmateriale både i offentlige og private boliger. Sporene til soppen har en størrelse 
på 5-7 x 8-12µm, noe som tilsier at de i hovedsak vil forventes å bli avsatt i øvre luftveier 
samt i bronkiene og trakea  
  
Aspergllus versicolor er en art man ofte benytter som "indikator" på muggsoppvekst i 
bygninger da innslag av denne kan gi indikasjoner på spredning av muggsoppsporer til  
inneklimaet i området. A. versicolor kan produsere ulike toksiner. Soppen er vanlig 
forekommende i jord, høy, bomull og matvareprodukter. Sporene er 2-3,5 µm, noe som 
gjør at de trolig i større grad avsettes lenger ned i lungene enn Stachybotrys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.5.a. Aspergillus versicolor  

A) 7 dager gammel vekst på CYA medium. 
B)  Nærbilde av sporer 

  C)-D) Konidioforer (sporebærere) hhv. 1200x  
    og 1900x forstørrelse. 

      E) Sporer 1400x 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.5.b. Stachybotrys chartarum. 



 
 
  
 
 
 
 
Fig. 1.5.c. Stachybotrys chartarum vekst på 
fuktskadet bygningsmateriale.  

 
 
 
3. Materialer og metoder. 
 
3.1. Valg av metode for toksisitetstesting.  
 
I karakterisering og identifisering av et stoff eller en partikkels iboende fare i human 
toksisitestesting, vil man ha valget mellom å teste partiklene på mennesker eller dyr. 
Testing på mennesker gir det mest nøyaktige anslaget på et stoffs giftighet, men er oftest 
ikke etisk forsvarlig. Ved å teste på dyr, slipper man noen av disse  problemene. Man må 
imidlertid ekstrapolere fra forsøksdyr til mennesker, noe som gir større 
usikkerhetsmarginer. Det er i dag sterke begrensninger på hva som er tillatt å gjøre i 
dyreforsøk, bla. gjennom dyrevernloven (1974), forskrifter om biologiske forsøk med dyr 
(1996) og Europakonvensjonen. Da man vet stadig mer om toksiske stoffers mekanisme, 
kan man imidlertid utføre mange grunnleggende tester på bakterier, evertebrater og celler 
fra både mennesker og dyr  i kultur. I dette forsøket er det valgt å bruke in vitro forsøk 
med primærcellekultur fra rotte.  
 
3.2. Isolering av makrofager fra rottelunge. 
 
For isolering av makrofager, ble det brukt ferske rottelunger, hentet fra rotter med 
tilnærmet lik alder og vekst. Makrofagene kan lett isoleres fra lungene ved å skylle 
gjennom dem med EGTA-buffer. Makrofagene, som ikke er inkorporert i noen fast 
bindevevsstruktur, vil følge med bufferen, og kan samles opp i et glass.  
 
 
Isolering av makrofager fra rotte lunger. 
Man trenger (til 12 lunger): 
∗ 500 ml HPBS 
∗ 2 l Ca- buffer 
∗ 1000 ml EGTA 
∗ 3000 ml elutriatorbuffer 
 
• Ca-buffer, HPBS, EGTA buffer og serum settes i vannbad på 37°C. 
• Tin serum. Det trengs ca 5 ml serum pr. lunge. 
• Vask sterilbenken med vann og sprit. 
• Ha et begerglass til ”søppel.” 



• Ha is i et plastbeger tilgjengelig. 
- Fyll opp 2 stk 250 ml begerglass med ca 50 ml HPBS. 
- Hell EGTA-buffer i et 500 ml begerglass (mer alle glass med innhold). 
- Skyll lungene med litt EGTA på utsiden. På den måten fjernes en del av blodet som 

er på utsiden av lungene etter operasjonen.  
- Bruk er sprøyte (10 ml) og fyll lungene med EGTA-buffer. 
- Hold lungene med cellevatt og tøm ut bufferen i et begerglass (500 ml) merket med 

makrofager. Sammen med bufferen vil nå også makrofagene følge med ut av lungene. 
Disse samles opp til bruk i begerglasset. 

- Gjenta 7-8 ganger. 
- Skyll lungene med HPBS og tøm ut væsken i begerglasset med ”søppel” 
 
Makrofagene: 
• Makrofagene befinner seg nå i et 500 ml begerglass med  EGTA-buffer. 
- Fordel løsningen med makrofagene på falcon-rør (plastrør), ca 50 ml på hvert rør 

(merk rørene!) 
- Rørene settes i likevekt i sentrifugen. Sentrifugeres i 10 minutter på 1200 rpm. 
- Sett rørene på is etter sentrifugering mens annet arbeid foregår. 
- Hell av væsken over peletten (brukes ikke videre). 
- Tilsett Ca-buffer til cellene (vaske), 5 dråper til hvert rør. 
- Pipeter opp og ned. 
- Alle cellene overføres til et rør. 
- Skyll de resterende rørene med Ca-buffer (1-2 ml). Bruk den samme bufferen til å 

skylle alle rørene (overfør fra rør til rør). 
- Bestem volumet av cellene med en pipette. 
- Sett rørene på is og telles (45 µl trypanblå, 45 µl Ca- buffer, 10 µl celler). 
 
 
3.3. Fiksering av sporer. 
 
For å kunne skille sporenes skadevirkninger i form av å være inhalerbare partikler, fra 
deres skadevirkning via mykotoksiner eller det å være levende muggsopp, ble Aspergillus 
og Stachybotrys sporer fiksert i formalin og potensielle mykotoksiner ekstrahert. 

Sporene er løst i frysemedium. Konsentrasjonen sjekkes ved å telle på Bürkerkammer, og 
deretter tas en passende mengde ut. Sporene spinnes ned og frysemedium fjernes. 
Deretter inkuberes sporene i formalin (4 % formaldehyd) i 30 minutter i romtemperatur. 
(mengde formalin: ca. 1,5 x volum sporer tatt ut). 
 
Formalin fjernes og sporene vaskes x 1 i PBS. Deretter løses sporene i dyrkningsmediet 
(RPMI) og telles på nytt. Sporene settes til slutt til cellene i ønsket konsentrasjon. 
 
 
 
 
 



3.4. Aspergillus og Stachybotrys eksponering av makrofager.  
 
Makrofager skylles ut av de isolerte lungene, spinnes ned ved 250 x g i 10 min ved 4 oC  
(1200 rpm, på kjølesentrifugen). Etter resuspendering i 0.25 - 0.5 ml PBS bestemmes 
celleantallet. Celleviabiliteten måles ved eksklusjon av trypan-blått. Cellene benyttes 
umiddelbart for videre forsøk. 

Makrofagene såes ut på 6 brønners brett (35 mm i diameter). 1.5 millioner celler pr. 
brønn. 1.5 ml RPMI dyrkningsmedium (med tilsetninger) pr. brønn.  

Makrofagene preinkuberes ved 37°C, 5% CO2 og 95% relativ fuktighet i en time til de 
har festet seg. Mediet suges av og brønnene vaskes én gang med PBS. Deretter tilsettes 
nytt medium (1,5 ml) som inneholder sporer. 
 
Inkuberes ved 37°C, 5% CO2 og 95% relativ fuktighet i ønsket tid frem til høsting  
 
Makrofagene vi brukte ble eksponert for sporer i konsentrasjonsforholdene 0,1x107 , 
0,25x107,  0,5x107 , 1,0x107 og 1,5x107 sporer pr. ml medium. Cellene ble så inkubert i 6 
timer for Aspergillus og 20 timer for Stachybotrys.  
 
 
3.5. Mikroskopiering av Aspergillus- og Stachybotrys-eksponerte cellepreparater. 
 
Det ble laget cellepreparater farget med propidium iodid og hoechst 33342. Propidium 
iodid ble benyttet i en konsentrasjon på 5-10µg/ml. Propidium iodid vil når 
plasmamebranen ikke er intakt bindes til nukleinsyrer, hvor den fluoriserer rødt når belyst 
med fluoresensmikroskop En intakt cellemembran vil hindre propidium iodid i å komme 
inn i cellen. Slik vil kun nekrotiske celler farges.  
Hoechst 33342 er et DNA spesifikt fargestoff som fluoriserer blått ved belysning i 
fluoresensmikroskop. Fargestoffet vil kunne passere plasmamembranen på både levende 
og døde celler. Det ble benyttet en konsentrasjon på 5-10 µg/ml fargestoff i mediet. (se 
fig 4.1 b og c) 
 
 
3.6. Kvantifisering av TNF-α. 
 
For å kvantifisere mengde utskilt cytokin, kan man bruke dobbelt eller trippel ”sandwich-
ELISA” med anvendelse av monospecifikke kaninantistoffer eller monoklonale 
antistoffer. 
Prinsippet bak ELISA(enzyme linked immunosorbent assay) går ut på at man har 
monoklonalt antistoff festet til underlaget i prøvebrønnen. Dette er spesifikt for vårt 
antigen, TNF- α. Videre har man et annet monoklonalt antistoff (kalt sekundært antistoff) 
med affinitet for en annen epitope på TNF- α enn den primære. Det sekundære antistoffet 
er festet til et enzym gjennom to andre molekyler, biotin og streptadivin, hvor enzymet 
katalyserer en reaksjon hvor produktet er farget. Har man antigen tilstede, vil man få 



farget utslag. Jo, mer antigen, jo mer farge. Mengde antigen kan så kvantifiseres ved 
hjelp av spektofotometri.  
 
Brukte fremgangsmåte for ”ELISA TNF-α rotte kit” . 
 
Tilsatte 11 ml PBS til primær-antistoff som var ferdig fordelt i rør. Oppbevarte rørene 
ved -20˚C. Tilsatte 100 µl capture antibody til hver brønn. 
Lot stå i romtemperatur i 24 t. 
Blokket prøvene med 300 µl blokkingbuffer (PBS tilsatt 1% BSA og 5% sakrose).Lot stå 
1 t på romtemperatur. 
Fortynnet standarder (8000-125 pg/ml) ved å tilsette 927 µl PBS til ca 33 µl ferdig fordelt 
standard i eppendorfrør. Fortynnet prøvene til ønsket konsentrasjon (10x). 
Vasket platene med vaskebuffer (0,005% tween 20 i PBS, pH 7,2-7,4). 
Tilsatte 100µl detection antibody (fra fryseren, ferdig fordelt), fortynnet i reagent diluent 
(1% BSA i PBS, pH 7,2-7,4)  Inkuberte ved romtemperatur i 2 t. 
Vasket platene 4X. 
Tilsatte 100µl HRP som var fortynnet 1:200 (55 µl HRP til 11 ml reagent diluent) 
Inkuberte 20 min ved romtemp. 
Vasket platene 4X. 
Tilsatte 100µl substrat diluent (TMB) i ca 20 min. (til vi så at det ble utviklet farge). 
Laget TMB (tetrametyl benzidine) rett før bruk: 
200 µl TMB i DMSO/11 ml citrat buffer 
2,2 µl 30%  H2O2  
Tilsatte 50 µl stoppløsning (0,8M H2SO4) 
Leste av platene ved 450 nm. 
 
 
 
fig.3.6. Modell for ELISA 

 
 



4. Resultater og diskusjon. 
 
 
4.1. Resultater fra ELISA. 
 
 
fig 4.1.a. 
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Ser av fig. 4.1.a. at man har en høyere utskillelse av TNF-α, når cellene er eksponert med 
Aspergillussporer, enn det man finner hos Stachybotryseksponerte celler. Det ble 
imidlertid bare kjørt tester med 1,0x107 og 1,5x107 sporer pr ml medium for Aspergillus 
og ikke for Stachybotrys, da det tidligere er vist at Stachybotrys ikke gir effekt ved disse 
konsentrasjonene Fikk heller ikke utslag for prøven med 0,25x107 aspergillussporer pr ml 
medium. (se vedlegg 1 for tallene grafen er bygget på) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Resultater fra mikroskopiering av cellepreparater. 
 
 

 
fig. 4.1.b.     fig 4.1.c. 
    
 
 
Fig. 4.1. b og c viser bilder av cellepreparater farget med propidium iodid og hoechst 
33342, sett i fluoresensmikroskop. Den blå cellen i fig. 4.1 b er en normal celle. Denne 
har intakt plasmamembran og propidium iodid vil derfor ikke trenge inn i cellen. De to 
røde  cellene er nekrotiske celler. Her er ikke plasmamembranen intakt, og propidium 
iodid vil kunne trenge inn i cellen, hvor den vil binde seg til nukleinsyrer. Man ser at de 
nekrotiske cellene er svellet og cellekjernen er blitt stor og diffus. De mørke skyggene 
man ser rundt den øverste nekrotiske cellen er Aspergillussporene cellekulturene er 
eksponert med. 
 
I fig. 4.1.c. ser man tre normale celler og en apoptotisk. Den apoptotiske cellen skilles fra 
normale celler ved at DNA er sterkt kondensert, og man vil derfor få en homogen og 
svært klar stråling fra det fluoriserende fargestoffet som bindes til DNA. Den apoptotiske 
cellen skilles fra en nekrotisk celle ved at den fortsatt har plasmamembran intakt og 
farges derfor ikke av propidium iodid. Man ser også omriss av Stachybotryssporer i 
preparatet. Sammenligner man med fig 4.1 b, vil man se at Stacchybotryssporene er større 
en Aspergillussporene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoptotisk 
celle 



 
 
fig. 4.1.d. Mikroskopisk analyse av apoptotiske og nekrotiske celler. 
| 

 Normale celler Apoptotiske 
celler 

Nekrotiske 
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Ant. celler talt etter 
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Aspergillus, 
(0,25x107 celler pr 
ml. Medium) 

 
246 

 
2 

 
52 

 
300 

Ant. celler talt etter 
eksponering med 
Stachybotrys, 
(0,25x107 celler pr 
ml. Medium) 

 
214 

 
24 

 
62 

 
300 

Kontroll 266 3 31 300 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.1.e. 
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Ser av fig. 4.1.e. at celler eksponert med Aspergillus og Stachybotrys har prosentvis 
høyere andel nekrose og apoptose, enn ueksponerte celler. Celler eksponert med 
Aspergillus-sporer, skiller ut mer TNF-α, enn celler som er ueksponert eller eksponert 
med Stachybotrys-sporer. Dette kan bety at Aspergilluseksponering vil gi en kraftigere 
inflamatorisk respons. Da kontinuerlig frigjøring av inflammatoriske responsprodukter i  



 
 
lungene vil kunne føre til vevsskade i form av lungefibrose, kan man anta at 
Aspergilluseksponering har en mer skadelig effekt på lungene enn Stachybotrys.  
Når man ser på plot 4.1.d ser man imidlertid at cellene eksponert med Stachybotrys-
sporer har 1,6 ganger høyere andel nekrose og apoptose enn Aspergilluseksponerte 
sporer, og 2,5 ganger høyere andel apoptose og nekrose enn ueksponerte sporer. 
Da Stachybotryseksponerte celler går lettere i apoptose og nekrose enn 
Aspergilluseksponerte celler, kan dette forklare noe av den lave TNF-α utskillelsen vi 
finner hos Stachybotrys. Vi vet også at nekrose er svært skadelig, da man får utslipp av 
sure hydrolaser og andre enzymer som kan påvirke omkringliggende celler. Det 
foreligger imidlertid for lite tallmateriell til å si om denne forskjellen er signifikant.  
 
 
 
 
5. Konklusjon. 
 
Både Aspergillus versicolor og Stachybotrys chartarum initierte inflamatoriske prosesser 
i alveolære makrofager, samt gav en høyere andel nekrose og apoptose, enn det funnet i 
kontrollkulturene.  
Aspergillus versicoloreksponerte celler gav en noe sterkere TNF- α respons enn celler 
eksponert med Stachybotrys chartarum. Man fant imidlertid en noe høyere forekomst av 
apoptose og nekrose hos celler eksponert med Stachybotrys, noe som kan forklare den 
noe lavere TNF-α utskillelsen.     
 
 
6. Takk til… 
 
Takker Rune Becher, Kirsten E. Rakkestad, Hans Jørgen Dahlman og Jørn  A. Holme, N 
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Takker Steinar Øvrebø for at jeg fikk utsettelse av innleveringen! 
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Vedlegg 1 
 
Gjennomsnittlige konsentrasjoner tatt for TNF-α målt i pg/ml. Hver parallell er igjen et 
gjennomsnitt av to parallelle prøver. 
 
 
Sporer pr 
ml 
medium 

Gj.snitts konsentrasjon TNF-α 
i Stachybotrys-eksponerte 
celler. 

Gj.snitts konsentrasjon TNF-
α i Aspergillus-eksponerte 
celler. 

Kontroll 
 

Parallell 1: Min 
Parallell 2: Min  
Parallell 3: Min 
Parallell 4: Min 
Parallell 5: Min 
Parallell 6: 647,32 

Parallell 1: Min 
Parallell 2: Min  
Parallell 3: 636,16 

0,1x107 

 

 

Parallell 1: 859,38 
Parallell 2: 664,06 
Parallell 3: 658,48 
Parallell 4: 831,47 

Parallell 1: 993,3 
Parallell 2: 1160,7 
Parallell 3: 1082,6 

0,25 x107 

 

 

 

Parallell 1: Min 
Parallell 2: Min  
Parallell 3: Min 
Parallell 4: Min 

Parallell 1: 1725,5 
Parallell 2: 1684,4 
Parallell 3: 1589,7 

0,5 x107 

 

 

Parallell 1: Min 
Parallell 2: 859,38 
Parallell 3: Min 
Parallell 4: 225 

Parallell 1: 1861,4 
Parallell 2: 2126,4 
Parallell 3: 1664,4 

1,0 x107 

 

 

 Parallell 1: 937,5 
Parallell 2: 1160,7 
Parallell 3: 1284 

1,5 x107 

 

 

 Parallell 1: Min 
Parallell 2: 550 
Parallell 3: Min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Induksjon av CYP 1A1 og CYP1B1, side 1 av 13 

Prosjektoppgave i toksikologi 
BIO4505 høsten 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Induksjon av CYP 1A1 og CYP 1B1 med PAH i 
lungeceller målt med realtime RT-PCR 

 
 
 
 
 
 
 
Utført av: Kirsten Eline Rakkestad  

Nina Helene Øverås 
   
 
 
Veiledere: Steen Mollerup 
  Heidi Uppstad 
  Rita Bæra 
  Unn Wenche Holm 
   
 
 
 
 
 
 
 

Utført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt 
Toksikologisk seksjon 

24. og 25. oktober 2004 
 



Induksjon av CYP 1A1 og CYP1B1, side 2 av 13 

Introduksjon 
 
Lungekreft er i dag en av de krefttypene som er hyppigst årsak til kreftdødelighet i den 
vestlige verden. Globalt er forekomsten av denne krefttypen økende (6,8), og i Norge hadde vi 
2100 tilfeller av lungekreft i år 2000. Sigarettrøyk, luftforurensning og enkelte eksponeringer 
i arbeidsmiljøet kan øke risikoen for lungekreft. Blant disse regnes tobakksrøyk som den 
viktigste risikofaktoren. 90% av de som får lungekreft røyker eller har røyket. 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-er) er potente karsinogener som finnes i 
tobakksrøyk. PAH-er finnes dessuten i komplekse blandinger i miljøet (7). Benzo[a]pyrene 
(B[a]P) (se fig.1) er et viktig bidrag i disse blandingene, og er mye brukt som en 
modellforbindelse i studier av PAH-indusert karsinogenese. 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAH-er binder seg til, og aktiverer, aryl hydrokarbonreseptorer (AhR) som igjen 

induserer transkripsjon av en rekke gener som er involvert i metabolismen av xenobiotiske og 
endogene forbindelser, deriblant flere cytochrome P450 (CYP) enzymer.  
 
   
P450-enzymer 
 
P450-enzymer finnes i så godt som alle vev. P450-enzymer både detoksifiserer og aktiverer 
en rekke xenobiotika. Disse enzymene spiller en særlig viktig rolle i aktiveringen av 
xenobiotika til toksiske og/eller tumorigene metabolitter. 
 Den grunnleggende reaksjonen som katalyseres av P450-enzymer er 
monooksygenering der ett oksygenatom inkorporeres i et substrat (RH) og det andre reduseres 
til vann. Den reduserende enheten fås fra NADPH. 
 
 
 RH + O2 + NADPH + H+        ROH + H2O + NADP+ 

 
 
 P450-enzymer finnes i en rekke ulike former som har en bred og ofte overlappende 
substratspesifisitet. Dette gjør at det er vanskelig å klassifisere dem etter hvilke reaksjoner de 
katalyserer. I stedet klassifiseres disse enzymene i ulike genfamilier ut i fra 
aminosyreseksvenslikhet. P450-enzymer med mindre enn 40 % aminosyresekvenslikhet 
plasseres i hver sin genfamilie: 1, 2, 3 … Dersom sekvenslikheten er mellom 40 % og 55 % 

 
 

Benzo[a]pyrene 

 
Figur 1: Strukturformel for 
Benzo[a]pyrene. 
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plasseres enzymene i ulike underfamilier: 2A, 2B, 2C, … Er sekvenslikheten over 55 % 
plasseres de i samme underfamilie: 2A1, 2A2, 2A3, … (2). 
 
 
Mekanismer for induksjon – Ah-reseptoren 
 
Ah-reseptoren er bundet til to HSP90-molekyler (Varmesjokkproteiner). Ved binding av 
induktoren (for eksempel B[a]P) skjer det en konformasjonsendring slik at komplekset 
dissosierer, og Ah-reseptoren binder seg til ARNT, som er et transportprotein som kan binde 
både til Ah-reseptoren og til DNA. Det skjer også en fosforyslering på dette stadiet, og 
komplekset vandrer inn til cellekjernen der det binder seg til XRE (xenobiotika-responsive 
elementer i genenes regulatoriske område). Dette medfører økt transkripsjon. (1). 
 
 
CYP 1A1 og CYP 1B1 
 
CYP 1A1 finnes i lunge og kan induseres bl.a. av sigarettrøyk (18,19). Det har blitt vist at det 
er en sammenheng mellom evnen til induksjon av CYP1A1 i lymfocytter og risiko for 
røykerelatert lungekreft (20,21). En av reaksjonene som katalyseres hovedsakelig av CYP 
1A1 er hydroksyleringen og epoxideringen av benzo[a]pyrene.  
 Tumorigene PAH-er, som B[a]P, omdannes av CYP 1A1 til flere ulike arene oksider 
som kan bindes kovalent til DNA. De fleste av disse vil imidlertid raskt bli inaktivert av 
epoksidhydrolaser i mammalske celler. Ett av areneoksidene som dannes fra B[a]P , nemlig 
B[a]P 7,8-dihydrodiol-9,10-oksid, er imidlertid ikke et substrat for epoksid hydrolase, og er 
derfor svært mutagent i mammalske celler. 
 Benzo[a]pyrene 7,8-dihydrodiol-9,10-oksid er et såkalt “bay-region” diolepoksid, og 
flere slike “bay-region”diolepoksider er kjent som tumorigene metabolitter av flere ulike 
PAH-er. Felles for disse er deres resistens mot hydrolyse via epoksid hydrolase pga. sterisk 
hindring fra dihydrodiolgruppen. (2). 
  I likhet med CYP1A1 blir CYP1B1-genet transkripsjonelt kontrollert via AhR, men 
via en litt annen mekanisme. Det konstitutive uttrykket i lunge er høyere for CYP1B1 enn for 
CYP1A1, men CYP1A1 har høyere induserbarhet. Siden CYP1B1 enzymet også kan 
metabolisere PAH-er, og har et fem ganger høyere uttrykksnivå i humane lunger enn 
CYP1A1, kan det ikke utelukkes at dette enzymet har en betydning i røykeindusert lungekreft 
(22-25). 
 
 
Hemming av CYP-enzymer ved Resveratrol 
 
Resveratrol (trans-3,4´, 5-trihydroksystilbene) er en difenolisk antioksidant som finnes i 
planter og næringsmidler. Resveratrol syntetiseres som en respons på soppinfeksjoner i druer, 
og enkelte røde viner er rike kilder til resveratrol. En lavere risiko for lungekreft blant folk 
som drikker rødvin sammenliknet med folk som drikker andre drikkevarer har blitt observert, 
og det er mulig at dette til dels skyldes det høye innholdet av resveratrol i rødvin. In vitro 
studier har vist at resveratrol hemmer tumorcellevekst (10,12,13), induserer apoptose (11) og 
endrer uttrykket av en rekke gener (14-17). Resveratrol har blitt rapportert å hemme uttrykket 
av CYP1A1 i humane hepatoma- og brystkreftceller. Ringstrukturen til resveratrol gjør at det 
er et antioksidant (3,9). 
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Mål med oppgaven 
 
I denne prosjektoppgaven har vi sett på induksjon av CYP1A1 og CYP1B1 i den humane 
bronkial-epiteliale cellelinjen BEAS-2B etter eksponering med benzo[a]pyrene (B[a]P) og 
kommersielt sigarettrøykekstrakt (Cigarette smoke extract, CSE). Vi har også sett på evt. 
hemming denne induksjonen ved hjelp av resveratrol. Genekspresjonsnivåer ble målt med 
kvantitativ real-time RT-PCR 
 
 
Materialer og metoder 
 
På forhånd hadde lungeceller i blitt eksponert i 72 timer med Benzo[a]pyren, 
sigarettrøykekstrakt samt reservatol etter tabell 1: 
 
Tabell 1: 
Prøve Eksponert for konsentrasjon 
20.1 Benzo[a]pyren 1µM 
20.2 sigarettrøykekstrakt 10µg/ml 
20.3 DMSO (kontroll) 1‰ 
5 Benzo[a]pyren 1µM 
7 Benzo[a]pyren og reservatol 1µM og 20µM 
     
Fra disse cellene hadde det også blitt isolert RNA som vi jobbet videre med.  
 
 
Revers transkriptase 
 
Det isolerte RNAet ble fortynnet til en konsentrasjon på 0,333µg/µl. (denne konsentrasjonen 
er valgt av praktiske årsaker.) Deretter ble det tilsatt 1µl random primer og 1µl 
deoxynukleotidmix per prøve. Prøvene ble inkubert 15 minutter ved 65 °C og satt rett over på 
is etterpå.  

Synteseblandingen (tabell2) ble tilsatt, 5µl til hver prøve, og synteseprogramm ble satt 
i gang (tabell 3). Prøvene (nå cDNA) ble tilsatt 90 µl TE buffer og lagret på -20°C for bruk 
neste dag.  
 
Tabell 2: 
reagenser Mengde 
Reaksjonsbuffer 6 µl 
MgCl2 12µl 
Rnase inhibitor 2,7µl 
AMW revers transkriptase 2,1µl 
dH2O 30µl 
 
Tabell 3: 
Tid °C Aktivitet 
60 min 42 Syntese 
5 min 99 Denaturering 
5 min 4  
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Realtime PCR 
 
Dette er en metode som gjør det mulig å finne ut hvor mye templat det er i prøvene i 
utgangspunktet, altså hvor mye RNA det er isolert fra de ulike cellene relativt til hverandre. 
Under hele prosessen måles mengden DNA i prøvene. Dette gjøres ved hjelp av SyberGreen, 
som er et stoff som interkallerer i dobbeltstrenget DNA. Den gir fluoresens som er prorosjonal 
med DNA mengden. (figur 2) 
På denne måten er det mulig å måle hvor mye, relativt til utgangspunktet, DNA det finnes i 
prøven utfra mengden flourescens. 
 
 

  
 
 
 
 
Det lages et plott av de målte verdiene som ser noe ut som vist i figur 3. Det settes en grense, 
Ct verdi (rød linje) der mengdene DNA i de ulike prøvene kan måles av relativt til hverandre. 
Her er det viktig at linjene for de forskjellige prøvene er mest mulig parallelle, fordi like 
kurver indikerer like effektiv PCR, men ellers er det ingen krav til plassering. 
 
Fordi mengden DNA fordobler seg for hver syklus i PCR reaksjonen vil det si at jo tidligere 
linjen til en prøve når denne avlesningslinjen jo høyere uttrykk er det av genet i den 
opprinnelige prøven. Det vil si at prøven som tilsvarer den blå linjen opprinnelig hadde 
høyere uttrykk enn prøven som tilsvarer den grønne linjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Flourescens 
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Til denne delen av forsøket brukte vi cDNAet fra de ulike cellene som ble laget dagen før, 
samt spesifike primere for genene CYP1A1, CYP1B1 og aktin. Aktin, som er et 
husholdningsgen og som derfor finnes i noenlunde like mengder i alle typer celler, ble brukt 
som kontroll. Det ble ladet to paralleller av hvert gen samt fortynningsrekker med fem 
punkter som ble brukt til å lage standardkurve. Denne standardkurven skal ha et stigningstall 
på ca -3.3, grunnet utgangskonsentrasjonen til fortynningsrekken på 0,333 µg/µl. Fordi det er 
tale om en log-skala på X-aksen av standartkurveplottet, vil 3.333 PCR-sykler svare til en 10-
dobling av PCR-produkt. Negativt stigningstall fordi mye templat gir få sykler og lite templat 
mange sykler. (for komplett oversikt over oppsettet se vedlegg 1) 

Til hver av reaksjonene ble det tilsatt reagensene som er nevnt i tabell 4. 
 
Tabell 4: 
reagenser Slutt konsentrasjon 
cDNA 5ng i aktin prøver 

 50 mg i CYP1A1 og 
CYP1B1 prøver 

10 x reaksjonsbuffer 1 x 
MgCl2 50mM 4mM 
50% glyserol 3% 
dNTP 5mM 0,2mM 
Primer (up) 25pmol/µl 12,5pmol 
Primer (low) 25pmol/µl 12,5 pmol 
UNG 1 U/µl 0,3 U 
Syber Green 1 (1/2000 fortynning) 1 i 66000 
Hot GoldStar enxyme, 5 U/µl 1,0 U 
dH2O  Til 20 µl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: målt DNA 

tid 

Mengde 
DNA
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PCR programmet ble i tillegg kjørt med en ekstra funksjon. Etter at hovedsyklusen var utført 
ble blandingen varmet opp igjen for å finne smeltepunktet, der trådene dissosierer, for de 
ulike genene. I et smeltepunkt diagram (figur 3) vises den deriverte av flourescensen, slik at 
det som tilsvarer vendepunktet på den opprinnelige grafen blir et hopp her. Dette gjøres for å 
sjekke om det finnes forurensninger (uspesifikke PCR produkter) i prøven som kan føre til 
feil utslag. De lilla linjene som ikke har noe utfall tilsvarer de PCR prøvene som ikke har fått 
tilsatt noe cDNA, men kun primere. Her ser vi ingen topp, noe som indikerer at vi ikke har 
noen forurensning. De andre prøvene har topper rundt 81,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultater 
 
Ut fra Ct verdiene som PCR maskinen fant, kan en regne ut hvor mye de forskjellige genene 
er indusert av de ulike stoffene. Det er tydelig at verdiene for prøve 20.1 (celler eksponert for 
benzo[a]pyren) og 20.2 (celler eksponert for sigarettrøyk ekstrakt) viser at både CYP1A1 og 
CYP1B1 blir indusert av disse stoffene. Ved eksponering for B[a]P vises en induksjon på 9,78 
ganger kontrollen for CYP1A1, mens CYP1B1 får en noe lavere induksjon på 4,99 i forhold 
til kontrollen (20.3). 
Cellene som ble eksponert for sigarettrøyk ekstrakt (20.2) viser en mer kraftig indusering. 
Begge de to genene ble indusert ca 2 ganger mer i prøvene 20.2 enn i prøvene 20.1. Dette 
tilsvarer for CYP1A1 21,26 ganger og for CYP1B1 9,19 ganger i forhold til kontrollen. 

Cellene fra det andre forsøket viser at den prøven som var eksponert for både B[a]P og 
reservatol fikk redusert transkripsjonen til både CYP1A1 og CYP1B1 med 15 ganger i 
forhold til prøven med kun B[a]P (tallverdier på 0,0665 for CYP1A1 og 0,708 for CYP1B1). 
 
Standardkurvene til CYP1A1 har et stigningstall på -3,37, CYP1B1 på -3,58, aktin på -4,47 
 
Resultater i vedlegg 2 og utregning av resultater finnes i vedlegg 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Dissosiasjonskurve for aktin.  
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Diskusjon 
 
Våre resultater viser at ekstrakt sigarettrøyk og B[a]P induserer både CYP 1A1 og CYP1B1. 
Dette er i henhold til eksisterende litteratur (4,18,19) og som forventet. At vi fikk en 
kraftigere induksjon av CYP 1A1 enn av CYP1B1 var også forventet, siden det er kjent at CYP 
1A1 har høyere induserbarhet (4,24,25). Vi fikk imidlertid høyere induksjon ved eksponering 
for sigarettrøykekstrakt enn ved eksponering for B[a]P, noe som ikke var som forventet. Dette 
skyldes trolig at prøvene har blitt byttet om under cDNA-syntesen. Dette har uansett liten 
betydning for tolkningen av resultatene. At Resveratrol hemmer induksjonen av begge disse 
CYP-enzymene var også et forventet resultat da dette er kjent fra litteraturen (4).  
 Ved bruk av realtid-RT-PCR kan stigningstallet for standardkurven brukes som et mål 
på reaksjonens effektivitet. Effektiviteten på PCR-en bør være 90-100%, noe som tilsvarer et 
stigningstall mellom 3,6 og 3,1 (etter formelen ’Eff = 10 ”opphøyet i” (-1/stigningstallet) -1’). 
I forhold til dette fikk vi et for høyt stigningstall på kurven for Aktin (4,48). Vanlige faktorer 
som kan påvirke effektiviteten av reaksjonen kan være lengden på DNA-et som amplifiseres 
eller primerdesignet. Det er imidlertid lite trolig at noe av dette var årsak her da Aktin er svært 
mye brukt som positiv kontroll/referanse, og disse primerne var benyttet tidligere. Mest trolig 
skyldes dette en feil i tillagingen av standardrekken, og at dette har blitt ytterligere forsterket 
av at punktene i kurven dekker et relativt lite område (10 ng - 0,625 ng). Dette er altså en 
feilkilde i våre resultater, men som nevnt ovenfor er likevel våre funn stort sett som forventet 
og i tråd med eksisterende litteratur. 
 At sigarettrøyk og PAH-er induserer CYP1A1 i epiteliale lungeceller er et viktig funn 
m.t.p. sammenhengen mellom røyking og økt risiko for lungekreft. Ved å indusere CYP1A1 
kan PAH-er i langt større grad omdannes til mutagene metabolitter. Det er vist en klar 
sammenheng mellom uttrykk av CYP1A1 og nivå av DNA-addukter i normalt humant 
lungevev (5). 

Ved å vise at Resveratrol hemmer induksjon av både CYP1A1 og CYP1B1 har vi vist 
at antiokisdanter kan ha en gunstig effekt for å redusere kreftrisiko. Det er knyttet svært stor 
interesse til det å finne slike ikke-toksiske stoffer som kan beskytte mot kreft. Dette er kanskje 
særlig viktig i forbindelse med lungekreft, både fordi denne kreftformen er økende (globalt), 
og fordi den har svært dårlig prognose (5 års overlevelse < 15%).  
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Vedlegg 1: 
 

Aktin CYP1A1 CYP1B1 

prøver Fortynning (til 
standardkurve) prøver Fortynning (til 

standardkurve) prøver Fortynning (til 
standardkurve) 

20.1 20.1 1ng/µl 1ng/µl 20.1 20.1 10ng/µl 10ng/µl 20.1 20.1 10ng/µl 10ng/µl 

20.2 20.2 0,5ng/µl 0,5ng/µl 20.2 20.2 5ng/µl 5ng/µl 20.2 20.2 5ng/µl 5ng/µl 

20.3 20.3 0,25ng/µl 0,25ng/µl 20.3 20.3 2,5ng/µl 2,5ng/µl 20.3 20.3 2,5ng/µl 2,5ng/µl 

5 5 0,125ng/µl 0,125ng/µl 5 5 1,25ng/µl 1,25ng/µl 5 5 1,25ng/µl 1,25ng/µl 

7 7 0,0625ng/µl 0,0625ng/µl 7 7 0,625ng/µl 0,625ng/µl 7 7 0,625ng/µl 0,625ng/µl

ingen ingen - - ingen ingen - - ingen ingen - - 
  



Induksjon av CYP 1A1 og CYP1B1, side 12 av 13 

Vedlegg 2: 
 
 

Aktin CYP1A1 CYP1B1 
Prøve 
nr Ct Ct 

Gjennomsnittlig 
Ct* Ct Ct 

Gjennomsnittlig 
Ct* Ct Ct 

Gjennomsnittlig 
Ct* 

20.1 21,9775 22,1479 22,0627 21,2561 20,7422 20,9991 20,9763 20,9623 20,9693 

20.2 22,7792 22,8207 22,7999 20,6899 20,5436 20,6167 20,8485 20,8082 20,8283 

20.3 21,1612 22,1925 21,6769 23,5705 24,2559 23,9132 22,9319 22,8941 22,9130 

5 23,3620 23,3417 23,3518 22,4576 22,5774 22,5175 22,1927 22,1270 22,1598 

7 22,0257 22,0513 22,0385 25,1367 25,1021 25,1194 24,6620 24,6721 24,6671 

 
 
* - brukt som Ct  i vedlegg 3



Induksjon av CYP 1A1 og CYP1B1, side 13 av 13 

Vedlegg 3: 
  Real time RT-PCR på celler  
 
 

Prøve nr Ct Ct Ct delta Ct delta, delta Ct 2 -delta, delta Ct 
            1A1 1B1 

 Aktin CYP1A1 CYP1B1 1A1-
Aktin 

1B1-
Aktin 1A1-20.3 1B1-20.3 rel til 

20.3 
rel til 
20.3 

                

20.1 22,06 21,00 20,97 -1,06 -1,09 -3,29 -2,32 9,78 4,99 
20.2 22,80 20,62 20,83 -2,18 -1,97 -4,41 -3,20 21,26 9,19 
                
20.3 
(kontroll) 21,68 23,91 22,91 2,23 1,23 0 0 1 1 

 
 
 

Prøve nr Ct Ct Ct delta Ct delta, delta Ct 2 -delta, delta Ct 
        1A1 1B1 

 Aktin CYP1A1 CYP1B1 1A1-
Aktin 

1B1-
Aktin 1A1-5 1B1-5 rel til 5 rel til 5 

          

7 22,04 25,12 24,67 3,08 2,63 3,91 3,82 0,0665 0,0708 
          
5  23,35 22,52 22,16 -0,83 -1,19 0 0 1 1 
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1 Innledning 
 
Svevestøv er et alvorlig helsemessig problem, spesielt for mennesker med sykdommer relatert 
til luftveiene og hjertekarsystemet. Kildene til svevestøv er mange, blant annet fører fyring 
med ved og olje og industrielle utslipp til økte konsentrasjoner i atmosfæren. Bileksos regnes 
imidlertid for å være den viktigste kilden i de fleste byer og tettsteder verden over.  I de 
nordiske land hvor bruk av piggdekk er nødvendig/vanlig kan veislitasjepartikler periodevis 
om vinteren, være den største kilden til svevestøv. Piggdekk genererer store mengder 
mineralpartikler ved slitasje av asfalten, og mengden svevestøv kan komme opp i 
konsentrasjoner langt over grensene for hva som anses for akseptabelt.  
  
Mineralpartikler utgjør en stor del av svevestøvet, og hvor potent toksiske disse partiklene 
bestemmes av egenskaper som kjemisk sammensetning, størrelse og form. Det er derfor viktig 
å finne den mineralsammensetningen i asfalt som gir lavest mulig risiko for skade i luftveiene 
ved innånding av slike partikler. Forbrenningspartikler varierer også svært i sammensetning 
og egenskaper.  Det er stor interesse for å avgjøre hvilke komponenter som er mest sentrale 
for å utløse helseskade.  
 
Kobber og sink er to metaller som finnes bundet til forbrenningspartikler. Begge er 
sporstoffer som celler trenger i små mengder, men som ved høye konsentrasjoner er toksiske, 
og kan indusere inflammatoriske responser. Dette prosjektet har som mål å undersøke 
hvordan kobber og sink påvirker inflammatoriske responser i epiteliale lungeceller fra 
cellelinjen A549. Dette gjøres ved å eksponere cellene for ulike konsentrasjoner av 
kobberioner (Cu2+) og sinkioner (Zn2+). Deretter måles konsentrasjonen av interleukin 8 (IL-
8) ved bruk av ELISA. En serie med blanding av kobber og sink vil også settes opp, for å se 
om det er tendenser til antagonisme eller synergisme/potensiering.  
 
2 Bakgrunn 
 
2.1 Generelt om partikler og luftveistoksikologi 
 
Det har lenge vært kjent at partikler i luften som inhaleres kan være toksiske. Det spesielle 
med svevestøv-partikler er at hver enkelt partikkel kan inneholde en rekke stoffer. De kan 
enten bestå av en karbonkjerne eller mineralkjerne med mange ulike komponenter, som 
metaller og diverse organiske forbindelser, festet til overflaten. Spesielt er det festet mye 
forskjellige komponenter til forbrenningspartikler. Disse kan også danne aggregater slik at 
partikkelstørrelsen kan variere fra ultrafine partikler til mer grove partikler (PM10). 
 
Man vet at mineraler som krystallinsk kvarts og asbest gir skade i lungene. Også metallrike 
partikler kan indusere slike skader. Hvor i lungene en partikkel gjør skade kommer an på dens 
størrelse. Da de fleste partikler ikke er perfekt sfæriske, har man innarbeidet begrepet 
aerodynamisk diameter for å bestemme størrelsen på partikkelen. Man tar da utgangspunkt i 
en perfekt sfærisk partikkel med egenvekt på 1, og sammenlikner fallhastigheten av denne 
med fallhastigheten til den partikkelen man ønsker å finne størrelsen på. Hvor langt ned i 
lungene en partikkel kommer avhenger av den aerodynamiske diameteren. Generelt sier man 
at partikler med diameter mindre enn 1 mikrometer kommer ned i alveolene og i de minste 
bronkiolene, respirasjonsfraksjonen. De med størrelse mellom 1 og 5 mikrometer kommer ned 
i bronkiene og trakea, den bronkiotrakiale fraksjonen. Partikler større enn dette kan ikke 
komme lenger ned i luftveiene enn i nese- og munnhule. En partikkel kan ha potensiell 
toksisitet uavhengig av stoffene som finnes i den, da spesielt om partikkelen går ned i den 
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delen av bronkiene hvor den forgrenes. Man mener at selv om de enkelte stoffene som finnes i 
partikkelen ikke har noen toksisitet i seg selv, kan de forårsake at hele områder mister 
lufttilførselen dersom partikler avleires i en forgrening og tetter igjen bronkien [5]. 
 
Oversikt over lungeanatomi [1]:  

 
 

 
 
Hos de stoffene som kommer ned i respirasjonsfraksjonen kan de kjemiske egenskapene til 
stoffet avgjøre dets toksisitet. Epitelceller i alveolene har transportmekanismer for å ta opp 
stoffer som er nødvendige, og disse kan også ha affinitet for toksiske stoffer. Det som veldig 
ofte skjer da er akkumulering i epitelcellene. Epitelcellene kan også ha membranbundne 
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reseptorer som en rekke toksiske stoffer kan benytte seg av, og dette kan føre til initiering av 
en rekke signalveier i cellen. Resultatet av dette kan være endret genekspresjon og kan i 
verste fall føre til celledød. En slik signalvei kan også føre ekspresjon av gener som gir 
dannelse av betennelsesmediatorer som cytokiner. Cytokinene deltar i inflammatoriske 
responser som bidrar til reparasjon av skade (mer om cytokiners funksjon i 2.2). For stor 
og/eller vedvarende inflammasjon kan imidlertid være uheldig og bidra til utvikling av 
helseskade.  
 
I dette forsøket har vi sett på hvordan epiteliale lungeceller reagerer på eksponering for 
metallene sink og kobber. Disse to metallene finnes på svevestøv i byluft, og det har blitt 
påvist at sink og kobber (da spesielt sink) har gitt inflammatoriske reaksjoner og 
lungeepitelskader i mus [2]. I nevnte forsøk ble det eksponert for tilsvarende konsentrasjoner 
sink og kobber.  
 
 
2.2 Generelt om inflammatoriske reaksjoner 
 
En inflammatorisk reaksjon er en betennelse som forårsakes av immunforsvaret. Reaksjonen 
er lokal og fører til dilatering av kapillærårer i nærheten slik at immunforsvarsceller kan 
komme lettere til skadestedet gjennom kapillærepitelcellene. De stressede cellene produserer 
cytokiner, enkelte av disse virker kjemotaktiske, dvs at de tiltrekker seg immunforsvarsceller. 
En inflammatorisk respons skjer ved både akutte og kroniske eksponeringer, men spesielt ved 
kronisk eksponering kan cellene begynne å produsere kollagen for å reparere skader. 
Kollagenet danner arrvev, og det er dette som kalles fibrose. Lungefibrose fører til fortykkelse 
av alveoleveggene, og disse mister sin elastisitet samt at diffusjonsavstanden fra luften i 
alveolene til blodet i kapillærene blir større. Dette fører et dårligere oksygenopptak i 
pasienten. 
 
Kjemotakse [3]: 
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Blant cytokiner hører en gruppe proteiner som kalles kjemokiner. Felles for alle molekyler i 
denne gruppen er at de har fire cysteinresidier hver som danner to disulfidbroer. Posisjonen til 
disse disulfidbroene bestemmer navnsettingen. I dette forsøket har vi sett på cytokinet 
interleukin (IL)-8, som er et proinflammatorisk protein. IL-8 produseres av ulike celler som 
monocytter, neutrofiler og ulike epiteliale lungeceller. IL-8 transporteres ut i ekstracellulær 
matriks, hvor den binder til den membranbundne reseptoren av glykosaminoglykan (GAG) i 
kapillære endotelceller. Dette fører til kjemotakse av neutrofile granulocytter. Neutrofilene 
har et adhesjonsprotein, selektin, festet til membranen. Selektin binder løst til IL-8 festet til 
GAG på overflaten av endotelcellene, og på grunn av blodstrømmen får vi en rullebevegelse 
langs åreveggen. Ved betennelsesstedet finner vi en høyere konsentrasjon av IL-8 som får 
neutrofilene til å gå ut av kapillærene, mellom endotelcellene som er løsere assosiert med 
hverandre på grunn av dilatasjonen, og inn i det skadde vevet. Neutrofilene produserer videre 
kjemotaktiske proteiner som tiltrekker seg ytterligere neutrofiler og andre leukocytter. 
Makrofager som kommer til betennelsesstedet er også meget viktige da de ikke bare 
fagocytterer patogener, men også fagocytterer døde celler.  
 
Man vet at partikler som kommer ned i lungene kan aktivere MAP-kinase signalveier i 
epitelcellene, hvor disse signalveiene resulterer i aktivering av transkripsjonsfaktorer som 
endrer genekspresjonen , og man får produsert IL-8 og andre cytokiner .Gener som produserer 
IL-8 i neutrofiler er CXCR 1 og 2. Forsøk har vist at IL-8 er relativt resistente mot proteaser, 
hvilket betyr at de har en relativt lang halveringstid og følgelig vil IL-8 gi en langvarig 
respons. 
 
 
3 Materialer og metoder 
 
 
3.1 Cellelinje 
 
Cellelinjen som benyttes er A549, en human alveolær cellelinje. Det antas at de stammer fra 
type II-celler i lungene, og at de ved mutasjon har endret seg, slik at man har fått en 
kreftcellelinje. Type II-celler er sekretoriske lungeceller som produserer surfaktant. Denne 
væsken inneholder proteiner og lipider, og er med på å redusere den alveolære overflate-
spenningen. 
 
 
3.2 Dyrking av celler og eksponering for Cu2+ og Zn2+. 
 
Cellene ble dyrket i Nut.Mix F-12 Ham-medium og eksponert for sinkioner og kobberioner i 
form av ZnCl2 og CuSO4. Som positiv kontroll brukte vi kadmiumioner, og i tillegg hadde vi 
en blanding av kobber- og sinkioner. Konsentrasjonene som ble brukt er vist i tabell 1 under.  
Det gamle mediet ble fjernet og nylaget medium (1.0 ml) tilsatt cellene (se vedlegg 1). Det ble 
tilsatt 50 µL av kobber og sink -løsninger til 6 brønner (ett brett) , kadmium-løsning til 3 
brønner og dessuten blanding.av kobber og sink  
 
Brettene ble inkubert ved 37 o C i 20 timer. 
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  Kjemisk forbindelse 
CuSO4 ZnCl2 CuSO4 + ZnCl2 CdAc 

Kons. Volum Kons. Volum Kons. Volum Kons. Volum 
0 0 0 0 50 + 50 2,5* + 2,5* 50 0** 

20 10 10 5 100 + 100 5* + 5* 100 25** 
50 25 25 12,5 200 + 200 10* + 10* 200 50** 
100 5* 50 2,5* 
250 12,5* 100 5* K

on
se

nt
ra

sj
on

 

500 25* 200 10*   
       Tabell 1: Konsentrasjoner og volumer av de ulike forbindelsene. Konsentrasjoner 
        er gitt i µM, volumer i µL. Volumer som ikke er merket: fra 2 mM stamløsning, 
        volumer merket * : fra 20 mM stamløsning og volumer merket ** : fra 0,2 mM                                  
        stamløsning. 
   
 
3.3 Høsting av medium 
 
Før dyrkningsmediet ble fjernet fra cellene, ble cellene studert under mikroskop for å se om 
noen konsentrasjoner av metaller hadde medført høyere dødelighet enn andre (videre 
kommentert i resultater).  
 
Femti µL av mediet ble tatt av cellene og fortynnet med BSA. For å fjerne eventuelle døde 
celler og annet uønsket materiale, ble prøvene sentrifugert ved 10 000 rpm. Supernatantene 
ble overført til nye rør og frosset ned ved -70 oC.  
 
 
3.4 Analyse av IL-8 ved enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
 
TEORI: Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) er en teknikk som muliggjør rask 
screening og kvantifisering av tilstedeværelsen av et spesifikt antigen i en prøve. Proteiner i 
prøven festes til en inert overflate. Denne er vanligvis et polystyrenbrett med 96 brønner. 
Overflaten vaskes med en løsning av (billige) uspesifikke proteiner (for eksempel kasein fra 
tørrmelkpulver) for å hindre proteinene i påfølgende steg til å binde seg til de inerte 
overflatene. Overflaten behandles deretter med en løsning som inneholder det primære 
antistoffet (virker mot proteinet man er interessert i). Antistoff som ikke er bundet fjernes, og 
overflaten behandles med sekundære antistoffer som binder til de primære antistoffene. Disse 
sekundære antistoffene er bundet til et enzym som katalyserer en reaksjon som danner et 
farget produkt. Ubrukte antistoffer fjernes. Substratet til enzymet tilsettes. Produktdannelsen 
er proporsjonal med konsentrasjonen av proteinet man er interessert i prøven, og den kan 

måles som fargeintensitet i de 
enkelte brønnene [4]. 
 
Figuren til venstre viser prinsippet 
for ELISA. 
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FREMGANGSMÅTE: 
 
Coating buffer: 
0,8 g NaCl 
1,42 g Na2HPO4 x H2O 
0,2 g KH2PO4 
0,2 g KCl 
1 L destillert H2O. 
 
Blocking buffer: 
1 l coating buffer 
5,0 g bovine serum albumin (BSA) 
 
Vaskebuffer: 
9,0 g NaCl 
1 ml Tween 20 
1 L destillert H2O 
 
 
Stoppløsning: 
1,8 M H2SO4  
 
Tetrametylbenzidine: 
200 µL TMB i DMSO (6 mg/mL) 
11 mL sitratbuffer 
2,2 µL 30 % 
 
Coating med IL-8 antistoff: 
 
Coating buffer ble tilsatt capture antibody og tilsatt i hver brønn. Det hele ble inkubert i 
kjøleskap i 24 timer. 
 
Blokkering: 
 
Coating buffer ble fjernet, og blocking buffer tilsatt. Det er viktig at brettet ikke blir stående 
tørt. Brettet sto i kjøleskap i ca 3 døgn.  
 
ELISA IL-8: 
 
IL-8 standarden ble fortynnet med PBS etter standardrekke 500 - 7,8125 pg/ml. Prøvene 
fortynnes ytterligere, til 50 x fortynning. 
 
Blocking buffer ble tømt av brettet, vi vasket det 4 ganger med vaskebuffer. For å tørke av 
overflødig væske bankes brettet mot cellevatt. 100 µL  av standarden tilføres i de tre første 
brønnrekkene, med 3 paralleller av hver konsentrasjon. Prøvene tilsettes i brønnene (100 µL 
av hver).  
 
Detection antibody-løsning lages og tilsettes til hver brønn (standard og prøver). Brettet står 
med lokk i 2 timer (med forsiktig bevegelse).  
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En løsning med 4 µL strept-HRP per 11 ml PBS lages. 
Etter to timer ble innholdet tømt av brønnene, vi vasket 4 ganger med vaskebuffer og banket 
av på cellevatt.100 µL strept-HRP ble tilsatt til hver brønn. Inkuberte i 30 minutter i 
romtemperatur med forsiktig bevegelse.  
 
Vi laget tetrametylbenzidin (TMB).  
 
Strept-HRP ble tømt av, og brønnene ble vasket 4 ganger med vaskebuffer. 100 µL TMB-
substrat ble tilsatt i hver brønn, og blå farge ble utviklet. Brettet ble satt mørkt og på risting i 
ca 30 minutter (en visuell vurdering av fargeutviklingen ble gjort for hvert 5. minutt). Etter 30 
minutter ble 50 µL stoppløsning tilsatt til hver brønn (dette er 1 M H2SO4).  
 
Absorbansen ble målt på spektrofotometer (450 nm) innen 2 minutter. (For mer detaljert 
beskrivelse av ELISA, se vedlegg 2). 
 
 
4 Resultater 
 
Ved eksponering med kobber fikk vi en relativt jevn økning i IL-8 produksjon i cellene (se 
figur 1). Sink ga også en økning i IL-8 produksjon ved eksponering med økende 
konsentrasjon av sink. Denne økningen var imidlertid ikke like jevn som den vi så for kobber 
(se figur 2). Ved eksponering for sink og kobber sammen fant vi at effekten av de to 
metallene var større enn hvert enkelt metall alene gitt eksponering for samme konsentrasjon 
(se figur 3). 
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Figur 1: Doseresponskurve for IL-8 produksjon ved 
eksponering av epitelceller for toverdige  kobberioner. 
Kontroll er bestemt ut i fra gjennomsnittet av kontroll- 
prøvene tatt under  kobber og sink forsøkene. 
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Figur 2: Doseresponkurve for IL-8 produksjon ved 
eksponering av epitelceller for toverdige sinkioner. 
Kontroll; se figur 1.  
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Figur 3: Responsen (IL-8  til celler eksponert for blanding av kobber og sink, 
sammenliknet med responsen for kobber og sink alene. Ved 1 har vi 50 + 50  
µM, ved 2 har vi 100 + 100 µM, og ved 3  har vi 200 + 200 µM. (For kobber  
alene, har vi her benyttet 250 µM, da vi manglet 200 µM). 
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Oversikt over celledød 
Sink Kobber Kobber og sink 

Konsentrasjon Død Konsentrasjon Død Konsentrasjon Død 
0 x 0 x 50 + 50 † 
10 † 20 x 100 + 100 †† 
25 † 50 x 200 + 200 ††† 
50 †† 100 † 

100 †† 250 † 
200 †† 500 ††   

 
Tabell 2: x står for ingen dødelighet, † står for lav dødelighet, †† står for 
 middels dødelighet og ††† står for at alle celler døde. Se tabell 1 for  
konsentrasjonene av tilsatt(e) metall(er) i de ulike brønnene. 
 
Tabell over absorbans ligger ved som vedlegg nr 3 og standardkurve ligger ved som nr 4. 
 
 
5 Diskusjon og konklusjon 
 
5.1 Diskusjon av resultater 
 
Som vi ser av figur 1 og 2, gir både eksponering av sink- og kobbersalter dannelse av IL-8. 
Det ser ut som om kobber er mer inflammasjonsfremmende enn sink, da kobber gir mer 
cytokindannelse. Imidlertid ser det ut til at sink har en større akutt toksisitet, da mange celler 
døde ved ganske lave konsentrasjoner (se tabell 2). Dette er i tråd med hva man har sett ved 
eksponering av sink og kobber i lungeepitel hos mus [2]. Forsøket hvor vi har eksponert 
cellene for både kobber og sink sammen er også svært interessant (se figur 3). Dessverre har 
vi et for lite materiale til å kunne trekke en konklusjon, men så langt ser det ut til at vi har en 
tilnærmet additiv effekt (IL-8 produksjon). Dette betyr at ved en gitt konsentrasjon av kobber 
og sink sammen, vil effekten av disse totalt bli effekten av kobber alene pluss effekten av sink 
alene. Dette stemmer veldig godt overens for konsentrasjonene 50 µM og 100 µM mens det 
ikke stemmer så godt for 200 µM. For sistnevnte konsentrasjon bidrar kobber mye mer til  
IL-8 produksjonen enn sink, men om man også ser på celledøden, var svært mange av cellene 
døde ved 200 µM tilsatt sink. Når cellene er døde kan de heller ikke produsere IL-8, og det er 
da å forvente at ikke kobber og sink vil gi en additiv effekt ved denne konsentrasjonen. 
 
I og med at vi ikke hadde større eksperimentmateriale (flere forsøk) er det vanskelig å si noe 
om hvilke mekanismer for IL-8 produksjon de to metallene har. For å si noe sikkert om en har 
additive effekter eller ikke, burde vi ha eksponert cellene for en maksimal IL-8 produksjon og 
deretter sammenlignet responsene. En kunne da stilt seg spørsmål om effektene ble formidlet 
via de samme mekanismene; f.eks, ved å benytte de samme reseptorene? Har det ene metallet 
større affinitet for reseptoren dersom de benytter seg av samme reseptor? Hvis vi hadde utført 
forsøket slik at vi fikk mettede kurver for IL-8 produksjonen, og vi fortsatt fikk en additiv 
effekt ville vi ha kunnet konstatert at de to metallene benytter ulike reseptorer/mekanismer.  
Imidlertid ble det ikke eksponert for så høye doser av hverken kobber eller sink at vi fikk 
mettede kurver, så vi kan ikke si noe sikkert om dette. Det er likevel meget interessant å se på 
effektene av to metaller sammen. Det kan gi en indikasjon på at vi har en reell additiv effekt. 
Dette ville i så fall ha betydd at eksponering for kobber og sink sammen kunne utgjøre en 
større risiko enn om en kun var blitt eksponert for det ene metallet alene. I og med at partikler 
inneholder en rekke forskjellige stoffer, er det veldig interessant å se på hva som skjer når 
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man blir eksponert for flere stoffer samtidig. Et spørsmål vi imidlertid må stille oss, er 
hvorvidt de konsentrasjonene vi eksponerte celler in vitro for er aktuelle i den virkelige 
verden. I denne sammenhengen er det også viktig å ta i betraktning at cellelinjen vi benyttet i 
dette forsøket er ganske resistent, det vil si at den tåler mye mer enn primære epitel celler. 
Uansett vil in vitro og in vivo forsøk utarte seg svært forskjellig, da cellene er tatt ut av deres 
naturlige miljø ved forsøk in vitro. In vivo vil en rekke faktorer spille inn, som samspill 
mellom ulike celletyper, og i slike sammenhenger som dette vil spesielt immunforsvaret og 
detoksikeringsenzymer være viktige faktorer.  
 
 
5.2 Konklusjon 
 
Det ser ut til at både kobber og sink kan indusere frigjøring av IL-8 fra A549 celler, med 
størst maksimalrespons for kobber. Sink gir større dødelighet enn kobber. Dette indikerer at 
den lavere IL-8 responsen for sink kan skyldes den økte dødeligheten. I hvilken grad dette er 
forklaringen er imidlertid ikke avklart i denne oppgaven. Vedrørende mulige 
kombinasjonseffekter har vi ikke nok materiale til å trekke en endelig konklusjon, men som 
en foreløpig arbeidshypotese kan vi så langt si at vi har funnet en mulig additiv effekt 
(betennelse) når lungepitelceller utsettes for kobber og sink sammen. Det ser også ut som om 
disse metallene (og spesielt sink) gir nekrose/apoptose i cellene.  
 
 
6 Takk til 
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Vedlegg 1 – Om cellemediet. 
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Vedlegg 2 – ELISAprotokoll 

 
 



 17

 
 
 
 
 
 
Vedlegg 3 – Tabell over absorbans 
 

Tabell over absorbans av IL-8 
sink kobber sink og kobber 

konsentrasjon i prøve absorbans konsentrasjon i prøve absorbans konsentrasjon i prøve absorbans
0 µM 0,126 0 µM 0,1 50 µM + 50 µM 0,19

10 µM 0,104 20 µM 0,167 100 µM + 100 µM 0,251
25 µM 0,143 50 µM 0,182 200 µM + 200 µM 0,352
50 µM 0,137 100 µM 0,222
100 µM 0,165 250 µM 0,295
200 µM 0,147 500 µM 0,465   
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Vedlegg 4 – Standardkurve  
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1 Innledning 

1.1 Meitemarker i økologiske tester 
Meitemarker er viktige i økologien fordi de er mat for mange arter, de interagerer med 
planterøtter og mikroorganismer i jord, og de er viktige for luft og vanntilgang til nedre 
jordlag, på grunn av gangene de graver. Meitemarkene er også med i mange av 
prosessene i nitrogensyklusen. Deres rolle i sammenheng med toksisitet i jorda ble først 
oppdaget etter rødstrupe forgiftningen, via deres viktigste næringskilde, meitemark. Før 
dette var ikke utført gode forsk på toksikanters bevegelse i økosystemer. John Mehner 
forsket på midten av 50-tallet på rødstrupeforgiftning ved Michigan State University. I 
1955 ble det sprøytet med store mengder DDT i område og samme året døde også mange 
rødstruper. Sammenhengen mellom DDT på trærne og den store døden av rødstruper ble 
fremsatt da Roy Barker i 1958 publiserte en artikkel i Journal og Wildlifa Management 
hvor han forklarte sin teori om meitemark som bindeleddet mellom DDT i jorda og DDT 
i fuglene.   
 
Det er viktig for laboratoriske tester at kun genetisk homologe meitemarker brukes som 
er i kjønnsmodne alder. Dette vil si at de er omtrent i samme alder og vil påvirkes av 
stoffer på samme måte. Det har lenge pågått en diskusjon om hvordan man skal 
standardisere forsøkene for å kunne sammenligne forsøk fra ulike deler av verden. De 
ulike meitemark artene har ulike næringskrav og levevilkår. Dessuten spiller 
klimaforskjeller en stor rolle for oppførselen til meitemarken. Meitemarken skyr lyset, og 
i nordlige områder vil den på sommeren, når det er mye lys og lite vann, oppføre seg 
annerledes enn den vil gjøre på høsten. 
Alle meitemarker blir ikke likt utsatt for kjemikalier og er heller ikke like sensitive 
ovenfor dem. Påvirkningen av toksiske stoffer på en meitemark i jord avhenger av hvor 
mye den blir utsatt for stoffet og den toksiske responsen. Hvor mye den blir utsatt er igjen 
avhengig av hvor tilgjengelig kjemikaliet er, dets distribusjon i jorda og meitemarkens 
oppførsel. Den toksiske responsen avhenger av aktiviteten og markens evne til å 
detoksifisere og utskille kjemikaliet. 
 
Tidlig rundt 1980 forlangte OECD og EEC at det skulle foretas tester for toksisitet på 
meitemark av industrielle kjemikalier og pesticider. De har kommet fram til flere 
standardiserte tester for kronisk og akutt toksisitet.  
En akutt toksisitets test, forsøker å kategorisere kjemikalier inn i 3 grupper 

1. veldig toksisk 
2. ikke toksisk 
3. intermediær toksisk. 

Kroniske tester er ment for å måle fysiologiske forstyrrelser ved ikke dødelige doser som 
kan forekomme i miljøet. 
Det skal brukes spesifikke markarter til ulike forsøk, og en spesifikk blanding av jord. Vi 
må derimot huske på at laboratoriet tester kun er modeller og ikke erstatninger for ekte 
økosystemer der kjemikaliene vil spres. 
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For å kunne bruke en organisme som en testorganisme er det flere krav som må 
oppfylles. Den må være godt egnet for laboratoriet bruk, enkel å avle frem i laboratoriet 
og kunne forutsi faren for andre arter i samme gruppen som organismen representerer. 
Det har vært tvil om bruk av Eisenia fetida som en representant for typiske meitemarker. 
Flere tester utført av eksperter fra ulike land har kommet frem til at de er mer resistente 
mot visse toksiske stoffer enn andre arter. Stenersen har i 1979 utført tester hvor 4 ulike 
meitemark arter ble utsatt for 5 ulike pesticider i laboratoriet. De ble da dyppet i pesticid 
løsning i 30 sek og plassert i ren jord. Testene viste at E.fetida hadde adskillig lavere 
suseptibilitet til karbofuran og karbaryl en de andre artene testen ble utført på. 
Derfor har andre meitemark arter også blitt promotert som testorganismer. 
 
E.fetida har blitt forsket mye på i laboratoriet og man har en god forståelse av dets 
oppførsel og metabolisme. For å kunne velge en art til laboratoriet testing av dødelighet 
og ikke dødelige effekter, må arten kunne påvirkes av de laboratoriske testene den 
utsettes for og gi konsistente resultater. Ved å bruke en faktor på 10, vil E.fetida bringes 
på lik linje med de mest sensitive artene med en falsk negativ på ca 7%. På grunnlag av 
dette har E.fetida blitt foreslått som testorganisme.  
I vår test på kolinesterasehemmere ble arten Eisenia fetida brukt. Tester gjort på arten 
Eisenia (Stenersen et. al. 1992) viste at Eisenia fetida har to ulike kolinesteraser hvor av 
kun den ene (E1) hemmes av karbaryl mens den andre (E2) er resistant. I jorda med en 
blanding av kolinesterasehemmere (klorpyrifos og karbaryl) vil marken mest sannsynlig 
påvirkes sterkere enn i jorda med bare karbaryl.  
 

1.2 Insekticider 
Plantevernmidler er definert av U.S Environmental Protection Agency (EPA) som 
forbindelser eller en blanding av forbindelser som er ment å hindre, ødelegge, repell 
mitigating any pest. Det kan også forklares som en kjemisk, biologisk eller fysisk agent 
som er ment å drepe/ødelegge uønskede dyr og planter. Mange insekticider som benyttes 
i dag er nervegifter. Det er viktig å være klar over at disse ikke er selektive ovenfor 
insekter, de vil også være giftige for mennesker og andre høyerestående dyrearter. 
(Casarett &Doull’s, 2001) En oversikt over ulike typer insekticider og virkningsmåte er 
gitt på http://edis.ifas.ufl.edu/BODY_IN077.  
 
Organiske fosformidler og karbamater binder seg til acetylkolinesterase (AChE) og 
hemme nedbrytningen av nevrotransmittoren acetylkolin (ACh). Reaksjonen mellom 
hemmerene og acetylkolinesterase er vist i figur 1. Reaksjonen fører til en akkumulering 
av fri ACh i synapsen i alle kolinerge nerver og vedvarende stimulering av elektrisk 
aktivitet. Vanlige tegn på forgiftning kommer fra stimulering av reseptorer i alle deler av 
nervesystemet og inkluderer blant annet kramper, brekninger, diaré, økt spyttsegregasjon, 
og i alvorlige tilfeller død. Klorpyrifos er en betydelig sterkere kolinesterase inhibitor enn 
karbaryl. 
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Figur 1: Reaksjonen mellom organofosfat eller karbamat estere og det aktive sete i 
acetylkolinesterase (E-OH) 
 
I forsøkene ble de to ulike insekticider klorpyrifos og karbaryl benyttet. Strukturformelen 
for forbindelsene er vist i figur 2 under. 
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Figur 2: Strukturformel for insectisidene karbaryl og klorpyrifos, som ble benyttet i forsøkene 
 
Klorpyrifos ble oppdaget av Dow Chemical Company i 1962 og er i dag en av de mest 
brukte insektmidlene på markedet. [Dow AgroScience webside]  
Kow logP er 4,7 for klorpyrifos og 1,59 for karbaryl, noe som betyr at klorpyrifos bindes 
sterkere til organiske forbindelser i jorda enn karbaryl. Dette stemmer overens med 
nedbrytningstiden i jord som er lenger for klorpyrifos. Begge forbindelsene brytes ned 
ved basisk hydrolyse av esterbindingen, og hastigheten øker med økende pH. I naturen 
har klorpyrifos en halveringstid for hydrolyse (DT50) fra 1,5 d (vann, pH 8, 25 °C) til 100 
d (fosfatbuffer, pH 7, 15 °C) og karbaryl fra 12 d (pH 7) til 3,2 timer (pH 9). (The 
Pesticide Manual 2000) 
 
Klorpyrifos metaboliseres raskt ved oralt inntak. Utgangsstoffet har også noen 
inhibitoriske effekter, men oxon-metabolitten er hovedtoksikanten. Klorpyrifos 
bioaktiveres av CYP enzymer til oxon-metabolitter og detoksifiseres av CYP og PON1 til 
3,5,6-triklor-2-pyridinol (TCP) som utskilles i urinen. (Poet et.al. 2003 og The pesticide 
manual 2000) Noen metabolisme veier for klorpyrifos er vist i figur 3.  
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Figur 3: Metabolisme av klorpyrifos (Dow AgroScience webside) 
 
Karbaryl akkumuleres ikke i vev, men metaboliseres til ikke-giftige forbindelse, 
hovedsakelig 1-naftol og glukuronid konjugatet som skilles ut i urin og faeces. 
Metabolismen av karbaryl er vist i figur 4. 
 

 
Figur 4: Metabolisme av karbaryl 
 
Klorpyrifos har en oral LD50 for rotter på 135-168 mg/kg, mens LD50 for karbaryl er 850 
mg/kg for hanrotter og 500 mg/kg for hunnrotter. (The pesticide manual 2000) 
 

1.3 Målsetning 
Målet med forsøket var å undersøke hvordan meitemark arten Eisenia Fetida reagerte på 
acetylkolinesterase hemmerene klorpyrifos og karbaryl. Det var både interessant å 
undersøke effekten av insekticidene alene og i blanding. Undersøkelsene ble gjort ved å 
måle enzymaktiviteten for mark som hadde gått i jordprøver med og uten insekticidene. 
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2 Materiale og metode 

2.1 Kjemikalier 
Kjemikalier benyttet i de spektrofotometriske målingene: 

• acetyltiokolinjodid    
• 5-5’-ditiobis-2-nitrobenzosyre (DTNB) 

Begge kjemikaliene samt Bradford-reagensen kommer fra Sigma Aldrich, klorpyrifos fra 
Dow AgroSciences og karbaryl er syntetisert ved UiO. 
 

2.2 Spektroskopisk metode 
Spektroskopiske målinger ble utført på en XX spektrofotometer. Enzymaktiviteten ble 
målet ved å benytte Ellmans metode (Ellman et. al. 1961) Den er basert på målinger av 
økningen i gulfarge til anionet 2-nitro-5-tiobenzoat når tiokolin reagerer med 5,5’-
ditiobis-2-nitrobenzoat. Reaksjonen er vist i figur 5 under. 
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Figur 5: Reaksjon i kyvetta 
 
Målingene av gulfargen ble målte ved 412 nm ved hjelp av kinetikkprogrammet i 
spektrofotometeret. Desto høyere absorbans som måles desto høyere er enzymaktiviteten. 
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2.3 Utførelse 
Arbeidet på laboratoriet gikk over tre dager og kan oppsummere som følger 
Dag 1: Plukke ut 35 meitemark og blande ferdig jordprøvene. 
Dag 2: Plassere marken i jorda. 
Dag 3: Nedgravingsforsøk, undersøkelse av marken, samt måling av kolinesterase 
aktivitet og proteinmengde. 
 
Mark og jord 
Det ble laget fire ulike blandinger med jord og for å minke muligheten for tilfeldige feil i 
forøket ble det laget to paralleller av jorda tilsatt insektmiddel. Vi brukte 200 mg jord pr. 
begerglass. Jorda var tørket og silt landbruksjord fra Ås og spesifikke egenskaper er gitt i 
tabell 
 
Tabell 1: Egenskaper til jord benyttet i forsøket 
Partikkeldistribusjon  
sand (63-2,000 mm)  76,1 %
silt (2-63 mm)  14,6 %
clay (<2 mm)  9,3 %
Total organic carbon content 1,6 %
pH i H2O 6,2
 
 
De fire jordblandingene inneholdt: 

1. Kontroll: 200 mg jord inneholdt 1 ml aceton og 49 ml destillert vann 
2. Klorpyrifos: 400 mg jord inneholdt 225 µl klorpyrifos og 100 ml vann 
3. Karbaryl: 400 mg jord inneholdt 20 mg karbaryl, 1 ml aceton og ca 100 ml vann 
4. Blanding: 400 mg jord inneholdt 225 µl klorpyrifos + 20 mg karbaryl, 1 ml aceton 

og ca 100 ml vann 
Vannmengden var avhengig av hvor våt jorden ble og alle prøvene ble forsøkt lagd like 
våte. 
 
Kjønnsmodne mark av arten Eisenia Fetida ble brukt i forsøket. Kjønnsmodne mark har 
utviklet clitellum, som er et belte litt foran rundt kroppen. 35 mark ble plukket ut og 
plassert 5 og 5 på petriskåler med et fuktig filterpapir. Disse ble oppbevart mørkt i 24 
timer for å sørge for at markens tarmsystem var tømt, slik at de har et noenlunde likt 
utgangspunkt til forsøket. Fuktigheten har innvirkning for absorpsjonen i meitemarken og 
den var omtrent lik i de sju begerglassene med jord etter 24 timer. I hver beholder ble det 
plassert fem mark og begerglassene ble dekket til med aluminiumsfolie som det var hull i 
slik at det kom luft til. Deretter ble glassene plassert i et klimarom som holdt ca 20˚C. 
Klimarommet var godt opplyst for å hindre at marken kom til overflaten. 
 
Prøveopparbeidelse 
Etter 24 timer i jordprøvene ble markene ble hentet opp av klimarommet og markene fra 
samme glassbeholder ble plassert i 400 g jord og 100 ml destillert vann. Tiden på hvor 
lang tid det tar for marken å grave seg helt ned i jorda ble notert. Det ble også sett etter 
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tydelige tegn på forgifting, som at marken hadde krøllet seg sammen, var oppsvulmet 
eller hadde knute på halen. 
 
Hver mark ble tatt opp av jorden, vasket med destillert vann og veid. De ble så dyppet i 
flytende nitrogen i ca 5 sekunder, skjært i biter og overført til mikrofugerør med en 
bestemt mengde tris-buffer (50 med mer, pH 8, antall ml 5x markens vekt i gram). 
Innholdet i hvert mikrofugerør ble homogenisert med Ultra Turrax i 1 minutt på 9500 
rpm og så sentrifugert ved 16 260 g i 30 minutter. 
 
Ett eppendorfrør til hver mark ble merket og tilsatt 900 µl buffer og 300 µl supernatant 
slik at det blir et 3:1 forhold mellom buffer og supernatanten. Disse rørene ble oppbevart 
på is hele tiden for å bevare enzymaktiviteten. 
 
 

2.4 Måling av enzymaktivitet (Ellmans metode) 
Tris-bufferen var 50 mM tris, pH 8 med 5 mM Ca2+. En 0,075 M acetyltiokolinløsning 
ble laget ved å blande 108,5 mg acetyltiokolin med 5 mL destillert vann. Det ble laget en 
0,01 M DNTB løsning ved å blande 19,82 mg DNTB med 5 mL tris-buffer. 
 
Vannbadet ble varmet opp til 30 °C da dette er enzymenes optimumstemperatur. Til hver 
av kyvettene ble det tilsatt i oppgitt rekkefølge 

• 2,5 mL tris-buffer 
• 0,2 mL DNTB løsning 
• 0,1 mL enzympreparat  
• 0,2 mL acetyltiokolin løsning 

 
Løsningen ble blandet og aktiviteten ble målt i 2 minutter. Spektrofotometeret ble 
kalibrert mellom hver 2 minutters avlesning med blindprøven. Aktiviteten i 
spontanprøven (enzympreparat erstattet med buffer) ble også målt. 
 

2.5 Bestemmelse av proteinmengde i enzymløsningene 
Alle enzympreparatene ble fortynnet 1:1 med tris-buffer. Til hver av kyvettene ble det 
tilsatt 50 µL fortynnet preparat og 1,5 mL Bradfordreagens. Blandingen sto mørkt i 5 
minutter før absorbansen ble målt ved 595 nm. Proteinmengden ble bestemt utfra 
standardkurven til bovint serumalbumin (BSA). Ligningen for standardkurven er 

3484,05772,0 += xy , hvor x er proteinmengden og y er absorbansen. 
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3 Resultater 
I forsøkene med kun klorpyrifos eller karbaryl overlevde alle markene forsøket, mens en 
mark fra hver parallell med blanding døde. Markene som hadde gått i frisk jord krøp 
rundt og brukte 3-14 minutter på å grave seg ned og bilde fra en av parallellene med 
klorpyrifos og karbaryl er gitt i figur 6.. Markene som hadde gått i klorpyrifos forurenset 
jord rullet seg noe rundt og krøp på toppen av jorda. To av markene klarte å grave seg 
ned og brukte mellom 12-14 minutter. De resterende gjorde lite forsøk på å krype ned i 
jorda. Markene som hadde gått i karbaryl var veldig sammenkrøllet og rørte lite på seg 
når de ble tatt over i frisk jord. Nedgravingsforsøket ble avsluttet etter 16 minutter da 
ingen hadde kommet under jorda. Noen av markene ble mer livlig etter som tiden gikk. 
Av marken som hadde gått i jord med en blanding av klorpyrifos og karbaryl var to døde. 
Disse var lange, bleike og hadde oppsvulmet clittelum. Bilde av en av de døde markene 
er gitt i figur 7. De resterende markene hadde krøllet seg veldig, nesten så de hadde knute 
på halen. Ingen av disse meitemarkene hadde heller gravd seg ned etter 16 minutter.  
 

 
Figur 6: Mark under nedgravingsforsøk (med karbaryl og klorpyrifos) 
 
 
 

 
Figur 7: Mark som døde under forsøk 
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Den gjennomsnittlige spesifikke aktiviteten for markene er gitt i tabell 1 under og 
fremstilt grafisk i figur 8. Det var ganske stor variasjon innad i hver parallell, spesielt hos 
kontrollmarken der den spesifikke enzymaktiviteten varierte mellom 4,04 og 1,24 nmol 
TNB/sek mg protein. De spesifikke aktivitetene for alle meitemarkene er gitt i vedlegg 2.  
 
 
Tabell 2: Gjennomsnittlig spesifikk enzymaktivitet 
 Spesifikk aktivitet  

[nmol TNB/sek mg protein] 
Standardavvik 

Kontroll 2,74 1,00 
Klorpyrifos 0,96 0,31 
Karbaryl 1,15 0,63 
Klorpyrifos og karbaryl 0,86 0,35 
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Figur 8: Gjennomsnittlig spesifikk aktivitet for de ulike forsøkene 
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4 Diskusjon 
Marker av arten E. Fetida har to typer acetylkolinesteraser, der en er resistent mot 
karbaryl. Dette betyr at markene som var utsatt for karbaryl skulle vise mindre tegn til 
enzymhemming enn de som var utsatt for klorpyrifos. Målingen av den spesifikke 
enzymaktiviteten viser at dette er tilfelle. Kontrollmarken har omtrent to ganger så høy 
aktivitet som marken utsatt for karbaryl og tre ganger så høy aktivitet som mark utsatt for 
klorpyrifos eller en blanding av klorpyrifos og karbaryl. Under gjennomføringen av 
nedgravingsforsøk virket derimot marken utsatt for kun karbaryl mer påvirket. Den 
krøllet seg mer sammen og rørte seg mindre. Det var ventet at skulle ha en mer skånsom 
virkning på marken, siden den har større kolinesteraseaktivitet. Karbamater og 
organofosfater har ikke helt den samme virkningsmekanismen. En mulig årsak til 
forskjellen mellom markene kan være at karbaryl har bundet seg til reseptoren for ACh 
og ikke til enzymet. Dette er noe usikkert. Kolinesterase brukes mye som biomarkør, 
blant annet for å bestemme effekter av sprøytemidler på økosystemet. Som vist i de 
utførte forsøkene er ikke alltid kolinesteraseaktivitet er riktig mål for toksisiteten, siden 
sprøytemidler har ulike virkningsmekanismer. 
 
I forsøkene utført med en blanding av klorpyrifos og karbaryl døde to meitemark. Disse 
markene ble utsatt for like stor dose klorpyrifos og karbaryl til sammen som de andre 
markene fikk hver for seg. Det er derfor naturlig at de har fått noe sterkere symptomer. 
Hvis hemmingen av enzymaktiviteten i blandingsforsøket er like stor som summen av 
aktiviteten i forsøkene med klorpyrifos og karbaryl vil forbindelsene virke additivt. 
Måling av enzymaktivitet viser at dette ikke er tilfelle, men den viser at forbindelsene 
forsterker virkningen av hverandre.  
 
Det er forholdsvis stor spredning på resultatene og spesielt på marken som ikke er utsatt 
for noen hemmere. Fuktigheten i jorda er en viktig parameter for hvor mye hemmer 
marken tar opp, og hvor fuktigere jorda er jo mer vil marken bli påvirket. I en av 
parallellene med karbaryl var jorda betydelig våtere enn de andre. Hvor markene befant 
seg i jorda spiller også en rolle. De store standardavvikene kan komme av et lavt antall 
mark som ble benyttet i forsøket. I en økologisk test burde antallet organismer ideelt sett 
vært høyere.  
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Vedlegg 1 Grafer for måling av enzymaktivitet 
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Enzymaktivitet karbaryl
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Vedlegg 2 Spesifikk enzymaktivitet 
 
   Spesifikk aktivitet 

Mark Abs/min 
Absorbans 
ved 595 nm 

Økning i  
nmol TNB/(sek · mg 
protein) 

Kontroll 1 0,1588 0,7655 4,0404
Kontroll 2 0,1117 0,7420 3,0102
Kontroll 3 0,1023 0,7470 2,7240
Kontroll 4 0,0492 0,7690 1,2403
Kontroll 5 0,1065 0,7670 2,6995
    
Klorpyrifos 1A 0,0222 0,8090 0,5106
Klorpyrifos 1B 0,0553 0,8025 1,2929
Klorpyrifos 1C 0,0848 0,9950 1,3921
Klorpyrifos 1D 0,0265 0,7165 0,7638
Klorpyrifos 1E 0,0322 0,8815 0,6402
Klorpyrifos 2A 0,0518 0,8250 1,1539
Klorpyrifos 2B 0,0223 0,7050 0,6645
Klorpyrifos 2C 0,0453 0,7600 1,1686
Klorpyrifos 2D 0,0397 0,8325 0,8694
Klorpyrifos 2E 0,0497 0,7915 1,1893
    
Karbaryl 1A 0,0685 0,6665 2,2848
Karbaryl 1B 0,0153 0,4735 1,3005
Karbaryl 1C 0,0492 0,7580 1,2736
Karbaryl 1D 0,0322 0,7325 0,8886
Karbaryl 1E 0,0318 0,8365 0,6920
Karbaryl 2A 0,0540 0,6056 2,2281
Karbaryl 2B 0,0232 0,6845 0,7313
Karbaryl 2C 0,0197 0,6835 0,6227
Karbaryl 2D 0,0187 0,6605 0,6346
Karbaryl 2E 0,0375 0,8400 0,8094
    
Blanding 1A 0,0293 0,7945 0,6977
Blanding 1B 0,0295 0,7965 0,6985
Blanding 1C 0,0433 0,8225 0,9698
Blanding 1D 0,0735 0,8480 1,5610
Blanding 2A 0,0365 0,6755 1,1840
Blanding 2B 0,0325 0,8910 0,6355
Blanding 2C 0,0210 0,6755 0,6812
Blanding 2D 0,0273 0,9415 0,4890

 
Absorbans pr minutt er gjennomsnittet av de to absorbansene målt ved 412 nm minus 
absorbansen for spontanreaksjonen.  
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Spesifikk enzymaktivitet regnes ut på følgende måte.  
 

kyvettaiproteinmg
sek/TNBØkningitetenzymaktivSpesifikk =  

 

1,0
5772,0

)3484,0(2 kyvetta iprotein  mg Antall 595 ⋅
−⋅

=
A  

 
A595 er absorbansen målt ved 595 nm i en blaning med Bradfordreagens. Utregningen 
kommer fra ligningen for standardkurven for bovint serum-albumin 

3484,05772,0 += xy , hvor x er antall mg protein og y absorbansen. Ligningen ganges 
med 0,1 fordi dette var antall ml enzympreparat i kyvetta og med 2 fordi 
enzympreparatene ble fortynnet 1:1. 
 

60
3000

6,13
 TNB/sek Økning 412 ⋅=
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A412 er målingen av absorbansen pr minutt ved 412 nm. 13,6 er den millimolare 
ekstinksjonskoeffisienten for 5-tio-2-nitrobenzoat. Ligningen ganges med 3000 da 
volumet i kyvetta var på 3 ml og deles på 60 for å komme fra minutter til sekunder. 
 
Kontroll 1 brukt som eksempel: 
-gjennomsnittlig økning i absorbans/minutt = 0,1588 
-gjennomsnittlig absorbans ved 595 nm = 0,7655 
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1.  INTRODUKSJON 
 
 
 1.1 EKSPONERING 
 
Benzo(a)pyren, pyren og fenantren hører med til de polysykliske  aromatiske hydrokarboner (PAH) som er en 
stor gruppe av organiske forbindelser med to eller flere ringer. Noen av disse tjærestoffene er immunotoksiske, 
gentoksiske ( Davida et al. 1995;IPCS 1998) og /eller kreftfremkallende. Den antatt mest skadelige PAH-
forbindelse er benzo[a]pyren som blant annet finnes i tobakksrøyk.  
 
Ved romtemperatur er PAH et fast stoff, men ved oppvarming vil stoffene med lav molekylvekt forekomme som 
damp (se IPCS,1998). PAH -forbindelser er lipofile og fettvev er derfor et viktig depot ( Modica et al. 1983). På 
grunn av den hurtige metabolismen finner det imidlertid ikke sted noen betydelig akkumulering, den største 
delen av PAH-metabolitter skilles ut med feces og urin (se IPCS,1998; Borgstrøm et al.2002). 
 
 
Høye konsentrasjoner av PAH finnes i byluft og luften omkring enkelte typer industribedrifter. Utslipp av PAH 
til jord skjer hovedsakelig fra kreosotimpregnert trevirke. Befolkningen eksponeres for PAH gjennom innånding 
av luft forurenset med avgasser fra brenning av ved og kull, biltrafikk , ved inntak av mat (grillet/stekt) og drikke 
samt ved røyking. Arbeidstakere ved koks- og aluminiumsverk, smelteverk og ferrolegeringsindustri, 
petroliumsindustri, asfaltarbeid, gummiindustri og feierarbeid  eksponeres i tillegg for PAH på arbeidsplassen. 
I korte perioder forekommer også høye konsentrasjoner i begrensede områder som resultat av halm- og 
bråtebrenning.  
PAH-forbindelser kan spres både via atmosfæren og med havstrømmer over store avstander. De minst flyktige 
forbindelsene transporteres bundet til små partikler. Forbindelser i luft avsettes i miljøet gjennom nedbør.  
I havet kan forbindelsene avsettes på bunnen og i sedimentene. Flere PAH-forbindelser er meget giftige for 
vannlevende organismer. 
Studier har også vist at flere av forbindelsene kan påvirke reproduksjon hos fisk. Enkelte bløtdyr, eksempelvis 
muslinger og snegler, bryter ned PAH langsomt. Hos slike organismer kan stoffene bioakkumuleres. 
Oppkonsentrering i næringskjeden skjer bare i mindre grad (McElroy et al.1989;Gray 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                     FIG.1 PAH-UTSLIPP i NORGE 
                       Norske miljøvernmyndigheter har vedtatt en målsetning om at utslippene av PAH skal 

     reduseres vesentlig innen 2010. PAH er oppført på myndighetenes prioritetsliste og på Obs-listen. 
               Norge har redusert utslipp av PAH til luft og vann med 50 prosent i perioden 1985-2000 gjennom                          
.                                                                 tiltak i henhold til  Nordsjøavtalen. 

       Kilde: SSB/SFT 
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1.2  HELSESKADELIGE EFFEKTER 
 
 
Benzo[a]pyren , pyren og fenantren er tre Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner (PAHer) med molekylvekt 
henholdsvis 252 ,202 og 178. Benzo[a]pyren er klart vist å være kreftfremkallende mens pyren og fenantren har 
mindre kreftfremkallende potens ( IARC, Vol 32. 1983;suppl 7,1987). Den kreftfremkallende effekten har en 
sammenheng med PAH-molekylets kompleksitet, som økende antall benzenringer og metabolsk aktivering til 
reaktive diolepoksid intermediater og deres påfølgende kovalente binding til kritiske steder på DNA, RNA og 
proteiner (se Borgstrøm et al.2002 ; Sims og Grover, 1074). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                FIG.2 STRUKTURFORMLER og FYSISKE EGENSKAPER 
 
Benzo(a)pyren                                  Pyren                                       Fenantren 

 MV= 252,31; SMP= 177-180oC;           MV= 202,25; SMP= 149-151oC                  MV= 178,23; SMP= 99-101oC                                

 KP= 495oC; CAS-nummer 50-32-8       KP=404 C; CAS-nummer: 129-00-0       KP=340 C CAS-nummer: 85-01-8 

 

Forsøk på dyr har vist at eksponering for PAH kan ha en toksisk effekt på det bloddannende system og lever    
(se IPCS;1998). PAH-forbindelser taes opp gjennom både lunger, mage-tarmsystemet og hud hos pattedyr, og 
fordeles likt i organismen uavhengig av administrasjonsvei. Detekterbare nivå kan måles i de fleste organismer 
fra minutter til timer etter administrasjon, med høyeste nivå i lever (Foth et al.1988;IARC). Hovedmengden av 
PAH som tas opp i kroppen blir metabolisert til hydroksylerte derivater og utskilt i feces og urin uavhengig av 
administrasjonsvei (Foth et al.1988; van de Wiel et al. 1993). Ved å måle de metaboliserte PAH-forbindelsene 
kan vi få et mål for utskillelsen av PAH og dermed et indirekte mål for opptak. 

.  
 
1.3 METABOLISME 

  
Metabolismen av PAH-er deles inn i to faser (Klaassen,2001 ;Timbrell, 2000) I fase I reaksjoner (oksidasjon, 
reduksjon og hydrolyse) gjør enzymer stoffet mer polart ved å innføre funksjonelle grupper som –OH, -NH2, -
SH eller –COOH. 
 I fase II reaksjoner ( sulfatering, glucoronidering, acetylering, glutationkonjugering, aminosyrekonjugering og 
metylering) vil enzymene konjugere den innførte gruppen og øke polariteten og for noen også øke 
vannløsligheten. 
De viktigste enzymene i fase I er fra cytokrom P450-familien (CYP-enzymer,eks. 1A1 og1B1). Disse er 
intracellulære  transmembran-proteiner med størst konsentrasjon i endoplasmatisk retikulum og finnes i nesten 
alle humane vev men mest i lever. 
Bruttolikningen for en oksidasjon katalysert med CYP-enzymer er: 
 
R + NADPH + H+ +O2 = RO + NADP+ +H2O 
 
Substratet R bindes til den hydrofobe lommen rundt hem-ringen. Jernet går da fra lavspinn til 
høyspinnkonfigurasjon og reduseres lettere fra Fe3+ til Fe2+ og kan nå binde oksygen. Et nytt elektron taes opp 
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og et av oksygenatomene frigjøres som vann og det andre bindes til substratet .Vi får et oksidert substrat og er 
tilbake ved utgangspunktet med Fe3+. Elektronene kommer fra NADPH-Cytokrom-P450-reduktase . 
 

 

 

Fig.3.Metabolisme av BaP og dannelse av DNA-addukt. 

(W.S.Klug/M.R.Cummings, 2003.) 

 

Når BaP bioaktiveres dannes det epoksider. I første trinn vil CYP P-450-enzymene oksidere BaP til et BaP 7,8-
epoksid som så hydrolyseres med epoksidhydrolase til BaP7,8-dihydrodiol. Avslutningsvis sørger CYP P-450 
for en konjugering til et ultimat karsinogen.  

Reaktive og elektrofile PAH-metabolitter, som BaP-diolepoksidene, kan binde seg kovalent til nukleofile seter i 
DNA og danne PNA-DNA addukter. Bindingen til DNA skjer hovedsakelig ved addisjon av OH-gruppe i C10 i 
diolepoksidet til N2,N7 eller den eksosykliske aminogruppen i guanin. Et DNA-addukt kan føre til en mutasjon 
som kan være et første trinn i utviklingen av kreft (se fig.3 ). Diolepoksidene er spesielt karsinogene.               
Ved å bruke kromatografisk separasjon kombinert med spektrofotometrisk fluorescendeteksjon  kan man bruke 
de fluoriserende egenskapene til BaP og BaPs metabolitter for å måle eksponeringen  ( Vahakangas et al.1985; 
se dell`Omo & Lauwerys, 1993 ).  

Metabolitter av fenantren tilfredstiller alle fem krav som stilles til en indikator for biologisk monitorering            
( se Jacob og Seidel, 2002). Fenantren metaboliseres til fem forskjellige fenoler ( 1-,2-,3-,4-, og 9-
hydroksyfenantren ) og tre dihydrodioler (1,2-,3,4-,9,10-dihydrofenantren ) som hovedsakelig skilles ut i urin i 
form av sulfater og glukuronider ( se Jacob og Seidel, 2002). Etter enzymatisk hydrolyse kan isomere 
fenantrenfenoler identifiseres og bestemmes ved HPLC (se Angerer et al. 1997).                                         
Profilen av utskilte metabolitter varierer med eksponeringsnivå av PAH og gir informasjon om balansen mellom 
enzymene ( CYP P-450 , og epoksidhydrolase ) involvert i metabolismen ( Jacob og Seidel, 2002). 

Pyren er en middels flyktig PAH-forbindelse og foreligger både i partikulær- og gassfase i atmosfæren. Pyren 
skilles i hovedsak ut som 1-hydroksypyren i urin, ofte bundet til glukuronsyre ( Jacob et al. 1989; Grimmer et al. 
1993; Jongeneelen et al. 1986). For identifisering og kvantifisering av 1-hydroksypyren blir det benyttet  HPLC  
med fluorescensdetektor ( Jongeneelen et al. 1987).                                                                                                
1-hydroksypyren kan benyttes som verktøy for estimering av PAH-eksponering men kan ikke benyttes direkte 
som en indikator. 
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1.4 MÅLET MED UNDERSØKELSEN 
 
 

Målet med undersøkelsen er å lage BaP- DNA addukteter in vivo og kvantitativt bestemme mengden som er 
dannet med hjelp av HPLC-fluorescens. Adduktene vil bli dannet ved å injisere rotte subkutant med 100mg/kg 
BaP. Levermicrosomer fra rotte brukes til videre analyse av Fenantrenmetabolismen.                                       
Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt  ( STAMI )  under ledelse av forsker  Steinar Øvrebø , er det tidligere studert 
dannelsen av benzo[a]pyren protein og DNA addukter i PAH eksponerte rotter. De arbeider med å etablere en 
analysemetode for å kvantifisere fenantren-protein/ DNA addukter og eksponere rotter for fenantren og 
kvantifisere fenatren-addukter i DNA og proteiner fra lever, blod, nyre, milt, hjerte, lårmuskel og hjerne. 
Resultatene fra biomarkørmålingene kan i fremtiden kobles med data fra epidemiologiske kreftundersøkelser. 
Dette kan gi kunnskap om sammenhengen mellom biomarkørene og kreftrisiko.   

 
 
 
2. MATERIALE OG METODE 
 
2.1 Material 
 
2.1.1 HPCL- utstyr 
 
Kromatografisystemet består av Agilent 1100 serie og består av en pumpe koblet til en injektor, en kolonneovn 
og en fluoroscensdetektor. Det kromatiske utstyret bestod av en Waters 625 LC pumpe koblet med en Waters 
717 autoinjektor, en kolonneovn (Waters)  
og en LC 240 fluorescens detektor fra Perkin Elmer. Analyse ble gjort på en Hypersil C-18 kolonne.Nova-pak 
C18 kolonne 
(4,6 x 150 mm) 5 µm partikler(3,9x150 m m ) pakket med 4nm partikler.  
Systemet var koplet til PC med software for data behandling og styring av instrumentene. 
 Se fig.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4   HPLC -utstyr  og  funksjonssystem. 
 
2.2 Metoder 
 
2.2.1 HPLC 
 Høytrykks kromatografisk seperasjon (HPCL) kombinert med spektrofotometrisk fluorescensdeteksjon er 
spesifikk for BaP. Separasjonstekniken bruker en mobilfase og en stasjonærfase til å separere komponenter i en 
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blanding. Fordelingen mellom disse fasene for et bestemt stoff er karakteristisk ved gitte betingelser      
(mobilfasesammensettning, ionestyrke, pH, mobilfasehastighet, type stasjonærfase og temperatur).Det er denne 
fordelingen som bestemmer retensjonstiden for stoffet, og hvordan komponentene i en blanding separeres over 
tid. I utvikling av metoden ble de fluorescerende egenskapene til BaP og BaPs metabolitter benyttet (Vahangas 
et al. 1985; se Dell`Omo og Lauwerys,1993). Deteksjonsgraden er 1 addukt per 10 7 nukleotid. 
 Metoden kvantiterer addukter etter hydrolyse av proteiner eller DNA.  
 
 
2.2.2 Isolering av levermicrosomer med grovsentrifugering 
 
Rotte: 
BaP intrap. 04.01.01 
Avlives 08.01.01 
Subkutant ,100mg/kg.  
 
Homogeniseringsbuffer :  
                                     0,154KCL i 50 mM Tris Ph 7,4 
                                     (11,5g KCL + 6,055 Trizmabase 11) 
 
Utstyr :                          
                                     Polytron PT 1200 C (Kinematica AG) 
 
1g lever homogeniseres i 10 ml homogeniseringsbuffer med polytron . 
Sentrifugeres ved 1830 g i 10 min. 
Ta supernatanten og sentrifuger denne i 10 min ved 12000 g. 
Denne supernatanten vi da får inneholder microsomer som fryses ned i porsjoner  
(-20 C)                                       
 
2.2.3 Fenantrenmetabolisme i microsomer 
 
Reagenser: 
Fenantren                 0,01M i  aceton 
NADPH                   0,1M i 50mM trisbuffer 
MgCl2                      1M 
Microsomløsning      0,14-0,54 mg prot/ml (0,5 ml evnt.0,25ml) 
Trisbuffer                  50 mm/100 mm pH=7,4 
Metanol                    100%/10 % 
 
0,01 M Fenantren (mwF:178,2)               5 mg Fenantren i 2ml aceton 
0,1M NADPH (mwNADPH:833;4)       0,00833 i 100nl trisbuffer 
 
Final konc: 
NADPH                      0,56 mM 
MgCl2                         3mM 
Fenantren                     100nM 
 
Til 2 ml: 
 
H2O: 462,8 nl 
Trisbuffer 100m M pH=7,4 1000nl 
11,2 µl NADPH (0,1M) 
6µl MgCl2 (1M) 
20 µl Fenantren (0,01M) 
0,5 microsomoppløsning 
Blandingen settes i vannbad i ca. 2 timer ved +37 C. 
Ristes av og til. 
 
Rensing med etylacetat: 
 
Den inkuberte blandingen stoppes med 2 ml aceton. 
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Ekstraher med 4 ml etylacetat på whirlmikser i 5 min. 
Sentrifugeres kort og pipetter av den org. fase som dampes inn til tørrhet. 
Løses i 100µl100% metanol. 
For identifisering og kvantifisering av PAH-metabolitter brukes HPLC med fluoriscensdetektor  
( Excitation 265nm og Emission 388/300/400/450 ). 
 
 
 
3.Resultater 
 
Kromatogrammene viser fenantren og fenantrenmetabolittnivået i levermicrosomene fra rotte,ved ulike 
emissionbølgelender. Sammenligner man dette med standardmålinger av fenantrenmetabolismen ,                  
som tidligere er utført ved STAMI, (S.Øvrebø/ Ingrid Botnen) kan man identifisere og kvantifisere de ulike 
fenantrenmetabolittene. Se fig.5 og 6. 
De ulike hydroksyfenantrenmetabolitter vises først med en emisionstopp etter ca.20 min, så følger fenantren etter 
28 min og benzo(a)pyren ved 38 min. og er alle best synlige ved Em.spekktra på 388 og 400nm. 
 
 
 
 

 
 

Fig.5. Kromatogrammene for fenantren og fenantrenmetabolitter fra utført forsøk, ved ulike 
emissionsbølgelengder. 
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Fig.6. Standard kromatogram for fenantren og fenantrenmetabolitter.                                            
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Fig.7. Isoplot fra det utførte forsøk med alle emissionsspektra. 
 

 
 
 

FIG.8. Datagrafikk av kromatogrammene 
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4.KONKLUSJON 
 
Analyser av PAH-metabolitter med HCLP –metoden gir gode resultater som er enkle å sammenligne med 
standard retensjonstider. Biomarkører kan isoleres og brukes som mål på PAH –eksponering. Automatiseringen 
minimerer feilkilder som kan oppstå ved unøyaktige arbeidsmetoder men de fjerner dem ikke helt. En større topp 
rundt 2 min. i denne prøven skyldes sannsynligvis uforsiktig pipettering under blandingen av microsomløsningen 
med reagensene.  
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