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SAMMENDRAG 
Celler er kontinuerlig utsatt for påvirkninger som kan skade dets DNA. Dette inkluderer 

oksidative DNA-skader, som oppstår via normal oksidativ metabolisme, og fra forbindelser i 

miljøet. Slike DNA-skader kan forårsake mutasjoner. Cellene har imidlertid ervervet 

mekanismer for å reparere DNA-skader for å opprettholde arvematerialets integritet. En viktig 

mekanisme for å reparere oksidative DNA-skader er baseutkuttingsreparasjon (BER). 

 

Arvematerialets integritet i testikkelceller er svært viktig da disse cellene bærer informasjonen 

nødvendig for videre generasjoner. Tidligere har avdelingen som denne hovedoppgaven er 

utført ved vist klare forskjeller i evnen til å reparere visse typer oksidative DNA-skader i 

testikkelceller mellom mennesker og gnagere. I motsetning til rotte og mus har menneskets 

testikkelceller liten eller ingen evne til å reparere oksiderte puriner. Gnagere er derfor 

muligens ikke ideell som modell for studier av oksiderende kjemikaliers virkninger på 

mannens kjønnsceller. I denne oppgaven har vi derfor valgt å undersøke en transgen 

muselinje med defekt 8-oksoguanin-DNA glykosylase-1 (Ogg1), et sentralt enzym i 

reparasjonen av de nevnte oksiderte puriner.  

 

Målene med oppgaven var å undersøke om denne muselinjen har bedre potensiale som modell 

enn villtype mus når det gjelder oksidativ DNA-skade og reparasjon i testikkelceller. Først ble 

en allerede eksisterende metode (kometmetoden), som benyttes til å undersøke induksjon og 

reparasjon av oksidative skader, forbedret og forenklet. I denne metoden kan oksiderte puriner 

kvantifiseres ved bruk av det bakterielle enzymet Fpg. Oksiderte puriner ble indusert i 

testikkelceller fra mus av ulik genotype (Ogg1(+/+), Ogg1(+/-) og Ogg1(-/-)) ved bruk av en 

fotoaktiv forbindelse, Ro 12-9786 sammen med synlig lys.  Denne behandlingsform gir 

overvekt av 8-okso-7,8-dihydroguanin (8-oxoG)-skader i motsetning til mange andre 

behandlingsformer. I del to av oppgaven ble ekspresjon av enzymer for metabolsk aktivering, 

samt enzymer som deltar i reparasjon av oksidative DNA-skader, undersøkt ved 

westernanalyser i mus av ulik genotype eksponert for benzo(a)pyren (BaP).  

 

Den videreutviklede kometmetoden ga mulighet for 3 ganger flere prøver per eksperiment og 

5 ganger lavere antall celler nødvendig per prøve, samt vesentlig enklere og raskere utførelse. 

Som forventet ble det ikke observert reparasjon av Fpg-sensitive DNA-skader i løpet av 4 

timer i testikkelceller fra Ogg1-defekte mus 8-oxoG med kometmetoden, mens reparasjon i 
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villtype og heterozygote mus var svært effektiv. Videre var det spontane nivået av Fpg-

sensitive DNA-skader 15 ganger høyere i testikkelceller fra Ogg1-defekte mus, og nivået var 

omtrent likt i menneske, sammenlignet med Ogg1(+/+) og Ogg1(+/-)-mus. Ekspresjonsanalysene 

viste at de mest sentrale proteinene for metabolisme og bioaktivering av BaP var til stede i 

testikkel fra mus. Cyp1a1 ble indusert i testikkel og lever etter BaP-eksponering, mens 

Cyp1a2 ble indusert kun i lever. Dette antyder at Ogg1-defekte mus har lik respons overfor 

BaP som villtype mus. Resultatene våre tyder så langt på at Ogg1(-/-) musene kan være en god 

modell for kjemikalietesting i testikkelceller. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
Cells are continuously exposed to agents that damage DNA. This includes oxidative DNA 

damage that arises from normal oxidative metabolism, and through agents in the environment. 

Such DNA damage can lead to mutations. However, all cells have evolved mechanisms to 

repair DNA damage, and thus the integrity of the DNA is maintained as best as possible. Base 

excision repair is a central mechanism that repairs oxidative DNA damage.  

 

Maintenance of the integrity of DNA in testicular cells is especially important as these cells 

carry the genetic code for next generations. This department has earlier shown distinct 

differences in the ability of rodents and humans to repair various types of DNA damage. 

Compared to rodents the ability of testicular cells from humans to repair oxidised purines is 

poor or may even be lacking. Rodents as experimental models thus have serious limitations 

with respect to studying oxidative chemicals influence on male germ cells. In the present 

study a transgenic mouse line with defective 8-oxoguanine-DNA-glycosylase 1 (Ogg1), a 

central enzyme in the repair of some oxidised purines, was studied.    

 

The aims in this study were to examine whether this is a better model for studying the 

response of oxidating agents in testicular cells, than wild-type mice. Another aim was to 

simplify and improve an already existing method for measuring DNA damage in single cells 

(comet assay). The modified method was used to examine induction and repair of oxidative 

damage, by use of the bacterial enzyme Fpg that facilitates quantification of oxidated purines. 

Testicular cells from Ogg1(+/+), Ogg1(+/-) and Ogg1(-/-)-mice were treated with a photoactive 

compound, Ro 12 9786, together with visible light. This treatment induces mainly oxidised 

purines, including 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoG). In part two of this study the 

expression of enzymes involved in metabolic activation, and enzymes participating in repair 

of oxidative damage in mice with different genotypes, treated with Benzo(a)Pyrene (BaP) was 

studied. 

 

The work resulted in a simplified and improved comet assay, including a 3-fold increase in 

number of samples per experiment and a 5-fold reduction in number of cells per sample. As 

expected, Fpg-sensitive DNA-lesions were not repaired within 4 hours by testicular cells from 

Ogg1 deficient mice using the comet assay. On the other hand, the repair was highly efficient 

in testicular cells from wild-type and heterozygous mice. Furthermore, there was a 15-fold 
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higher number of spontaneous Fpg-sensitive DNA lesions in testicular cells from Ogg1-

deficent mice, and it was approximately similar to that in humans, compared to wild-type and 

heterozygous mice. Western experiments showed that important proteins for metabolism of 

BaP and selected DNA repair proteins are present in the mouse testis. Cyp1a1 was induced in 

both the testis and liver after treatment with BaP, while Cyp1a2 was only induced in the liver. 

The expression patterns suggest that Ogg1 deficient mice respond to BaP similarly as wild-

type mice. In summary, the results so far indicate that the Ogg1(-/-) mice may be a valuable 

model for studying oxidative chemicals in testicular cells. 
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FORKORTELSER 
 
8-oxoG  8-okso-7,8-dihydroguanin 

AHH   aryl hydrokarbon hydroksylase 

AhR   aryl hydrokarbon reseptoren 

APE1   se HAP1 

AP-endonuklease apurin/apyrimidin-endonuklease 

Apex   AP-endonuklease (rottehomolog til det humane HAP1/Ref-1) 

APS   ammoniumpersulfat 

AP-sete    apyrimidin-/apurin-sete 

ARNT   aryl hydrokarbon reseptor kjerne translokator 

ATP   adenosintrifosfat 

BaP   benzo[a]pyren 

BER    baseutkuttingsreparasjon 

bHLH-PAS  basisk helix-loop-helix/PER-ARNT-SIM 

BPDE   BaP-7,8-dihydrodiol-9,10-epoksid 

BSA    bovint serumalbumin 

CIS   karsinom in situ 

CYP   cytokrom P-450 

DMBA  dimetylbenz[a]antracen 

DMSO   dimetylsulfoksid 

dATP   deoksyadenosintrifosfat 

dCTP   deoksycytosintrifosfat 

dGTP   deoksyguanosintrifosfat 

dH2O   destillert vann 

dNTP   deoksyribonukleosidtrifosfat (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)  

DRE   dioksin-responsivt element (DRE)  

dTTP   deoksytymintrifosfat 

ECL   emisjonsspektrum til luminol 

E. coli    Escherichia coli  

EDTA    etylendinitrilotetraeddiksyre, dinatrium salt 

EGTA   ethyleneglycol-bis(β-aminoethyl)-N,N,N′,N′-tetraeddiksyre 

EH   epoksidhydrolase 
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EtBr   etidiumbromid 

FCS    føtalt kalveserum 

FaPy   2,6-Diamino-4-hydroksy-5-formamidopyrimidin 

FEN1   flap strukturspesifikk-endonuklease 1 

FGFR   fibroblast vekstfaktor reseptor (fibroblast growth factor receptor) 

FISH   fluoroserende in situ hybridisering 

Fpg   formamidopyrimidin-DNA glykosylase fra E.coli 

GAPDH  glyceraldehyd-3-fosfat dehydrogenase  

GC/MS   gasskromatografi/massekromatografi 

GST    glutation-S-transferase 

Gy   gray 

H342   hoechst 33342 

H258   hoechst 33258 

HAP1   human AP-endonuklease 1, også kalt APE1 og Ref-1 

HPLC   high-performance liquid chromatografi 

HRP   peroksidase fra pepperrot (horseradish peroxidase) 

ICSI   intracytoplasmatisk spermieinjeksjon 

IVF   in vitro fertilisering 

kDa   kiloDalton 

KO   knock-out 

LPR   lang-lapp reparasjon (long-patch repair) 

MIKT   divisisjon for miljømedisin, avdeling for kjemikalietoksikologi 

nDNA   kjerneDNA 

NEIL   Nei-lignende protein  

NER    nukleotidutkuttingsreparasjon 

OD    optisk tetthet 

OGG1   8-oxoguanin DNA-glykosylase 1  

PAH   polysykliske aromatiske hydrokarboner 

PARP   poly(ADP-ribose)polymerase  

PBS    fosfatbufret saltvann 

PCNA   prolifererende cellekjerneantigen 

PCR   polymerase kjedereaksjon 

PI    propidiumiodid 

QPCR   kvantitativ polymerase kjedereaksjon 
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Ref-1   se HAP1 

RFC   replikasjonsfaktor C 

RNS   reaktive nitrogenforbindelser 

ROS   reaktive oksygenforbindelser 

rpm    rotasjoner per minutt 

RPMI    roswell park memorial institute 

SDS   natriumdodecylsulfat 

SLS    natriumlaurylsarkosin 

SOD   superoksid-dismutase 

SPR   kort-lapp reparasjon (short-patch repair) 

SSB   enkelttrådbrudd 

TCDD   2,3,7,8,- tetraklordibenzo-para-dioxin 

TCR   transkripsjonskoblet reparasjon 

TBS    tris-borat elektroforesebuffer 

TBST    tris-borat elektroforesebuffer m/tween 

TDS   testikulært dysgenese syndrom 

Temed   N,N,N’,N’-tetrametyletylendiamin 

Tris    Trizmabase 

WT   villtype 

XPA   xeroderma pigmetosum gruppe A protein 

XRCC1 røntgen krysskomplimenterende protein 1 (X-ray cross complementing 

protein 1) 

XRE   xenobiotisk-responsivt element  

 

*) Navnet på proteiner blir i denne oppgaven denotert med store bokstaver i mennesker (eks: OGG1), og med 
stor forbokstav og deretter små bokstaver i mus og rotter (eks: Ogg1). Samme regel gjelder for gener og RNA, 
men i tillegg skråstilles navnet (eks. human: OGG1; eks. mus og rotter: Ogg1). 
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1 INNLEDNING 

1.1 Generell bakgrunn  
Endringer i det mannlige reproduksjonssystemet har av flere grunner kommet i fokus i de 

seinere år. En grunn er den høye og økende forekomsten av testikkelkreft hos hvite menn i 

industrialiserte land (Adami et al., 1994; Bray et al., 2002; dos Santos Silva et al., 1999; 

Toppari et al., 1996), mens det bare er observert en beskjeden økning i utviklingsland. 

Mellom de nordiske landene er det videre observert store variasjoner i forekomsten av 

testikkelkreft (tabell 1-1), noe som ikke kan forklares med genetiske ulikheter alene. Samtidig 

observeres en økende forekomst av medfødte testikkelanomali, som manglende nedfall av 

testiklene i pungen (kryptorkisme), samt genitalanomali som manglende omslutning av 

urinrøret (hypospadi). En tredje grunn til en økt oppmerksomhet er at nyere studier 

rapporterer at unge menn i Norge og Danmark har lavere sædcelleantall og lavere frekvens av 

sperm med normal morfologi enn unge menn i Finland og Estland (Jorgensen et al., 2002). 

Disse studiene korrelerer med frekvensen av testikkelkreft hos menn i de samme landene, der 

Norge og Danmark har høyere hyppighet av testikkelkreft enn Finland og Estland (Bray et al., 

2002). En hypotese er at testikkelkreft, kryptorkisme, hypospadi og dårlig sædkvalitet er 

forbundet med en og samme underliggende tilstand, kalt testikulært dysgenese syndrom 

(TDS) (Skakkebaek et al., 2001). Eksperimentelle og epidemiologiske studier antyder at TDS 

har sitt oppspring i en forstyrrelse i den embryonale programmeringen og utviklingen av 

gonader som skjer i fosterlivet.  

Tabell 1-1: Forekomst av testikkelkreft per 100 000 menn i de nordiske landene i 2000-2003, 
standardisert etter alder etter verdens befolkning. Årstall angitt i parentes (Kilde: 
Kreftregisteret, aldersjustert). 

 
 Norge Danmark Sverige Finland 

Forekomst av 

testikkelkreft 

per 100 000 

10,9 

(2001) 

10 

(2000) 

5,4 

(2003) 

3,8 

(2002) 

 

Mye tyder på at de nevnte endringene er knyttet til miljøpåvirkning og livsstil, i form av 

eksponering av guttebarn i mors liv. En studie i Sverige, Danmark, Norge og Finland har vist 

at røyking hos mor under graviditeten korrelerer med forekomst av testikkelkreft (Pettersson 

et al., 2004). Samtidig vil en rekke faktorer i den voksne testikkelen påvirke kjønnscellenes 
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evne til å tåle miljøkjemikalier. Ulike mekanismer i stamcellene som gitt opphav til sædceller 

gjør at de mannlige kjønnscellene har en av de laveste frekvensene av spontane mutasjoner i 

kroppen (Kohler et al., 1991)). Når disse stamcellene omdannes til sædceller, mister de etter 

hvert sin evne til å gå gjennom DNA-skadeindusert programmert celledød, og til å fjerne 

DNA-skader ved reparasjon. 

 

Etiologien for testikkelkreft avviker fra de fleste andre kreftformer, hvor insidensen øker med 

alderen, i og med at testikkelkreft er hyppigst mellom 20 – 40 år. Testikkelkreft er den 

hyppigste kreftformen blant unge menn og antallet avtar med alder (figur1-1). Det menes at 

nesten alle kjønnscelle-tumorer i testikkelen oppstår fra en felles forløper, en celletype kalt 

karsinom in situ (CIS) (Skakkebaek, 1972). CIS dannes fra primordiale kjønnsceller, mens 

neste trinn i kreftutviklingen er progresjon, som utløses blant annet av DNA-skader og 

mutasjoner. Kjønnsepitelet i testikkelen er et av de mest aktivt prolifererende vevene i 

kroppen, og er derfor spesielt mottagelig for DNA-skadende effekter fra blant annet stråling 

og kjemikalier i arbeidsmiljøet eller omgivelsene. Til tross for at kjønnscellene befinner seg i 

et relativt beskyttet miljø inni testikkelen, mellom Sertoliceller, vil en del kjemikalier føre til 

blant annet DNA-skader i disse cellene. Det er funnet høyere forekomst av testikkelkreft hos 

menn i noen yrker (bl.a. i plastproduksjon og landbruk), men klare årsakssammenhenger er 

imidlertid ikke etablert.  

 

 
Figur 1-1 Aldersspesifikke krefttilfeller i Norge i tidsrommet 1997-2001. Kurven til venstre viser alle typer kreft, 
som øker med alder. Figuren til høyre viser testikkelkreft, som er hyppigst hos unge menn (Kreftregisteret). 
 

Genomet er konstant utsatt for DNA-skader via cellulær metabolisme og agens i miljøet. 

DNA-reparasjon er en av våre viktigste systemer for å forhindre og motvirke den 

tidsavhengige desintegrasjonen av våre gener på grunn av uønsket, men uunngåelig 
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akkumulering av DNA-skader. Pattedyr har flere reparasjonsveier, noen delvis overlappende. 

Det inkluderer blant annet nukleotidutkuttingsreparasjon (NER), baseutkuttingsreparasjon 

(BER), homolog rekombinasjon, direkte ligering av ender og feilparringsreparasjon 

(mismatch repair). DNA-reparasjonsmekanismer har i den reproduktive livssyklusen hos 

pattedyr en viktig rolle når det gjelder å beskytte utviklingen av friskt avkom, noe som 

naturlig nok krever overføring av så å si intakte haploide genomer. Våre tidligere studier 

(Olsen et al., 2003) har imidlertid vist at visse deler av DNA-reparasjon er svært ineffektiv, 

og at det er forskjeller mellom mennesker og gnagere i evnen til å reparere visse typer 

oksidative DNA-skader i testikkelceller. I motsetning til rotte og mus har testikkelceller fra 

mennesket liten eller ingen evne til å reparere en mutagen og hyppig forekommende DNA-

skade kalt 8-okso-7,8-dihydroguanin (8-oxoG; Olsen et al., 2003). Denne skaden fjernes 

hovedsakelig via BER. Villtype gnagere er derfor trolig ikke optimale som eksperimentelle 

modeller for undersøkelse av genotoksiske virkninger av DNA-skadende agens på mannens 

kjønnsceller. I denne oppgaven har jeg derfor brukt en transgen muselinje hvor genet for et 

enzym som deltar i reparasjon av DNA-skader som 8-oxoG, er slått ut. Dette enzymet heter 8-

oxoguanin DNA-glykosylase 1 (Ogg1).    

 

Mennesker utsettes for en rekke miljømutagener hver eneste dag. Et viktig selvpåført mutagen 

er sigarettrøyk og en av komponentene i sigarettrøyk, benzo(a)pyren (BaP), gir opphav til 

store DNA-addukter samt oksidative DNA-skader. Tradisjonelt har vektlegging vært på 

effekten av sigarettrøyk på somatiske vev (for eksempel lungekreft og hjertesykdommer), 

mens negative effekter på reproduksjon og avkom har vært mindre studert. I et pågående 

prosjekt i vårt laboratorium undersøkes mutasjonsfrekvenser i testikkel etter BaP-eksponering 

av mus med eller uten defekt Ogg1. Som en del av dette prosjektet har jeg i denne oppgaven 

undersøkt ekspresjon av enkelte proteiner involvert i metabolismen av BaP, samt noen 

enzymer som deltar i reparasjon av oksidative skader i testikkelvev fra mus eksponert for 

BaP. 

 

1.2 Benzo(a)pyren (BaP) 

1.2.1 Forekomst  

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), som BaP, er miljøforurensende stoffer som 

finnes overalt. PAH dannes når organisk materiale som inneholder karbon og hydrogen 

utsettes for temperaturer over 700 °C. De største naturlige kildene er skogbranner og 
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vulkaner. Antropogene kilder til utslipp av PAH er blant annet fyringsanlegg, bileksos, visse 

industriprosesser, vedfyring og slitasje av bildekk og asfaltdekke (Miljøstatus i Norge). Blant 

PAH som er studert for deres toksiske effekt på mennesker, er BaP (figur 1-2) svært godt 

studert. Denne femringede forbindelsen dannes som biprodukt under forbrenning av kulltjære, 

petroleum og tobakk. 

 
Figur 1-2 Benzo[a]pyren 
 
Utslipp fra vedfyring og metallurgisk industri er de viktigste antropogene kildene til utslipp av 

PAH til luft i Norge i dag. PAH utslippet har økt med 12 prosent fra 2001 til 2002, fra i 

underkant av 140 tonn til over 160 tonn. Dette skyldes blant annet økte utslipp fra 

aluminiumsindustrien, til tross for redusert produksjon. Dette var i hovedsak en følge av et 

uhellutslipp i forbindelse med ombygging til renere prosess ved ett av verkene (SSB, 2004). 

Utslipp av BaP til luft i tidligere vest-Tyskland (BRD) i 1981 var estimert til ca 18 tonn. 

Hovedkildene var koksproduksjon (30 %), fyring med kull (56 %) og motorkjøretøy (13 %) 

(WHO, 2000). 

 

1.2.2 Human eksponering 

Den generelle befolkningen eksponeres for BaP via mat, vann, jord og luft. For de fleste 

europeiske land er BaP-nivåene i luft mellom 0,1 – 1 ng/m3 (Shatalov et al., 2001), mens 

konsentrasjoner < 0,1 ng/m3 til omtrent 140 ng/m3 er rapportert i 30 byer (WHO, 1998). 

Undersøkelser viser at de fleste drikkevannsprøver inneholder 0,04 – 2,0 ng/l BaP (WHO, 

1998). Mat er sett på som hovedkilden for regelmessig BaP eksponering, og står for ca 97 % 

av daglig inntak (Hattemer-Frey og Travis, 1991). Det er blant annet funnet konsentrasjoner 

av PAH på over 100 µg/kg i røkt kjøtt (WHO, 1998). I en nederlandsk undersøkelse fra 1984 

til 1986 ble gjennomsnittlig inntak av PAH i dietten hos 18-åringer estimert til 5 – 17 µg/dag. 

Det største bidraget til PAH i mat kom fra sukker og søtsaker, kornprodukter, olje, fettstoffer 

og nøtter (de Vos et al., 1990). Inhalering og inntak av BaP-forurenset vann er sett på som 

mindre viktig for eksponering i den generelle populasjonen. Unntak er røykere og arbeidere i 
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kullindustrien. Det er rapportert varierende konsentrasjoner av BaP i sigarettrøyk. I en studie 

av 35 canadiske sigarettmerker varierte gjennomsnittsinnholdet av BaP fra 3,36 ng til 28,9 ng 

per sigarett (Kaiserman et al., 1992). WHO, 2003 har oppgitt en BaP-konsentrasjon på 20-40 

ng per sigarett.  

 

1.2.3 Toksikokinetikk 

PAH er svært lipofile forbindelser og kan dermed lett tas opp over cellemembraner. Inne i 

cellen bindes PAH generelt til hydrofobe molekyler som deltar i distribusjonen av stoffet til 

intracellulære avdelinger. Hos mennesker er lungene og luftveiene hovedrutene for PAH-

opptak etter innånding av aerosoler og partikler som inneholder PAH. Fordøyelseskanalen er 

hovedveien for inntak av PAH-kontaminert mat eller vann, mens huden er hovedveien etter 

kontakt med PAH-holdig materiale. Fordelingen av PAH i organismen er rask og utstrakt, 

uansett opptaksvei. Distribusjon av BaP etter innånding er generelt lik i forskjellige dyrearter 

(ATSDR, 1995). Leveren blir ofte vurdert som det primære målorganet til BaP da dette 

organet inneholder mange av enzymene som er involvert i bioaktivering og utskillelse av 

molekylet. Etter eksponering med [3H]BaP (1 mg/kg kroppsvekt) til rotte gjennom luftveiene, 

økte radioaktiviteten raskt og var på sitt høyeste (21 %) i leveren etter 10 min (Weyand og 

Bevan, 1986). Det har blitt funnet høye nivåer av BaP innen 30 min i lever, nyrer, 

fordøyelseskanalen, spiserør, tynntarm, blod og skjelett hos rotter (Sun et al., 1982;Weyand 

og Bevan, 1986). I en studie der 8 uker gamle F-344 rotter ble gitt 100 mg/kg kroppsvekt BaP 

oralt, økte nivået gjennom de første 24 timene i reproduksjonsorganene (Ramesh et al., 2001). 

Etter 72 timer var 10 % av administrert dose tilgjengelig.  

 

Metabolismen av PAH skjer i alle vev og innbefatter flere mulige reaksjonsveier. Enzymene 

som er involvert inkluderer Fase I metaboliserende enzymer som mikrosomale cytokrom P-

450, epoksid reduktaser og epoksid hydrolaser, samt Fase II konjugeringsenzymene glutation 

transferase, UDP – glukuronid transferaser og sulfotransferase (Gelboin, 1980). Primære 

metabolitter av BaP er epoksider, dihydrodioler, fenoler og quinoner (Selkirk, 1977). 

Cytokrom P-450 monooksygenase initierer den metabolske kaskaden ved å tilføre oksygen i 

hvilken som helst posisjon av BaP (figur 1-3). Disse epoksidene kan spontant omgrupperes til 

fenoler, bli hydrolysert til dihydrodioler eller reagere kovalent med glutation, enten kjemisk 

eller i en reaksjon katalysert av glutation-S-transferaser. Fenoler eller dihydrodioler kan 

konjugeres til glukuronider eller sulfatestere. I tillegg til å bli konjugert kan dihydrodiolene gå 

gjennom ytterligere oksidativ metabolisme. Mer detaljert vil Cytokrom P-450-systemet først 
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bl.a. katalysere dannelsen av (7R,8S)-epoksi-7,8-dihydrobenzo(a)pyren (BaP-7,8-epoksid) 

som omdannes til (7R,8R)-dihydroksi-7,8-dihydrobenzo(a)pyren (BaP-7,8-dihydrodiol), 

katalysert av epoksid hydrolase. BaP-diol vil deretter gå gjennom enda et oksidasjonssteg som 

hovedsakelig gir (7R,8S)-dihydroksi-(9S,10R)-epoksi-7,8,9,10-tetrahydrobenzo(a)pyren 

(BaP-7,8-dihydrodiol-9,10-epoksid, BPDE). BPDE er et ultimat karsinogen. Metabolisme av 

BaP danner også BaP-quinoner, hovedsakelig BaP-6,12-dion, Bap-3,6 dion og BaP-1,6-dion 

(Lesko og Lorentzen, 1985;Sullivan, 1985), ved biologiske peroksidaser og CYP isoenzymer i 

kombinasjon med dihydrodiol dehydrogenaser. BaP-quinoner kan også dannes i miljøet ved 

UV-lys (Penning et al., 1996;Reed et al., 2003). 

 

BaP og andre PAH utskilles hovedsakelig via galle og urin. Hos rotter er det høy og rask 

ekskresjon av BaP etter eksponering i lavt nivå ved inhalering, mens den er lav i hunder og 

aper. Etter inhalering via nese av 4,8 mg/m3 14C-BaP ved en enkel eksponering eller daglig i 4 

uker hos rotter, fantes omtrent 96 % av administrert mengde i form av ekskretert radioaktivitet 

i galle og urin (ATSDR, 1995).  

          
Figur 1-3 BaP-metabolismen (Miller et al., 2001). 

 
 

BPDE 
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1.2.4 Toksisitet 

PAH ser ut til å ha lav akutt toksisitet. De mest undersøkte av PAH er 7,12 

dimetylbenz[a]antracen (DMBA) og BaP. Studier har vist at akutt og subkronisk toksisitet av 

BaP er relativt lav, BaP påvirker spesifikke blodelementer og organer og BaP har større effekt 

på hannrotter enn hunnrotter (Knuckles et al., 2001). Rotter viser redusert konsentrasjon av 

testosteron og tydelig svekket funksjon av bitestikkel etter sub-akutt eksponering med BaP via 

innånding (Inyang et al., 2003), pga. sin østrogenlignende egenskap  

 

BaP-quinoner er kjemisk reaktive forbindelser som er blitt påvist å gjennomgå en elektron-

redoks-syklus. Dette resulterer i dannelsen av reaktive oksygenforbindelser (ROS) i form av 

superoksid anion (O•-
2), hydroksylradikal (OH•), singlet oksygen (1O2) og hydrogenperoksid 

(H2O2) (Penning et al., 1996). ROS ser ut til, i tillegg til å skade DNA, å skade sperm ved 

oksidativt angrep på lipidene i plasmamembranen til sperm, noe som leder til initiering av en 

kaskade av lipidperoksidering. Etter denne patologiske prosessen vil sperm miste deres 

bevegelses-, akrosomreaksjons- og penetreringsevne (Aitken et al., 1993).  

 

PAHer har også vist seg å være potente hemmere av immunoreaksjoner (White, Jr. et al., 

1986). 

 

1.2.5 Karsinogenese 

Blant karsinogene PAH er BaP den best studerte forbindelsen og har ofte fungert som en 

modell for karsinogene og mutagene effekter av PAH. BPDE er den mest karsinogene BaP-

metabolitten. Denne forbindelsen har et epoksid rett ved buktregionen (figur 1-2) til 

molekylet og et fellestrekk for alle epoksider i buktregion er deres resistens mot hydrolysering 

via epoksid hydrolase. Disse epoksidene er svært mottagelige for nukleofilt angrep og BaP-

DNA addukter dannes i 9,10-epoksid-posisjonen hos BPDE. Adduktene dannes helst til N2 

posisjon i guanin (figur 1-4) (Mehrotra et al., 1994; Weinstein et al., 1976).  

 

 
Figur 1-4 BPDE-N2-dG 
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I en studie sammenlignet man dannelse av BaP-addukter i hud, lunger og lever etter en 

enkeltdose eller kronisk topisk hudeksponering med BaP. Nivået av addukter økte med 

økende dose BaP, men stigningstallet i dose-responskurven var forskjellig for hvert organ 

(Talaska et al., 1996). DNA-addukter er sentrale i karsinogeneseprosessen. Hvis adduktene 

ikke repareres kan de forårsake miskoding i funksjonelle områder av onkogener, tumor-

suppressorgener og andre gener som er involvert i vekstregulering, og gi opphav til andre 

uheldige mutasjoner. Kreft kan være resultatet. BPDE fører hovedsakelig til G:C → T:A 

transversjoner (Moriya et al., 1996; Fernandes et al., 1998). Sigarettrøyking er assosiert med 

reduksjon i antall sperm og i spermiekvalitet (Rubes et al., 1998; Sofikitis et al., 1995; Vine, 

1996). Det er også vist at antallet BPDE-addukter i sperm øker ved sigarettrøyking (Zenzes et 

al., 1999). 

 

Resultater av komparative karsinogenesestudier tyder på at flere mekanismer for aktivering 

kan være involvert i BaP-karsinogenese. Foruten BPDE, som danner et stabilt addukt, har 

også andre BaP-metabolitter genotoksiske egenskaper. BaP-quinon metabolitter har kapasitet 

til å binde seg til DNA og danne ustabile addukter, samt forårsakes oksidativ DNA-skade og 

DNA fragmentering (Devanesan et al., 1996; Flowers et al., 1996; Shou et al., 1993). BaP og 

andre PAHer, som DMBA, generer en vesentlig andel ROS under deres metabolisme (Von 

Sonntag, 1987; Cadet og Vigny, 1990). I tillegg er enkelte BaP-metabolitter i stand til å 

produsere ROS, som igjen forårsaker DNA-skader som oksiderte DNA-baser. BaP øker nivået 

av oksidative DNA-skader som 8-OhdG i lever, nyre og lunge (Kim og Lee, 1997).  

 

1.2.6 Sentrale aktiveringssystemer 

Aryl hydrokarbon reseptor. 

Aryl hydrokarbon reseptoren (Ah-reseptor, AhR) er blitt karakterisert som den primære 

xenobiotikaregulerte transkripsjonsfaktoren involvert i transkripsjonsregulering av enzymer 

som metaboliserer kjemikalier (oversiktsartikkel av Schmidt og Bradfield, 1996). Reseptoren 

hører til familien av basic helix-loop-helix/PER-ARNT-SIM (bHLH-PAS) proteiner, og er 

uttrykt i alle undersøkte vev. AhR kontrollerer mange gener, inkludert genene til CYP1A1, 

CYP1A2 og CYP1B1. Reseptoren er kjent for å binde et bredt spekter av strukturelt ulike 

forbindelser med varierende affinitet (Denison Heath-Pagliuso, 1998), blant annet dioksin og 

BaP. AhR er bundet til en Hsp90 dimer og en immunofilin homolog, XAP2 i cytoplasma. Ved 

binding til en ligand vil komplekset gjennomgå en komfirmasjonsendring som fører til at 

reseptoren får økt affinitet til DNA og en mye lavere dissosiasjonshastighet fra liganden 
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(Bradfield et al., 1988). Denne hendelsen er forbundet med at komplekset forflyttes til kjernen 

(figur 1-5). Hsp90 og XAP2 blir erstattet av aryl hydrokarbon reseptor kjerne translokator 

(ARNT), og reseptor-ARNT komplekset binder seg så til en regulatorisk sekvens i DNA, 

kjent som dioksin-responsivt element (DRE) eller xenobiotisk-responsivt element (XRE). 

Dette øker transkripsjonen av CYP1A1, CYP1A2 og andre gener som har lignende sekvenser 

oppstrøms for genet. Studier har vist at ligand-bundet AhR degraderes i cytoplasma etter å ha 

blitt eksportert ut av kjernen (Davarinos et al., 1999). AhR er påvist i testikkel, bitestikkel, 

sædleder, ventral prostata, dorsolateral prostata og sædblære hos rotter (Roman et al., 1998). 

 

 
 

Figur 1-5 Skisse over Ah-reseptor veien 

 

Aryl hydrokarbon reseptor kjerne translokator (ARNT/HIF-1β) 

ARNT er kjent som en viktig del av reseptor-komplekset som bindes til DNA og proteinet 

aktiverer trankskripsjonen av genene som er under kontroll av AhR. ARNT-proteinet tilhører 

bHLH-PAS familien og ser generelt ut til å være en dimeriseringspartner som danner homo- 

eller heterodimerer med andre proteiner i denne familien (oversiktsartikkel av Schmidt og 

Bradfield, 1996). ARNT er nylig blitt vist å interagere med et HIF-1α protein, derav navnet 

HIF-1β, som også er et bHLH-PAS protein (Wang et al., 1995). Det resulterende komplekset 

HIF-1 er en transkripsjonsfaktor og ser ut til å styre den cellulære responsen under tilstander 

som hypoksi (Semenza, 1994; Wang og Semenza, 1993; Wang et al., 1995). ARNT er 

konstitutivt lokalisert i kjernen (Hirose et al., 1996). I den hannlige reproduksjonstrakten hos 

rotte er proteinet funnet i testikkel, bitestikkel, sædleder, ventral prostata, dorsolateral prostata 
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og sædblære (Roman et al., 1998). Ekspresjon av proteinet er funnet i placenta, hjernen hos 

voksne, hjerte, nyrer, lever, lunge og tymus hos rotter (Carver et al., 1994).  

 

Cytokrom P4501A1 (CYP1A1) 

CYP1A1 er det mest aktive medlemmet av CYP1 familien for metabolisme av mange PAHer 

(Guengerich, 1988; Savas et al., 1997). Cyp1a1 mRNA er detektert i svært lave nivåer hos 

kontrollmus (C57BL/6J) i lever, lunge, hjerte, tarm, tymus, testikkel, livmor, eggstokker og 

hjerne, men blir sterkt indusert i disse organene hos mus eksponert med BaP og 3,4,3’,4’- 

tetraklorbifenyl (Shimada et al., 2003). I fravær av en induserende forbindelse er 

transkripsjonen av CYP1A1-genet undertrykt av et repressor-protein, noe som forklarer det 

konstitutivt lave nivået av CYP1A1 i de fleste arter. Derfor krever induksjon av proteinet både 

fjerning av repressor og aktivering av transkripsjon ved hjelp av AhR. Oppstrømsregionen i 

CYP1A1 genet inneholder multiple XRE-sekvenser som sørger for en betydelig (>100) økning 

av CYP1A1 mRNA og protein nivå etter en ligand binder seg til AhR (Casarett & Doull’s, 

The Basic Science of Poisons, 6 utgave). 

 

Cytokrom P4501A2 (CYP1A2) 

CYP1A2 er ikke uttrykt i ekstrahepatisk vev (Choudhary et al., 2005;Landi et al., 1999). 

Oppstrømsregionen i CYP1A2-genet inneholder også XRE (eller XRE-lignende) sekvenser. 

Dermed vil forbindelser som induserer CYP1A1 også indusere CYP1A2. Likevel avviker 

induksjonen av CYP1A2 fra CYP1A1. Induksjonen skjer ved lavere doser av induserende 

forbindelser, involverer stabilisering av mRNA eller enzym fra degradering og krever 

leverspesifikke faktorer.  

 

1.2.7 Metabolisme av xenobiotika i testikkelen 

Cellene i testikkelen hos pattedyr har evne til å metabolisere flere kjemikalier som har krysset 

blod-testikkel-barrieren. Hovedparten av metabolisme av xenobiotika til testikkeltoksiske 

metabolitter skjer imidlertid utenfor testiklene, i leveren. De resulterende reaktive 

metabolittene kan blant annet forstyrre spermatogenesen og/eller steroidogenesen (Georgellis 

og Rydstrom, 1989). 

 

Flere monooksygenaser (Cyp-enzymer), som ofte fører til aktivering av kjemikalier, har svært 

lav aktivitet i testikkelen i forhold til i leveren. Videre varierer aktiviteten til Cyp-enzymene 

mellom ulike celletyper i testikkelen. I forhold til andre organer er aktiviteten til cytosolisk 
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GST høyere i testikkelen (DePierre og Morgenstern, 1983). Mannlige kjønnsceller har dobbelt 

så mye mikrosomale epoksidhydrolase (EH) og glutation-S-transferase (GST) sammenlignet 

med interstitielle celler, som for eksempel Leydigcellene. På en annen side er aktiviteten aryl 

hydrokarbon hydroksylase (AHH), BaP som substrat, og mengden av Cytokrom P-450 minst 

dobbelt så høy i mikrosomene til interstitielle celler enn i kjønnscellene (Mukhtar et al., 

1978). Aktiviteten til GST øker med kjønnscelledifferensieringen (Grosshans og Calvin, 

1985). I en studie gjort på ekspresjon av forskjellige GST-isoformer i rotter indikerte 

resultatene at isoformene til GST er forskjellig uttrykt i testikkelavdelingene og i segmentene 

til bitestikkelen. Total GST proteinmengde og katalytisk aktivitet var høyest i caput 

epididymis og minket progressivt mot sædlederen (Gandy et al., 1996). Reguleringen av noen 

xenobiotika-metaboliserende enzymer (Cytokrom P-450 og eksempelvis mikrosomale 

enzymer som AHH, EH, pUGT og GST) påvirkes av hypofysen, hormoner fra hypofysen 

(LH) og androgener (Lee et al., 1980; Mehrotra et al., 1999), og forskjellige peroxisom 

proliferatorer har varierende effekt på nivået av disse enzymene (Mehrotra et al., 1997). 

Sensitiviteten for kjemikalier kan derfor variere mellom de ulike celletypene i testikkelen i 

samsvar med den varierende aktiviteten av de ulike metaboliserende enzymene.  

 

1.3 Testikkelen 

1.3.1 Testikkelens fysiologi 

Testikkelens to hovedfunksjoner er å produsere kjønnsceller og kjønnshormoner. Disse 

prosessene foregår i separate, men nærliggende områder i testikkelen. Kjønnscellene dannes 

mellom Sertoliceller i sædkanalene, mens kjønnshormonene produseres og skilles ut fra 

Leydigceller som befinner seg i det interstitielle vevet. I det interstitielle vevet finnes også 

blodårer, makrofager og mastceller. Leydigcellene produserer testosteron under 

fosterutviklingen, som trengs for å utvikle de mannlige kjønnskarakteristika. Etter fødsel er 

disse cellene ”hvilende” fram til puberteten da de igjen begynner å produsere testosteron. 

Leydigceller omdanner også noe testosteron til østradiol. Testosteronproduksjonen 

kontrolleres av flere faktorer som luteiniserende hormon fra hypofysens forlapp og 

androgenbindende-proteiner fra Sertolicellene.  

 

Sædkanalene består av kjønnsepitel og peritubulært vev (Davidoff et al., 1990). 

Kjønnsepitelet består av celler som omfatter forskjellige stadier av kjønnsceller, det vil si 

spermatogonier, primære og sekundære spermatocytter samt spermatider. Disse er lokalisert i 
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nær kontakt, i såkalte inneslutninger av Sertolicellene (oversiktsartikkel av Holstein et al., 

2003). Basalmembranen (basement membrane) ligger mellom epitelceller og peritubulære 

celler. Sædkanalene kan deles inn i adluminaldel (midten) og basaldel (i ytterkanten), og disse 

delene er adskilt av spesialiserte tight junctions mellom Sertolicellene nær basalmembranen. 

Blod-testikkel-barrieren består av disse tight junctions mellom Sertolicellene og tight 

junctions mellom endotelcellene i kapillærene (oversiktsartikkel av Bart et al., 2002). Dette 

utgjør en biologisk barriere, som dannes under puberteten, og som hindrer enkelte kjemikalier 

og ioner i å passere fra blod og interstitielt vev til adluminaldelen av testikkelen. Alle 

kjønnscellene, dvs spermatogoniene, hos pre-pubertale gutter ligger imidlertid utenfor blod-

testikkel-barrieren. Disse cellene (dvs. spermatogoniene) er mer utsatte for eksponering for 

miljøfaktorer enn de mer modne kjønnscellene som befinner seg innenfor barrieren hos post-

pubertale menn. Størrelse, fettløselighet og ionisering (ved fysiologisk pH) av 

miljøkjemikaliene er avgjørende for transport av forbindelser over blod-testikkel-barrieren. 

Små hydrofobe forbindelser som er ionisert passerer lettest over barrieren. Det foregår også 

en aktiv transport av kjemikalier. P–glycoprotein, som er en ABC-transportør, translokerer et 

bredt spekter av xenobiotika ut av celler. Dette proteinet finnes blant annet i blod-testikkel-

barrieren (Fromm, 2004). ABC-transportører er en stor familie membran transportproteiner 

som bruker energi fra ATP (adenosintrifosfat) til å transportere peptider og enkelte små 

molekyler over membranen 

 

Sertolicellene regulerer utviklingen og produksjonen av kjønnsceller. En Sertolicelle har 

vanligvis kapasitet til å assosieres med 30-50 kjønnsceller i hvert trinn av spermatogenesen 

(Weber et al., 1983). Det er helt nødvendig at kjønnscellene under modning utvikler celle-

celle-kommunikasjon med Sertoliceller via parakrine faktorer og signalmolekyler, slik at 

Sertolicellene kan gi kjønnscellene strukturell støtte, nødvendig næring og biologiske faktorer 

(oversiktsartikkel av Cheng og Mruk, 2002). Sertoliceller danner og skiller ut viktige 

peptider/proteiner, som hormonene inhibin og aktivin, vekstfaktorer, enzymer og 

androgenbindende protein. Androgenbindende protein skilles ut i sædkanallumen hvor det 

bindes til testosteron, slik at testosteron blir mindre lipofilt, og at det dermed kan konsentreres 

i væsken inne i lumen. Det peritubulære vevet består av fem lag myofibroblaster med 

bindevev innimellom. Disse myofibroblastene sørger for kontraksjoner slik at de ubevegelige 

spermatozoene transporteres ut av testikkelen.  
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Figur 1-6 Testikkelen. A) Testikkel. Sædkanalen (seminiferous tubule) går over i bitestikkelen (epididymis) som 
igjen går over i sædlederen (vas deferens). B) Tverrsnitt av en sædkanal med lumen i midten. Sertolicellene 
ligger mellom kjønnscellene som er under utvikling, og strekker seg fra basalmembranen til lumen. Utenfor 
basalmembranen finnes blodårer og testosteronproduserende Leydigceller. C) Forstørret del av tverrsnitt av en 
sædkanal. Til venstre for figuren ligger det interstitielle vevet med blodårer og Leydigceller. Så kommer 
basalmembranen (basement membrane) og fra den og inn til lumen av sædkanalen foregår spermatogenesen der 
spermatogonier utvikler seg til spermatozoer gjennom mange trinn. Sertoliceller gir næring og støtte til 
kjønnscellene. D) Sædcellestruktur. Sædceller har hale (tail/flagellum) til å bevege seg med. I midtpartiet finnes 
mitokondriespiral og mikrotubuli, mens kjernen, centrioler og akrosom er lokalisert i hodet. Mitokondriene 
produserer energi til sædcellebevegelse, akrosomen inneholder enzymer som er essensielle for befruktning (figur 
A, B og D er hentet fra Human Physiology, Silverthorn et al., 2001). 
 

C) D) 

A) B) 
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1.3.2 Spermatogenesen 

Spermatogenesen er prosessen der selvfornyende stamceller, spermatogonier, differensieres til 

spermatozoer, en prosess som foregår fra pubertet til ut i høy alder. Prosessen er relativt lik i 

alle pattedyr og kan deles inn i tre faser: proliferasjon av spermatogonier (spermatogoniesen), 

modning av spermatocytter (meiose) og differensiering av haploide spermatider 

(spermiogenesen). Den første fasen starter med at diploide stamcelle-spermatogonier 

gjennomgår en mitotisk deling. Dette gir opphav til to diploide datterceller (2C). Det er tre 

typer spermatogonier som gjenkjennes etter deres posisjon i den basale delen av 

kjønnsepitelet, deres morfologi og farging av kjerne. De tre typene er A lys-, A mørk- og B-

spermatogonier (Clermont, 1966). A-spermatogoniene forblir stamceller mens B-

spermatogoniene går gjennom spermatogenesen (oversiktsartikkel av Holstein et al., 2003). 

Etter flere mitotiske delinger (6 hos mus og 2 hos mennesket) differensieres cellene til 

primære spermatocytter som har dobbelt sett kromosomer (4C), men som likevel er diploide 

(2n). Dette begynner i basaldelen av sædkanalen, men de primære spermatocyttene 

transporteres så over blod-testikkel-barrieren til adluminaldelen, hvor meiosen og 

spermiogenesen finner sted. 

 

Meiosen er en lang prosess som tar 25 dager hos menneske og 14 dager hos mus. Den første 

meiotiske delingen er ekstra tidkrevende og cellen gjennomgår en rekke viktige prosesser, 

som blant annet genetisk rekombinasjon. Prosessene resulterer i to sekundære spermatocytter 

med ett enkelt sett kromosomer (2C), men som fremdeles er diploide (2n). Den andre 

meiotiske delingen er langt raskere og fører til dannelsen av fire haploide runde spermatider 

(1C, 1n). De runde spermatidene gjennomgår videre en rekke endringer som kondensering av 

kjernekromatin, dannelse av akrosom og flagell under spermiogenesen, og blir til 

spermatozoer. Spermatozoene frigjøres fra Sertolicellene til lumen og transporteres herfra 

gjennom bitestikkelen (epididymis), hvor videre modning skjer. Blant annet pakkes 

kromatinet ytterligere og cellene blir mobile. Deretter vandrer spermatozoene via sædlederen 

(vas deferens) til sædblæra. Spermatogenesen varer 74 dager hos menneske og 35 dager hos 

mus. Hos mennesker bruker sædcellene ytterligere 10-12 dager på sin ferd gjennom 

bitestikkelen til sædblæra, så hele prosessen fra spermatogonie til moden sperm tar ca. 86 

dager (~3 måneder). 

 

Tap av kjønnsceller under spermatogenesen er betydelig og andelen misdannede 

spermatozoer i et ejakulat er svært høyt. Ved å sette den potensielle spermproduksjonen til 
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100 %, blir 75 % av de utviklede kjønnscellene tapt ved apoptose og degenerering. Bare 25 % 

av kjønnscellene når ejakulatet og over halvparten av dem er misdannet. Dermed vil bare 

omtrent 12 % av spermproduksjon-potensialet være tilgjengelig for reproduksjon 

(oversiktsartikkel av Holstein et al., 2003). Spermproduksjon-effektiviteten (antall sperm 

produsert per gram testikkelvev) er også flere ganger lavere hos menneske enn hos de fleste 

ikke-primater. 

 

 

 
Figur 1-7 Spermatogenesen i mus. Stamceller, spermatogonale, meiotiske og postmeiotiske avdelinger og deres 
lokalisering i sædleder. Celledivisjonene i stamcelle avdelingen (i rødt) er asynkronisert, i motsetning til det 
strengt regulerte programmet som består i at spermatogonier skal gjennomgå meiose og de øvrige steg i 
spermatogenesen. De stiplete linjene indikerer avdelinger i sædlederen hvor differensieringsstegene skjer (Olive 
og Cuzin, 2005). 

 

 

14,1 dager 

13,7 dager 

5,3 dager 

7,4 dager 
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1.4 DNA-skader 
Det er allment akseptert at DNA-skader er en hovedfaktor i mutagenese, karsinogenese og 

aldring (Lindahl, 1993). Skader i DNA kan oppstå som følge av spontane kjemiske endringer, 

DNA-replikasjonsfeil, oksidasjon, ulike kjemikalier i miljøet, stråling og integrering av virus i 

genomet (Krokan og Slupphaug, 1998). Et betydelig antall enkelttrådbrudd (SSB) og tap av 

baser skjer spontant in vivo ved prosesser som hydrolyse. Så mange som 13 000 puriner 

(adenin og guanin) tapes og 55 000 SSB i sukkerfosfatkjeden genereres i hver menneskecelle 

hver dag (Lindahl og Nyberg, 1972; Tice og Setlow, 1985).  

 

1.4.1 Oksidative skader i DNA 

Cellene er under kontinuerlig eksponering for potensielt skadende frie radikaler og lignende 

forbindelser. Reaktive oksygenforbindelser (ROS) utgjør en spesiell trussel for DNA. De kan 

forårsake flere typer DNA-skader som apurine/apyrimidine-seter (AP-seter = baseløse seter), 

DNA-trådbrudd og oksiderte baser. Oksidative DNA-skader kan forårsakes av eksponering 

for miljøforbindelser som blant annet ioniserende stråling, UV-lys av bestemte bølgelengder 

(320-380 nm) og fotosensitiviserende forbindelser (Cadenas, 1989; Kappus og Sies, 1981; 

Rosenkranz et al., 2000). Hovedkilden til intracellulære ROS (H2O2, O•-
2, OH• og 1O2) er 

elektronlekkasje assosiert med respirasjon i mitokondriene, men også peroxisomal 

metabolisme, enzymatisk syntese av nitrogenoksid og metabolisme av fagocyttiske 

leukocytter. DNA beskyttes av antioksidantenzymer som superoksid-dismutase (SOD) og 

katalaser sammen med radikaloppfangere (radical scavanger), som glutation, spermin (Ha et 

al., 1998) og vitaminene C og E. Ekspresjon av ekstracellulær SOD er påvist i hjerte, hjerne, 

lunge, nyre, bitestikkel, testikkel, Sertoli- og kjønnsceller, og i lave nivåer i lever og ovarier. 

Livmor, milt eller tymus (brissel) viste ingen ekspresjon av enzymet (Mruk et al., 1998). 

Kjønnscellene uttrykker bare tredjeparten ekstracellulært SOD i forhold til Sertolicellene 

(Aravindan et al., 1996; Aravindan et al., 1997). Aktiviteten til SOD har vist seg å reduseres 

etter BaP behandling (Kim og Lee, 1997). 

 

ROS reagerer med DNA og danner genotoksiske oksidative DNA-skader. Av de fire basene 

(A, C, G og T) har guanin lavest oksidasjonspotensial, og blir derfor lettest oksidert (Kovacic 

og Wakelin, 2001). Det har til nå vist seg at omtrent 15 oksiderte former av guanin dannes i 

DNA. Den mest vanlige er 8-okso-7,8-dihydroguanin (8-oxoG, figur 1-8), som dannes ved 

angrep av •OH på C-8 i guanin. DNA-skaden 8-oxoG kan alternativt oppstå i DNA via 

inkorporering av nukleotidet 8-oxo-dGTP under DNA-replikasjon. Tidlige studier har vist at 
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under normale tilstander er det tilstede omtrent en 8-oxoG per 105-106 nukleotider i en 

mammalsk celle (Hinrichsen et al., 1990), og at mengden øker med alder (Ames, 

1995;Richter, 1995). Det er usikkerhet angående det faktiske nivået av 8-oxoG, men den er 

sannsynligvis tilnærmet en per 106 guanin (Collins, 2005). 8-oxoG kan feilparre med adenin 

(A) ved replikasjon og lede til G:C → T:A transversjoner (Cheng et al., 1992). Replikasjon 

(=DNA-syntese) er imidlertid nødvendig for generering av en mutasjon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Ro 12-9786 

For å studere reparasjon av 8-oxoG er det ønskelig å kunne indusere denne skaden spesifikt 

uten at andre skader også induseres i stor grad. Kun et fåtall behandlingsformer gir overvekt 

av 8-oxoG. Vi har i den sammenheng benyttet det fotosensitiviserende kjemikaliet Ro 12-

9786, som hovedsakelig induserer 8-oxoG. 

 

Ro 12-9786 var i utgangspunktet et potensielt antipsykotisk/angstdempende medikamenter 

under utvikling av Roche. Da de undersøkte stoffets genotoksisitet, fant de mutagen effekt. 

Etter videre evaluering ble det avdekket at effekten var avhengig av vanlig lys i laboratoriet. 

Fotokjemisk genotoksisitet ble videre målt i tester med S. cerevisiae D7 for måling av 

genkonversjon, i tester for måling av kromosomale forandringer og genmutasjoner i 

pattedyrceller, og i form av DNA-skader (trådbrudd) i kometmetoden. Genotoksisiteten så ut 

til å være relatert til lysindusert produksjon av singlet oksygen (1O2). Flere strukturelt like 

forbindelser ble evaluert for deres fotofysiske egenskaper, fotokjemisk mutagene egenskaper 

samt fototoksisitet ved forskjellige in vitro forsøk. Ro 12-9786 (figur 1-9) var den minste av 

disse forbindelsene med en molekylvekt på 273 g/mol. Den var den mest potente 1O2 

generatoren, og den ga flest enkelttrådbrudd i nakne plasmid og via SOS respons 

(forsvarsmekanisme som settes i gang hos bakterier etter DNA-skader), men var kun svakt 

fototoksisk. Årsakene til disse egenskapene var antagelig at Ro 12-9786 er et lite molekyl 

Figur 1-8 8-Okso-7,8-dihydroguanosin (8-oxodG). Purinbasen guanin oksideres i 8-posisjon (se pil). 
dR=deoksyribose 
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med begrenset romlig struktur og plane aromatiske ringer som gjør at stoffet så enkelt får 

tilgang til DNA (Gocke et al., 2003). Et annet av stoffene, Ro 19-8022, ga opphav til en 

DNA-skadeprofil som var lik den forårsaket av 1O2. Basemodifikasjoner sensitive for Fpg-

protein (DNA-reparasjon endonuklease), som hovedsakelig var 8-oxoG, var generert i en 

betydelig større andel enn enkelttrådbrudd, baseløse seter (AP-seter) og oksidative pyrimidin 

modifikasjoner sensitive for endonuklease III (Will et al., 1999). Ro 12-9786 har vist å gi 

enda større andel av 1O2 (Gocke et al., 2003). Dette betyr at ved å bruke Ro 12-9786 + lys, 

kan vi indusere en overvekt av 8-oxoG. 

 

Figur 1-9 Molekylstruktur for Ro 12-9786 (Gocke et al., 2003). 

 

1.4.3 DNA-skader i mannlige kjønnsceller 

DNA-skader i mannlige kjønnsceller kan føre til dannelse av spermatozoer som bærer 

uheldige mutasjoner eller til celledød, og antall fertile sædceller (evne til å befrukte oocytter) 

kan dermed reduseres (Steinberger og Rodriguez-Rigau, 1983). En signifikant andel ikke-

fertile menn har høye nivåer av DNA-skader i sin sperm i enn hos fertile menn (Irvine et al., 

2000). Sædceller som inneholder DNA-skader, som 8-oxoG, korrelerer med nedsatt 

sædcelleantall og kvalitet (Irvine et al., 1996; Ni et al., 1997). Negativ sammenheng er 

observert mellom stabiliteten av kjerneDNA i sædceller og evnen spermatozoer har til å 

fertilisere in vivo og in vitro (Aitken et al., 1998; Evenson et al., 1999; Host et al., 2000; Sun 

et al., 1997). Selv med et betydelig nivå av DNA-skader beholder sperm evnen til å befrukte 

oocytter, men senere utvikling blir endret og kan føre til arrest på zygotenivå. Spermier med 

ulike typer DNA-skader kan føre til spontan abort, medfødte misdannelser og sykdommer 

(inkludert kreft) i avkommet (Ahmadi og Ng, 1999; Brinkworth, 2000; Zenzes et al., 1998). 

 

Mannlige kjønnsceller har en iboende følsomhet for oksidativt stress, særlig under de sene 

stadiene av spermatogenesen og de tidlige stadiene i epididymal modning. På dette 

tidspunktet i livsløpet til disse cellene er DNA-reparasjonsmekanismene ikke aktive, det 

reduserte cytoplasmatiske volumet begrenser deres nivåer av antioksidanter, DNA er ikke 
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fullstendig pakket og cellene genererer frie radikaler (Aitken et al., 1998). Samtidig som 

kjønnscellene går gjennom komplekse cellulære endringer, er deres posisjon progressivt 

endret fra basaldelen av sædkanalen til adluminaldelen. Denne prosessen krever i seg selv 

omfattende endring i epitelet til sædleder, som resulterer i produksjon av ROS og reaktive 

nitrogenforbindelser (RNS) (Mruk et al., 2002). Et eksempel for betydningen av ROS, er hos 

røykere. Studier har vist at nivået av 8-oxoG i sperm er 50 % høyere hos røykere enn hos 

ikke-røykere ved at røyking blant annet reduserer nivået av antioksidanter som vitamin C og 

E (Fraga et al., 1996). At slike oksidative DNA-skader er assosiert med mutasjoner i mannlige 

kjønnsceller som kan videreføres til avkom, er understreket av studier som indikerer at barn 

av storrøykere har en signifikant økt risiko å få kreft i barndommen (Sorahan et al., 1997). 

Det er også vist at røyking hos menn reduserer suksessraten ved assistert fertilisering både 

ved IVF (in vitro fertilisering) og ICSI (intracytoplasmatisk spermie injeksjon) (Zitzmann et 

al., 2003), dvs. at røykende fedre har langt lavere sjanse for å få et levendefødt barn enn fedre 

som ikke røyker.  

 

1.5 DNA-reparasjon 
DNA-skader har umiddelbare og langvarige konsekvenser. De hemmer transkripsjon og/eller 

replikasjon, og de kan fører til apoptose, mutasjoner og utvikling av kreft og aldring. Cellene 

har et innfløkt forsvar mot DNA-skader. Mange forbindelser forhindrer dannelse av DNA-

skader. Dette kan være detoksifiserende peptider og proteiner og antioksidanter som vitamin 

C og E. DNA-skader som allerede er tilstede i genomet kan bli fjernet via en rekke ulike 

DNA-reparasjonsveier. Den skadde cellen kan alternativt elimineres ved apoptose. 

 

De hyppigste DNA-skadene repareres via mekanismer, såkalt utkuttingsreparasjoner, som har 

det til felles at en eller flere skadde baser først klippes ut, for så å bli erstattet med nytt DNA. 

En skadet DNA-base kan enten fjernes alene, via baseutkuttingsreparasjon (BER), eller som 

en del av et større fragment, via nukleotidutkuttingsreparasjon (NER). BER tar seg av små 

kjemiske endringer av baser som for eksempel 8-oxoG. NER fjerner en bred klasse av heliks-

forstyrrende DNA-skader (addukter) som er foråsaket av UV-lys eller fra eksogene 

forbindelser som for eksempel BaP. DNA-reparasjon foregår alternativt via mekanismer som 

”direkte fjerning”, feilparring-reparasjon og rekombinasjonsreparasjon. Direkte fjerning 

foregår ved reparasjon av UV-induserte skader via fotoaktive enzymer og ved fjerning av 

alkylgrupper fra DNA ved alkyltransferase. Feilparring-reparasjon korrigerer når DNA-baser 
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er assosiert med feil base (guanin:tymin og cytosin:adenin), eller når det dannes små 

ekstraløkker (loops) og hull (gaps) i DNA. Et nylig oppsiktsvekkende funn er at også RNA 

repareres (Aas et al., 2003). 

 

1.5.1 Baseutkuttingsreparasjon (BER) 

Baseutkuttingsreparasjon (BER) tar seg av mange av de spontant induserte DNA-skadene, 

samt skader påført av eksogene forbindelser, som sigarettrøyk, røntgenstråling, nitrosaminer 

og metylerende agens. BER starter ved at en av DNA-glykosylase gjenkjenner og fjerner 

skadde eller modifiserte baser som gir små strukturelle endringer i DNA. DNA-glykosylasene 

kutter bindingen mellom base og sukkerenheten (glykosidbindingen). Det dannes da et 

baseløst apurin/apyrimidin-sete (AP-sete), som for øvrig også kan dannes spontant ved 

hydrolyse. Hver DNA-glykosylase gjenkjenner et spesifikt sett av DNA-substrater og 

spesifiteten til reparasjonsveien er derfor bestemt av hvilken DNA-glykosylase som er 

involvert. Det finnes to klasser DNA-glykosylaser; monofunksjonelle og bifunksjonelle. De 

monofunksjonelle fjerner kun den modifiserte basen, mens de bifunksjonelle (figur 1-10) 

også kutter fosfodiestertråden 3’ for det baseløse sukkeret (gir et enkelttrådbrudd) via sin AP-

lyaseaktivitet. 

Figur 1-10 En bifunksjonell DNA-glykosylase kutter ut den ødelagte basen (i dette tilfellet en pyrimidin) og 
fungerer deretter som AP-lyase ved å kutte fosfodiestertråden 3’ for den fjernede basen. Pilene indikerer hvor 
kuttene skjer. 
 

BER deles inn i short-patch (kort-lapp, SPR) og long-patch (lang-lapp, LPR) reparasjon, 

avhengig av hvor mange baser som er berørt (figur 1-11). I SPR vil AP-endonuklease 1 

(HAP1) eller den 5`-terminale deoksyribose fosfatase (5`-dRPase) aktiviteten til DNA-

polymerase β (Pol-β), trimme DNA-endene slik at de er klare for ny DNA-syntetisering. 

Deretter vil Pol-β fylle inn et nytt nukleotid og bruddet blir forseglet av DNA ligase III/ligase-

kompleks  med røntgen krysskomplimenterende protein 1 (X-ray cross complementing 
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protein 1, XRCC1). Hos pattedyr er SPR den dominerende reparasjonsmekanismen. Under 

LPR inkorporerer Pol δ eller ε flere (2-10) nukleotider i samarbeid med replikasjonsfaktor C 

(RFC) og prolifererende cellekjerneantigen (PCNA). Det dannes dermed en 5`-dRP flap 

struktur som fjernes av flap strukturspesifikk- endonuklease 1 (FEN1). DNA-ligase 1 

forsegler bruddet.  

 

 
Figur 1-11 Modell for baseutkuttingsreparasjon (BER). Se tekst for forklaring av reparasjonsveien. Forkortelser 
i kronologisk rekkefølge: HAP1, human AP-endonuklease 1; Polβ, DNA polymerase β; XRCC1, X-ray cross 
complementing protein 1; LigIII, DNA ligase III; PCNA, prolifererende cellekjerne antigen; RFC, 
repliksjonsfactor C; Polδ–ε, DNA polymerase δ–ε; FEN1, Flap endonuklease; Lig1, DNA ligase 1(Olsen et 
al.,2005). 
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1.5.2 DNA-glykosylaser for fjerning av oksiderte baser 

8-hydroksyguanin DNA-glykosylase 1 (OGG1) 

E. coli benytter tre enzymer for å hamle opp med genotoksiske effekter fra 8-oxoG: 

formamidopyrimidin DNA-glykosylase (Fpg)/MutM (fjerner 8-oxoG fra 8-oxoG:C i DNA), 

MutY (fjerner feilinkorporert A fra A:8-oxoG i DNA) og MutT (hydrolyserer en mutagen 

DNA-byggestein 8-oxodGTP i tilgjengelig cellulær dNTP). Det er rimelig å tro at MTH1 og 

MYH spiller roller som mammalske ortologer av henholdsvis E. coli MutT og MutY (Sakumi 

et al., 1993; Sekiguchi, 1996; Slupska et al., 1996). MYH er en monofunksjonell DNA-

glykosylase og fjerner A som er feilaktig inkorporert ovenfor 8-oxoG i templatet. OGG1 er 

hovedenzymet for fjerning av 8-oxoG i mammalske celler (Klungland et al., 1999), og er en 

bifunksjonell DNA-glykosylase/AP-lyase. Enzymet fjerner også formamidopyrimidin 

derivater som FapyG (Bjoras et al., 1997). Det humane enzymet (hOGG1) er en monomer 

med 345 aminosyrer (van der Kemp et al., 2002), og er en funksjonell homolog av E. coli Fpg 

(MutM) (Aburatani et al., 1997; Arai et al., 1997; Bjoras et al., 1997; Lu et al., 1997; Prieto 

Alamo et al., 1998; Radicella et al., 1997; Roldan-Arjona et al., 1997; Rosenquist et al., 

1997). Enzymet kutter AP-seter, via sin AP-lyase aktivitet, mest effektivt når de er baseparret 

med cytosin (Bjoras et al., 1997). OGG1-genet hos mennesket koder for to hovedisoformer, 

α-hOGG1 og β-hOGG1. α-hOGG1 er et 37 kDa protein lokalisert i kjernen, mens β-hOGG1 

er et 44 kDa protein lokalisert i mitokondriene (Boiteux et al., 1998; Nishioka et al., 1999), og 

disse bidrar til reparasjon av 8-oxoG i henholdsvis kjernen og mitokondriene. hOGG1 er 

uttrykt i alle undersøkte vev, men i varierende nivåer. Fostervev hos rotte har økt nivå av 

OGG1 mRNA i forhold til vev fra voksne dyr (Riis et al., 2002), og i vev fra voksne mus 

uttrykte testiklene og hjernen mest OGG1 (Klungland et al., 1999). OGG1 er essensiell for 

reparasjon av 8-oxoG i ikke-transkriberte sekvenser (såkalt global genomisk reparasjon), 

mens det finnes en OGG1-uavhengig reaksjonsvei for fjerning av 8-oxoG i transkriberte 

sekvenser in vivo (Le Page et al., 2000). 

 

hNTH er homolog til E. coli endonuklease (Endo) III (Nth) og er en bifunksjonell DNA-

glykosylase/AP-lyase. NTH fjerner oksidative pyrimidiner som 5-OHC og tymin glykol (TG), 

i tillegg til FaPy-residuer (Aspinwall et al., 1997; Dizdaroglu et al., 1999; Luna et al., 2000). 

Det er identifisert ytterligere 3 stk DNA-glykosylaser som tilhører Fpg/Endo VIII (Nei) 

familien, der 2 av dem har fått navnene NEIL 1 og NEIL 2 (Bandaru et al., 2002; Hazra et al., 

2002a; Hazra et al., 2002b; Morland et al., 2002). Nei har vist å ha en lav, men signifikant 8-

oxoG aktivitet (Hazra et al., 2000). NEIL 1 – 2 er bifunksjonelle DNA-glykosylaser/AP-
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lyaser (Bandaru et al., 2002;Hazra et al., 2002a; Morland et al., 2002). NEIL1 har vist en 

spesifisitet lik E. coli Nei i at det foretrekker tymin glykol, 5-hydroksycytosin, og 

dihydrothymin i forhold dihydrouracil and 5-hydroksyuracil. Enzymet innehar en svak 

aktivitet mot 8-oxoG (Bandaru et al., 2002). NEIL 2 fjerner hovedsakelig oksidative 

produkter av cytosin, med høyest aktivitet for 5-hydroksyuracil (Hazra et al., 2002b). 

 

 

AP-endonuklease 1 (HAP1/Ref-1/APE1/Apex) 

Apurin/apyrimidin-endonuklease 1 (HAP1/APE1/Ref-1) er den viktigste AP-endonukleasen 

hos pattedyr. HAP1 /APE er et multifunksjonelt protein som er involvert i reparasjon av 

DNA-skader og i regulering av enkelte stressinduserte transkripsjonsfaktorer. 

Reparasjonsenzymet fungerer som AP-endonuklease, 3’-5’-eksonuklease, DNA-3’-diesterase 

og 3’-fosfatase, dvs. at den kutter AP-seter, trimmer DNA-ender slik at de kan fungere som 

substrat for DNA-replikasjon og kutter den gjenværende deoksyribosen og fosfatgruppen. 

HAP1 har en sentral rolle i BER der den gjenkjenner og kutter DNA på 5’-siden av et AP-

sete. APE er også en redoks-faktor, derav navnet Ref-1 (redoks-faktor 1), som fullfører 

redoksaktivering av stressinduserbare transkripsjonsfaktorer som AP-1, NF-κB eller p53 

(Jayaraman et al., 1997; Xanthoudakis og Curran, 1992). APE/Ref-1 er videre blitt beskrevet 

som transkripsjonsrepressor av ekspresjonen av sitt eget gen og av genet til parathyroid-

hormonet (PTH)(Izumi et al., 1996). APE1 har dermed innvirkning på et bredt spekter av 

viktige cellulære funksjoner som oksidativ signalisering, transkripsjonsfaktor regulering og 

cellesyklus kontroll, foruten BER (Evans et al., 2000).  

 

Proteinet er ~ 37 kDa stort og ekspresjonen av proteinet finnes i alle cellulære komponenter. 

APE viser imidlertid en kompleks og sammensatt ekspresjon som er forskjellig blant de ulike 

vevstypene, til og med mellom naboceller. Dette antyder at lokaliseringen av APE/Ref-1 i høy 

grad er regulert (Evans et al., 2000). 

 

1.6 Ogg1 knock-out mus 
Homozygote null mus ble generert via målrettet ødeleggelse av det murine OGG1 genet 

(Klungland et al., 1999). Sekvenser som koder for det høyt konserverte helix-hairpin-helix 

motivet nødvendig for enzymaktivitet (Bjoras et al., 1997; Lu et al., 1997), ble byttet ut med 

en DNA-kassett som inneholder genet for Neomycin-resistens (Neo) (Klungland et al., 1999).  
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Ogg1(-/-) musene er levedyktige og fertile, men de akkumulerer forhøyede nivåer av 8-oxoG i 

genomet. Til tross for denne økningen i potensielt miskodende DNA-skader, viser disse 

musene bare moderat, men signifikant økning i spontan mutasjonsrate i ikke-prolifererende 

vev, utvikler ikke ondartet krefttyper og viser ingen påfallende patologiske endringer 

(Klungland et al., 1999). Ogg1-defekte mus har imidlertid vist signifikant høyere tilfeller av 

hudkreft enn villtype mus etter kronisk UV-B eksponering (Kunisada M et al., 2005). Videre 

fant Rozalski og kollegaer en vesentlig nedgang av 8-oxodG i urinen hos Ogg1-defekte mus 

(Rozalski et al., 2005). Minowa og kollegaer har også generert en MutM homolog 

(MMH/Ogg1)-defekt muselinje (Minowa et al., 2000). Homozygote Ogg1 null mus har i 

ettertid blitt benyttet i flere eksperimenter. Det er blant annet funnet økt nivå av 8-oxoG i 

nyrer hos Ogg1-defekte mus etter kronisk eksponering av KBrO3 (Arai et al., 2002). 

Forfatterne har også observert at celler med høyt nivå av 8-oxoG har evne til å proliferere in 

vivo (Arai et al., 2003).  

 

Ut fra våre tidligere observasjoner av mangelfull reparasjon av oksiderte puriner i 

testikkelceller fra menneske i forhold til gnagere (Olsen et al., 2003), var det hensiktsmessig å 

undersøke Ogg1-defekt mus som modell for genotoksisk respons i testikkelen.  

 

1.7 Målsettinger for oppgaven 

 

• Forbedre og forenkle kometmetoden, som benyttes til å måle Fpg-sensitive DNA-

skader i enkeltceller. 

• Undersøke spontant nivå av Fpg-sensitive DNA-skader i mannlige kjønnsceller fra 

Ogg1(+/+), Ogg1(+/-) og Ogg1(-/-) mus og fra menneske. 

• Analysere reparasjon av Fpg-sensitive DNA-skader i mannlige kjønnsceller hos 

Ogg1(+/+), Ogg1(+/-) og Ogg1(-/-) mus. 

• Måle ekspresjon av metaboliserende enzymer og utvalgte DNA-reparasjonsenzymer i 

mus av ulik genotype eksponert for BaP. 
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2 MATERIALER OG METODER 
Løsninger og medier er beskrevet i vedlegg A. 

2.1 Avl av mus 

2.1.1 Mus brukt i kometeksperimenter 

Musene ble avlet som trioer (1 hann med 2 hunner). Hunnene var fra ett og samme kull, og 

musene var heterozygote for Ogg1.   

 

Musene ble holdt i plastbur ved romtemperatur med 12 timer lys/mørk syklus, og kontrollert 

fuktighet på (55±5 %) og temperatur (20–24 °C). Vann og fôr ble gitt ad libitum. Under avl 

bestod dietten av rikt fôr (SDS RM3 (E) fra Special Diets Services, Witham, Storbritannia). 

Fire uker gamle hanner ble plassert i eget bur og standard fôr (RM1, B&K Universal, 

Grimston, Storbritannia) ble gitt. 

 

Musene ble øremerket da de var tre-fire uker gamle og blod ble tappet for genotyping. 

Hannene ble avlivet da de var 9-10 uker gamle og testiklene fjernet for isolering av 

testikkelceller til bruk i kometmetoden. Det ble brukt 3 stk Ogg1(+/+) mus, 3 stk Ogg1(+/-) mus 

og 4 stk Ogg1(-/-) mus. 

 

2.1.2 Mus brukt i westerneksperimenter 

Til dette formålet ble det brukt mus fra en avl som var blitt satt i gang for et større prosjekt 

(Lik oppstalling som i 2.1.1). Hanner som var 10 uker gamle, ble eksponert for BaP (50 

mg/kg kroppsvekt). Etter 24 timer ble dyrene avlivet og organer (lunger, lever, testikkel og 

sædleder) ble tatt ut og fryst ved -80 °C. Tre stk Ogg1(+/+) mus, 3 stk Ogg1(+/-) mus og 2 stk 

Ogg1(-/-) mus fikk BaP løst i maisolje, mens 3 Ogg1(+/+) mus, 3 Ogg1(+/-) mus og 2 Ogg1(-/-) 

fikk kun maisolje (kontroller).  

 

2.2 Metoder for isolering og karakterisering av celler 

2.2.1 Preparering av testikkelceller fra menneske og mus 

Metoden er beskrevet av Bradley & Dysart (1985) og Bjørge et al. (1995), og utføres med 

noen modifikasjoner. Dette er en metode som enzymatisk bryter ned vev for å frigjøre en 

suspensjon av enkeltceller. 
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Fremgangsmåte for preparering av humane testikkelceller: 
1. Human testikkelbiopsi ble levert fra Rikshospitalet i Oslo i testikkelcelle-medium på 

is.  

2. Kapsel rundt testikkel ble fjernet og ca. 2 g testikkelvev ble overført til 25 ml RPMI-

medium tilsatt 200 U/ml collagenase. 

3. Testikkelvevet ble klippet med saks opp til en suspensjon, og ble overført til en 250 ml 

Erlenmeyerkolbe. Collagenasebehandlingen foregikk i 30 min i vannbad ved 32 °C 

med risting (104 rpm).  

4. Deretter ble det tilsatt 2,8 ml trypsin løst i RPMI-medium (20750 U/ml), og 

suspensjonen ble inkubert videre i 8 min. 

5. Suspensjonen ble deretter filtrert gjennom gassbind og grovt nylonnett (250 µm) på is, 

for å fjerne større sædkanalfragmenter og spermatozoa. Filteret med suspensjonen ble 

så skylt med RPMI-medium m/FCS. Kalveserum ble brukt i mediumet for å stanse 

trypsinaktiviteten. 

6. Cellesuspensjonen ble overført til to 50 ml-rør, som ble fylt med RPMI-medium 

m/FCS, og sentrifugert ved 800 g (2000 rpm) og 4 °C i 10 min.  

7. Supernatanten ble fjernet mens pelleten ble vasket tre ganger med RPMI-medium 

m/FCS. Tilslutt ble pelleten resuspendert og slått sammen i ca. 25 ml RPMI-medium 

m/FCS. Cellesuspensjonen ble så filtrert gjennom et fint nylonnett (60 µm). 

8. Celleantall ble bestemt ved å farge cellene med trypanblå (25 µl celler + 975 µl 

trypanblå) fulgt av celletelling i Bürkerkammer i lysmikroskop (100X forstørrelse). 

Deretter ble cellene fortynnet med RPMI-medium m/FCS til ønsket konsentrasjon.    

 
Fremgangsmåte for preparering av testikkelceller fra mus: 

1. Mus ble avlivet med CO2 og testiklene ble dissekert ut og vasket i ca. 25 ml RPMI 

medium. 

2. Kapselen rundt testiklene ble fjernet og testikkelvevet ble overført til 6 ml RPMI-

medium tilsatt 100 U/ml collagenase. 

3. Testikkelvevet ble klippet opp med saks til en suspensjon og overført til et telleglass 

(20 ml). Suspensjonen ble så inkubert i 15 min i vannbad ved 32 °C og risting (104 

rpm).  

4. 0,5 ml trypsin løst i RPMI-medium (20750 U/ml) ble tilsatt og suspensjonen ble 

inkubert videre i 8 min. 
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5. Cellesuspensjonen ble deretter filtrert gjennom gassbind og grovt nylonnett (100 µm) 

på is, for å fjerne større sædkanalfragmenter og spermatoza. Filteret ble så skylt med 

RPMI-medium m/FCS. Suspensjonen ble overført til ett 50 ml-rør og som ble fylt med 

RPMI-medium m/FCS. 

6. Røret ble sentrifugert ved 300 g (1200 rpm) og 4 °C i 8 min.  

7. Suspensjonen ble vasket tre ganger med RPMI-medium m/FCS og resuspendert i ca. 

25 ml RPMI-medium m/FCS. Cellesuspensjonen ble så filtrert gjennom et fint 

nylonnett (40 µm). 

8. Cellene ble farget med trypanblå (25 µl celler + 225 µl trypanblå) og levende/døde 

celler ble telt i mikroskop. Cellene ble så fortynnet med RPMI-medium m/FCS til 

ønsket konsentrasjon. 

 
2.2.2 Karakterisering av testikkelceller med flowcytometri     

Flowcytometri ble brukt til å karakterisere sammensetningen av ulike celler (haploide-, 

diploide- og tatraploide celler) i testikkelcellesuspensjon ved å måle lysspredning 

(cellestørrelse) og Hoechst-fluoroscens (DNA-mengde).  

 

Fremgangsmåte: 
1. Cellulært DNA ble farget ved å perforere cellene i 0,03 % Triton X-100 og farge dem 

med 1,0 µg Hoechst 33258 til 5x105 celler i RPMI-medium m/FCS (1 ml) i 20 min.  

2. Celleprøvene ble analysert med et Bio-Rad Bryte HS™ flowcytometer. 

Sammensetningen av de forskjellige kjønnscelletypene ble beregnet utfra 

DNA/cellestørrelse-cytogrammer med et Multicycle analyseprogram.  

 

2.2.3 Analyse av celleviabilitet  

Fordelingen av levende og døde celler i en celleprøve kan analyseres i et fluorescens-

mikroskop, etter farging med de fluorescerende fargestoffene Hoechst 33342 (H342) og 

propidiumiodid (PI). H342 er et fargestoff som trenger gjennom intakte cellemembraner og 

farger kjernen på både levende og døde celler blå. PI farger derimot bare kjernene i døde 

celler. Dette skyldes at celler med intakte cellememembraner (levende) ekskluderer PI, mens 

celler uten intakte cellemembraner (skadde/døde) slipper PI inn kjernene blir farget røde. Ved 

hjelp av et fluorescensmikroskop som visualiserer rød og blå fluorescens, kan en skille 

mellom levende celler med blå kjerne (H342-positive) og døde celler med rød kjerne (PI-

positive). Metoden er beskrevet av Wiger et al., (1997) (og ble utført i samarbeid med han). 
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Fremgangsmåte: 

1. Omtrent 1x106 celler ble løst i 100 µl RPMI-medium. 

2. Celleprøvene ble tilsatt 1 µl PI (0,5 mg/ml) og 2 µl H342 (1 mg/ml) og inkubert mørkt 

i romtemperatur i 20 min.  

3. Celleprøvene ble sentrifugert i 5 min og 300 g. 

4. Omtrent 10 µl cellesuspensjon ble lagt på objektglass med dekkglass over. 

5. Viabiliteten til ca. 300 celler per prøve ble analysert i fluorescensmikroskopet. 

 

2.3 Eksponering av celler  

2.3.1 In vitro eksponering av kjønnsceller for Ro 12-9786 og lys 

Oksidative DNA-skader introduseres i celler ved eksponering for Ro 12-9786 (en gave fra Dr. 

Elmar Gocke) og lys. Celler som blir eksponert for Ro 12-9786 og lys får indusert Fpg-

sensitive DNA-skader, for det meste 8-oxoG. Ro 12-9786 er et stoff som blir reaktivt når det 

belyses med synlig lys. Eksponeringen skjer ved at Ro 12-9786 løst i DMSO tilføres cellene, 

og deretter blir de eksponert for lys. Dette foregår på is. Straks etter eksponering tilsettes 

RPMI-medium med FCS for å binde eventuelle uaktive molekyler.                   

 

Fremgangsmåte for eksponering av kjønnsceller: 
1. Prøver med celler (2,0x106 celler/ml) ble sentrifugert (300 g, 5 min, 4 °C) og RPMI-

medium (10 ml) ble sugd av. Cellene ble resuspendert i så mye fosfatbufret saltvann 

(PBS) at konsentrasjonen av celler i hvert forsøk var ~1,5 x 106/ml, og eksponert for 4 

µM Ro 12-9786 (løst i 0,25 % DMSO) og kaldt, synlig lys (Schott KL 1500 

electronic) i et 50 ml-begerglass. Cellene ble først blandet med Ro 12-9786 i 3 min på 

isbad med magnetrøring. Deretter ble de eksponert for 5 min med lys. Lyset var 

plassert 10 cm over begerglasset. 

2. Kontrollprøvene ble eksponert for DMSO og lys som nevnt ovenfor. 

3. Straks etter eksponering ble det tilsatt 1:1 volum av RPMI-medium med FCS, og 

prøvene ble sentrifugert (300 g, 5 min, 4 °C) og resuspendert i 10 ml RPMI-medium 

med FCS (2x106 celler/ml). 

4. Prøvene ble fordelt i små petriskåler (5 cm i diameter) med 3 ml cellesuspensjon i hver 

skål. 

5. Prøvene ble inkubert eller støpt direkte inn i gel (Kometmetoden, kapittel 2.4.1) etter 

eksponering, avhengig av om de skulle inkuberes for reparasjon eller ikke. Prøvene 
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som ble inkubert (1, 2 eller 4 timer ved 32 °C) ble overført til reagensrør og støpt inn i 

gel etter endt inkubering.  

 

2.3.2 In vivo eksponering av mus for BaP. 

BaP ble gitt intraperitonalt i konsentrasjonen 50 mg/kg kroppsvekt. BaP var løst i maisolje. 

Kontrollmusene fikk kun maisolje. 

 

2.4 Analyse av DNA-skader i celler 

2.4.1 Kometmetoden (enkeltcelle gelelektroforese) 

Kometmetoden er en enkel metode for å måle trådbrudd i DNA i eukaryote celler. Celler som 

skal undersøkes støpes inn i en agarosegel på en GelBond® film, lyseres med detergent og 

høy saltkonsentrasjon hvorpå cellulære proteiner ekstraheres. På denne måten dannes 

nukleoider som inneholder superviklede (supercoiled) løkker av DNA som forblir bundet til 

kjernematriksen. Gelene behandles med en alkalisk buffer (pH=13,2), som omdanner 

alkalilabile seter til trådbrudd, og som bryter hydrogenbindingen mellom de to DNA-trådene. 

Enkelttrådbrudd vil føre til at DNA, som vanligvis er tettpakket i kjernen, vil folde seg ut 

(unwinding). Under den påfølgende elektroforesen vil DNA, som er negativt ladet, vandre 

mot anoden. Etter elektroforesen fikseres cellene i 96 % etanol og gelen tørkes. Gelen kan 

oppbevares lengre tid før den dehydreres og DNA farges med SYBR®Gold. I 

fluorescensmikroskop måles celler med skadet DNA som har form som kometer med ”hode” 

og ”hale” (figur 2-1), og uskadde celler som mangler halen.  

 

 
Figur 2-1 Bilde av humane kjønnsceller under analysering. Cellen til venstre har en del skader og dette vises 
ved at den har fått en ”hale”. Cellen til høyre har lite skader og dermed veldig liten hale. 
 

Det er fremdeles usikkerhet omkring hvilke mekanismer som er ansvarlige for 

”kometdannelsen”. Det er lite sannsynlig at DNA vandrer som fragmenter under 

elektroforese, der vandring i gelen er avhengig av størrelse (Collins et al., 1997). En 

forklaringsmodell for kometdannelsen er framsatt av McKelvey-Martin et al., 1993: normalt 
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er dobbelttrådet DNA i cellekjernen tvunnet rundt histoner, som igjen er organisert i 

kromatinfibre. Kromosomene består av lange løkker av kromatinfibre bundet sammen ved 

hjelp av andre proteiner. Når celler lyseres ved høy saltkonsentrasjon, ekstraheres proteinene 

som binder DNA fast i denne strukturen. Etter lysering vil intakt DNA forbli i en 

kjernelignende rund struktur (”komethodet”). Brudd i DNA-kjeden (enkelt- eller 

dobbelttrådbrudd) antas da å bryte denne strukturen, slik at de lange løkkene med DNA-fibre 

frigjøres og kan vandre mot anoden under elektroforesen. Det er altså ikke ”løse” fragmenter 

av enkelttrådet DNA som vandrer i gelen, men lange løkker som utgår fra kromosomene som 

de fortsatt er festet til. Høye nivåer av enkelttrådbrudd vil imidlertid føre til dannelse av 

DNA-biter. Halelengden vil avhenge av lengden på disse løkkene, mens halens intensitet 

bestemmes av hvor mange løkker som er frigjort. Halemomentet, som angir skademengde i 

kometmetoden, er produktet av disse to parametrene. Metoden er modifisert etter Singh et al. 

(1988), Olive et al. (1992) og McNamee et al. (2000). 

 

Fremgangsmåte: 
Prosedyren ble utført så mørkt som mulig fordi kortbølget lys vil skade DNA. 

1. 0,75 % agaroseløsning (lavt smeltepunkt) ble smeltet og holdt varm i varmeblokk (37 

°C) fordelt i 1,5 ml eppendorfrør. 

2. Innstøping av celler: 10 µl celler (2x106 celler/ml) ble overført til eppendorfrør som 

inneholdt 83,3 µl agaroseløsning. 85 µl av denne blandingen ble brukt til å støpe inn 

cellene i en gel på GelBondfilmens hydrofile side (Det er plass til 12 geler på hver 

film). Dette ble utført kjølig ved å ha kjøleplate under. 

3. Lysering: Cellene ble lysert ved å plassere GelBondfilmene (fire) i et kar med 300 ml 

lyseringsvæske over natt (4 °C). 

4. Vasking med Fpg-enzymbuffer: GelBondfilmene ble plassert i kar med 300 ml Fpg-

enzymbuffer i 10 min (4 °C). Deretter ble filmene overført til nytt kar med 300 ml 

Fpg-enzymbuffer i 50 min. Prøvene vaskes for å fjerne rester av lyseringsvæsken og 

dermed klargjøre dem for enzymbehandling. 

5. Enzymbehandling: Cellene ble behandlet med Fpg-enzym ved at hver GelBondfilm 

ble plassert i kar med 45 ml Fpg-enzymbuffer tilsatt BSA (0,2 mg/ml), som var varmet 

opp på forhånd til 37 °C. Enzym (0,7 µg/ml Fpg) ble tilsatt umiddelbart før 

enzymbehandling og deretter inkubert ved 37 °C i 1 time. Enzymet (klon: pFPG230; 

bakteriestamme: ER 2566) er isolert ved vår avdeling etter metode beskrevet i Boiteux 
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et al., 1990. Fpg gjenkjenner og lager trådbrudd der DNA-skadene som ble påført 

cellene ved eksponering for Ro 12-9786 og lys befinner seg. 

6. Unwinding: GelBondfilmene ble plassert i et kar med 300 ml elektroforesebuffer 

(pH=13,2) i 5 min og deretter overført til nytt kar med 300 ml elektroforesebuffer i 35 

min ved 4 °C. DNA vikles ut i den alkaliske elektroforesebufferen.  

7. Elektroforese: GelBondfilmene ble plassert tett inntil hverandre i et elektroforesekar. 

Karet ble fylt opp med kald elektroforesebuffer til filmene var fullstendig dekket, og 

elektroforesen ble utført ved 20 V og ~300 mAmp i 20 min ved 4 °C. 

8. Nøytralisering: Etter elektroforesen ble GelBondfilmene nøytralisert ved å vaske 

filmene 2 ganger i 5 min med nøytraliseringsbuffer. 

9. Fiksering: GelBondfilmene ble skylt en gang i destillert vann før de ble plassert i et 

kar med 300 ml 96 % etanol og deretter tørket. 

10. Farging: Hver GelBondfilm ble farget i 20 ml TE buffer tilsatt 1 µl av 1:10 fortynnet 

SYBR®Gold stock (Lot 37537A). Filmen ble klippet opp og overført på objektglass, 

og dekkglass ble lagt på hver gel. 

11. Kvantifisering av DNA-skade: Kometene ble visualisert med et Leitz fluorescens-

mikroskop koblet til et CCD kamera og et bildeanalysesystem (Fenestra Comet 

version 4). Fra hvert prøve ble det analysert 75 eller 100 tilfeldig valgte kometer, som 

ikke overlappet hverandre (med bildeanalysesystemet). Tre skadeparametere ble målt: 

halelengde (HL, målt fra midten av komethodet til slutten av halen), hale-DNA (HD, 

prosentdelen av DNA i halen) og halemoment (HM=HLxHD). Halemomentet (HM) 

brukes som et kvantitativt mål på DNA skade. Totalfluorescens som er proporsjonal 

med DNA-innholdet til hver komet, ble også målt. I løpet av forsøksperioden ble det 

tatt i bruk et nytt kamera på mikroskopet for den digitale analysen av halemoment. For 

å se om dette gav endringer på halemomentet ble celler som var lagret fra 

kalibreringsforsøk analysert med det nye kameraet, uten at det ble observert noen 

nevneverdig forskjeller 

 

2.5 Proteinrelaterte metoder 

2.5.1 Preparering av proteinekstrakt 

Metodene er modifisert etter standard prosedyrer (tillaging av helcelle- og kjernelysat). Alt 

ble utført på is for å hemme cellulær metabolisme og å unngå degradering av protein. 
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Lysering av vev – helcelle-lysat: 

1. Lyseringsløsning A ble tilsatt Complete-mini (inneholder blant annet hemmere av 

serin, cystein og metalloproteaser) og NaF som hemmer tyrosinfosfataser.. 

2. Ca. 5 ml lyseringsløsning A pr gram vev ble tilsatt. Lyseringsløsningen får cellene og 

cellenes organeller til å sprekke/lyseres, slik at proteiner og DNA frigjøres. 

3. Vevet ble homogenisert på is i lyseringsløsningen (10-20 slag med manuell 

homogenisator, TRI-R Instruments). 

4. Prøvene ble inkubert på is i 10 min. 

5. Prøvene ble sonikert på isbad i 3 x 10 sek ved amplitude 40 og pulser 1 (Vibra Cell™, 

Sonic). Sonikering bryter DNA-trådene og reduserer dermed løsningens viskositet. I 

tillegg løses membranproteinene ut.  

6. Av proteinløsningen ble 20 µl tatt til proteinmåling. 

7. Prøvene ble frosset ned i porsjoner i flytende nitrogen og oppbevart ved -80 °C. 

 

Lysering av vev - kjernefraksjonering: 

1. Lyseringsløsning A ble tilsatt Complete-mini og NaF. 

2. Ca 5 ml lyseringsløsning B per gram vev ble tilsatt. Denne løsningen lyserer 

hovedsakelig plasmamembranen, slik at kjernene er beholdes intakte. 

3. Vevet ble homogenisert på is i lyseringsløsningen (15-20 slag med manuell 

homoganisator).  

4. Prøvene ble inkubert på is i 10 min.  

5. Prøvene ble sentrifugert ved 900 x g i 10 min ved 4 °C. 

6. Supernatanten ble overført til nytt eppendorfrør og 5 µl ble tatt ut til utstryk på 

objektglass for farging med Giemsa. Supernatanten tilsvarer her 

cytoplasmafraksjonen. Fergingen ble gjort for å undersøke hvor mange kjerner som 

fremdeles var tilstede i cytoplasmafraksjonen. 

7. Supernatant ble deretter tilsatt én del 2 X lyseringsløsning A og satt på is. 

8. Kjernefraksjonen (pellet) ble vasket 1 x i lyseringsløsning B og 5 µl ble tatt ut til 

utstryk (Giemsa). 

9. Kjernefraksjonen ble så resuspendert i 200 ul 1 X lyseringsløsning A. Prøvene ble 

sonikert på isbad i 3 x 10 sek ved amplitude 40 og pulser 1 

10. Av begge proteinløsningene ble det tatt 20 µl til proteinmåling. 

11. Prøvene ble frosset ned i små porsjoner i flytende nitrogen og oppbevart ved -70 °C. 
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2.5.2 Bestemmelse av proteinmengde ved Bio-Rad DC Protein Assay 

Prosedyren er basert på prinsippene for Lowrys metode, og er utmerket å bruke da målingen 

ikke påvirkes av SDS i proteinprøvene. Det er to steg som fører til fargeutvikling. 

Innledningsvis finner en reaksjon sted mellom protein og kobber i den alkaliske løsningen 

(reagens A), deretter sørger det kobberbehandlede proteinet for en reduksjon av folin-

reagensen (reagens B). Fargeutviklingen kommer hovedsakelig av aminosyrene tyrosin og 

tryptofan, og i mindre grad av cystein og histidin. Folin- reagensen reduseres med tap av 1, 2 

eller 3 oksygenatomer. Dermed dannes en eller flere mulige reduserte forbindelser som har en 

karakteristisk blåfarge med maksimum absorbans ved 750 nm og minimum absorbans ved 

405 nm. Bovint serumalbumin (BSA) i lyseringsbuffer ble benyttet som standard.  

 

Fremgangsmåte: 

Standardkurve: 

1. En standardserie av BSA i ulike konsentrasjoner (0 – 2,0 µg/µl) ble laget utfra en 

løsning med 1 mg/ml BSA.  

2. I ett 96 brønners brett ble det tilsatt 5 µl av standardprøvene, 3 paralleller av hver. 

3. Alle standardprøvene ble tilsatt 25 µl av reagens A1 (reagens A tilsatt reagens S). 

4. Prøvene ble så tilsatt 200 µl reagens B. 

 

Prøveanalyse: 

1. Hver prøve med proteinekstrakt ble fortynnet 15 og 25 ganger og deretter godt 

blandet.  

2. I samme brett som standardprøvene, ble 5 µl av proteinprøvene tilsatt i 3 brønner hver 

(3 duplikater). 

3. Alle prøvene ble tilsatt 25 µl av reagens A1. 

4. Prøvene ble så tilsatt 200 µl reagens B. 

5. Absorpsjonen i standardprøvene og i prøvene ble så målt inntil 1 time etter 

reagenstilsetting ved 750 nm i spektofotometer (Magellan V.1.11, Sunrise). 

6. Mengde protein i prøvene ble beregnet ut fra standardkurven. 

7. Ekstraktene ble fortynnet slik at de fikk lik proteinkonsentrasjon (2,5 µg/µl) med 

lyseringsbuffer A.  
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2.5.3 SDS-PAGE og Western-analyse 

SDS-polyakrylamid gelelektroforese (western-analyse) benyttes til å separere og detektere 

spesifikke proteiner. Før gelelektroforesen ble lysatene behandlet på følgende måte: 

Bromfenolblått (sluttkonsentrasjon 0,05 %) ble tilsatt til prøvene slik at de fikk en blåfarge og 

dermed kan følges i gelen under elektroforesen. β-merkaptoetanol (sluttkonsentrasjon 5 %) 

ble tilsatt for å bryte disulfid-bindinger, og ble tilsatt umiddelbart før denaturering da den 

fordamper raskt og avgir en ubehagelig lukt. Proteinene ble så denaturert ved å koke prøvene 

(95°C) i 4 min. β-merkaptoetanol og oppvarming denatureres proteinene slik at proteinkjeden 

”rettes ut”. SDS bindes jevnt til proteinene og gir disse en negativ ladning. Proteinene vandrer 

dermed i gelen etter størrelsen. 

 

Like proteinmengder appliseres på en SDS-polyakrylamidgel og proteinene separeres med 

hensyn på størrelse ved elektroforese. Proteinene overføres så til en nitrocellulosemembran 

ved elektroblotting. Det proteinet en ønsker å studere, påvises ved bruk av et spesifikt 

(primært) antistoff mot proteinet. Deretter tilsettes et sekundært antistoff som binder seg til 

det primære antistoffet. Det sekundære antistoffet er konjugert til HRP (horseradish 

peroxidase). Proteinet visualiseres deretter ved ECL-fremkalling ved at HRP reagerer med 

ECL og danner et lyssignal (kjemiluminisans) som sverter filmen (figur 2-2). 

 
Figur 2-2 Deteksjon av antistoff. 
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Fremgangsmåte: 

Støping av gel 

1. To glassplater ble montert sammen, med to spacere mellom, på en gelholder. 

2. En brønnform ble stukket ned mellom glassplatene og det ble satt ett merke 1 cm 

nedenfor bunnen av brønnene for å merke av hvor mye separerende gel som skulle 

tilsettes. Brønnformen ble så tatt ut igjen. 

3. Nyblandet, flytende SDS-akrylamid separerende gel (10 % eller 8 %) ble avsatt 

mellom glassplatene opp til merket sted. Denne gelen separerer proteinene etter 

molekylstørrelse. 

4. Vannmettet butanol ble forsiktig tilsatt direkte oppå separerende gel. Dette ble gjort 

for å beskytte gelen mot luft når den polymeriserer. Gelen fikk polymerisere i ca 1 

time. 

5. Butanolen ble fjernet og nyblandet, flytende SDS-akrylamid konsentrerende gel (4 %) 

ble deretter forsiktig tilsatt oppå den separerende gelen. Denne gelen er viktig for å 

”samle” proteinene før de separeres. Brønnformene ble stukket ned i den 

konsentrerende gelen, som fikk polymerisere i omtrent 1 time. 

6. Brønnformene ble fjernet forsiktig og gelholderen ble plassert i et 

elektroforesekammer og fylt opp med elektroforesebuffer. 

 

Applisering på gel 

7. I første brønn ble det tilsatt 10 µl molekylvektsmarkør (Precision Plus ProteinTM 

Standards, KaleidoscopeTM, Bio-Rad). Deretter ble 10 µl lyseringsløsning A applisert 

forsiktig i siste brønn for å få finest mulige bånd. Uten denne bufferen har båndene 

ytterst en tendens til å bli sigdformete. I de resterende brønnene ble det applisert 10 – 

20 µl (25 – 50 µg protein) av hver av prøvene.  

 

Elektroforese 

8. Elektroforesen ble utført ved 30 mAmp inntil prøvene hadde vandret inn i den 

separerende gelen, og strømmen ble deretter økt til 40 mAmp. Elektroforesen ble 

avsluttet da blåfargen gikk ut av gelen eller da molekylvektsmarkøren var separert 

tilfredsstillende.  
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Elektroblotting 

9. Etter at elektroforesen var ferdig ble glassplatene og konsentrerende gel fjernet. Den 

separerende gelen ble lagt i 1X overføringsbuffer i 20 min. 

10. To fiberputer, to whatmanpapir og en nitrocellulosemembran ble fuktet i overførings-

buffer. 

11. Et kar ble fylt med overføringsbuffer og en kassett ble lagt oppi. Kassetten ble montert 

som vist i figur, mens den var dekket av kald overføringsbuffer.   

12. Luftbobler mellom gelen og membranen og luftbobler i fiberputene ble fjernet før 

kassetten ble lukket. 

13. Kassetten ble plassert i en holder i karet for elektroblotting. Kjøleelementer ble satt i 

karet og det ble fylt med overføringsbuffer. 

14. Gelen ble blottet ved 100 V i 1 time i gelkar med nedkjøling. 

15. Kassetten ble demontert og membranen ble skylt i 1X TBST.  

 

Nitrocellulose-
membran

Fiberpute

Whatman papir

Fiberpute

Whatman papir

Gel

Kassett

Kassett
 

Figur 2-3. Montering av kassett til elektroblotting 

Immunologisk påvisning av protein 

16. Blokkering: For å blokkere uspesifikk binding av antistoffene, ble 

nitrocellulosemembranen inkubert i blokkeringsløsning, TBST/5 % fettfri tørrmelk, i 1 

time ved romtemperatur.  

17. Membranen ble vasket 1X10 min i TBST/1 % tørrmelk/0,01 % thimerosal. 

+ 

- 
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18. Primært antistoff: Membranen ble inkubert med primært antistoff i 15 ml TBST/ 1 % 

tørrmelk/0,01 % thimerosal over natt på vippebord (4 °C). Thimerosal ble tilsatt fordi 

det hemmer bakterievekst. 

 

Tabell 2-1 Liste over primære antistoff. 
 
Antigen Spesifisitet Vert Fortynning Produsent/katalognummer 

OGG1 Human Kanin 1:3000 Gave fra Sankar Mitra 

Ref-1 Mus, rotte, human Kanin 1:7500 Santa Cruz, sc-334 

CYP1A1 Mus, rotte, human Geit 1:1000/1:2000 Santa Cruz, sc-9828 

CYP1A2 Mus, rotte Geit 1:1000 Santa Cruz, sc-9835 

Arnt/HIF-1β Mus, rotte, human Kanin 1:9000 Novus Biologicals, NB 100-110 

AHR Mus Kanin 1:3000/1:75000 BioMol, SA-210 

GAPDH Mus Mus 1:100 000 Biogenesis, 4699-9555 

  

19. Vask: Membranen ble vasket 4 X 10 min i 1X TBST. 

20. Sekundært antistoff: Membranen ble inkubert med sekundært antistoff i 20 ml TBST/ 

1 % tørrmelk/ 0,01 % thimerosal i 1 time på vippebord (romtemperatur). 

 
Tabell 2-2 Liste over sekundære antistoff 
 
Antigen Spesifisitet Konjugat Vert Fortynning Produsent/katalognummer 

IgG Geit HRP Kanin 1:10 000 Zymed, 81-1620 

IgG Kanin HRP Esel 1:5000 Jackson, 711-035-152 

IgG Mus HRP Esel 1:6000 Jackson, 715-295-150 

 

21. Vask: Membranen ble vasket 4 X 10 min i 1X TBST. Deretter ble membranen vasket 

2 X 10 min med 1X TBS. Membranen ble liggende i 1X TBS frem til fremkalling.  

 

ECL-fremkalling 

Denne metoden ble utført på mørkerom 

22. To ECL-løsninger (ECL Western blotting detection reagents) ble blandet i like 

forhold (5 ml av hver). 

23. Membranen ble badet i 1 min i blandingen. 
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24. Membranen ble plassert mellom to gjennomsiktige folie-ark og deretter plassert i en 

kassett for autoradiografi med proteinsiden opp. En ECL-hyperfilm ble lagt oppå 

membranen. 

25. Kassetten ble lukket og filmen ble eksponert i 30 sek -30 min avhengig av intensitet. 

26. Filmen ble lagt i fremkallingsløsning i ca. 5 min, skylt i vann i ca. 1 min og lagt i 

fikseringsløsning i ca. 5 min. Deretter ble filmen skylt i vann i ca. 15 min og til slutt 

tørket. 

27. Filmen ble scannet og deretter visuelt vurdert. 

 

2.5.4 Kontroll av proteinkvalitet og mengde 

For å kontrollere for degradering av protein og undersøke at prøvene inneholder lik 

konsentrasjon av protein kan geler som er applisert med de aktuelle prøvene, farges i en 

løsning kalt Coomassie® Blå. Denne fargeløsningen binder seg til proteiner i gelen.  

 

Fremgangsmåte: 

1. Etter steg 8 i prosedyren over, ble geler med prøvene som skulle kontrolleres for lik 

proteinkonsentrasjon lagt i Coomassie blå. Gelen lå i løsningen over natt. 

2. Neste dag ble gelene lagt i avfargingsløsning 1 i en halvtime. Deretter ble gelene lagt i 

avfargingsløsning 2. Denne løsningen ble skiftet innimellom og avfargingen ble 

avsluttet når bakgrunnen så fin ut. Avfargingen foregikk på ristebord. 

3. Gelene ble tatt bilde av vha gel- dokumentasjonsapparat (IS 2000R, programvare: 

Kodak 1D 3.6 NE).  

 

I forsøk der en skal påvise endring i ekspresjon er dokumentasjon av at alle prøvene er 

applisert med lik proteinkonsentrasjon viktig. Til dette formålet kan membraner strippes og 

inkuberes på nytt med et annet primært antistoff. Dette kan være antistoff mot 

husholdningsgener som GAPDH og aktin.  

 

Fremgangsmåte for stripping av membraner: 

1. Membranen ble lagt oppi 50 ml strippeløsning i et glasskar med lokk. 

2. Deretter ble karet satt i vannbad på 60 °C med risting (100 rpm) i 1 time. 

3. Membranen ble så vasket 2 X 10 min med TBST. Det ble brukt stort volum av 

vaskebuffer. 

4. Steg 16 – 27 i Westernmetoden ble så utført. 
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2.6 DNA-relaterte metoder 

2.6.1 Genotyping av Ogg1 mus ved PCR 

Dyrene ble genotypet ved å utføre PCR (Polymerase Chain Reaction) på DNA isolert fra de 

aktuelle dyrene. PCR er en metode for amplifisering av spesifikke DNA-biter. Genomisk 

DNA ble isolert fra ørebrusk eller blod og deretter kvantifisert. Kvantifiseringen ble etter 

første isolering utført ved måling av optisk tetthet ved 260 og 280 nm av DNA ved 

spektrofotometri. Målet var å amplifisere et segment av villtype Ogg1-genet, samt et segment 

av knock-out (KO) sekvensen. Vi benyttet to ulike primere som er spesifikke for henholdsvis 

villtype og defekt Ogg1, og som gir PCR produkt av ulik størrelse. Disse PCR-produktene ble 

separert og analysert ved agarose gelelektroforese hvor villtype (WT) gir et bånd på 250 bp 

(brønn 3 og 6, figur 3-1) og defekt Ogg1 på 300 bp (brønn 2 og 8-9, figur 3-1). PCR på DNA 

isolert fra heterozygote mus gir begge produktene (brønn 4-5 og 7, figur 3-1). 

 

Fremgangsmåte for preparering av genomisk DNA fra ørebrusk hos mus. 

1. Ørebrusk i 1,5 ml Safe-Lock eppendorfrør ble hentet fra -80 °C fryseren. Denne 

ørebrusken var tatt vare på fra øremerking av mus. 

2. Hver prøve ble tilsatt 60 µl TE med 0,05 % SDS. 

3. Prøvene ble kokt i 10 min ved 95 °C.  

4. Prøvene ble avkjølt på is og spunnet raskt ned. Deretter ble 1/10 volum proteinase K (10 

mg/ml) løsning tilsatt. Proteinase K fjerner proteiner samt DNAse som kan ødelegge 

DNA-templatet. Prøvene ble blandet godt, og inkubert ved 55 °C i vannbad over natt. 

Prøvene ble blandet godt 3 ganger i løpet av inkuberingen. 

5. Prøvene ble så vortexet og inkubert i 10 min ved 95 °C på varmeblokk for å inaktivere 

proteinasen. Deretter ble prøvene avkjølt på is og spunnet raskt ned. 

6. De kalde prøvene ble fortynnet 1:50 med TE og frosset ned ved -20 °C eller kjørt på PCR 

umiddelbart. 

 

Fremgangsmåte for preparering av genomisk DNA fra blod hos mus: 

1. Rør ble fylt med 0,5 ml fysiologisk saltvann (0,9 % NaCl). Kapillærrør med blod fra mus 

ble så ført ned i røret og blodet ble presset ut i vannet vha en sugepropp. 

2. Røret ble godt ristet og satt på is. 

3. Prøvene ble sentrifugert i 13000g i 2 min. 
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4. Supernatant ble fjernet og pellet ble resuspendert i 0,6 ml blod-vaske-væske (vedlegg A2). 

Triton X-100 i blod-vaske-væsken sørger for at de røde blodlegemene lyseres, mens de 

hvite blodlegemene vil ved sentrifugering danne en pellet i bunn.  

5. Punkt 3 og 4 ble gjentatt til pelleten var helt hvit uten rødfarge. Jern i hemoglobinet vil 

hemme PCR-enzymet. 

6. Prøvene ble sentrifugert og supernatanten fjernet. Pellet ble resuspendert i 70 µl ”PCR 

Digestion buffer med Tween-20/Nonidet P40” (vedlegg A2). Tween-20 og Nonidet P40 

sørger for at de hvite blodlegemene lyseres. 

7. 2 µl 10 mg/ml Proteinase K løsning ble tilsatt, og prøvene ble inkubert ved 55 °C i 3 timer 

i vannbad. 

8. Prøvene ble så inkubert ved 95 °C i 10 min for å inaktivere proteinasen. 

9. Prøvene ble fortynnet 1:50 med TE og frosset frosset ned ved -20 °C eller kjørt på PCR 

umiddelbart. 

 

Kvantifisering av DNA ved måling av absorbans ved spektofotometer (UV-1201, 

Shimadzu): 

Dette er en metode for å måle konsentrasjonen og renhet av DNA. 

1. 980 µl destillert vann og 20 µl DNA ble blandet i en kuvette. 

2. Absorpsjon ble målt ved A260. Deretter ble maskinen nullstilt med destillert vann. 

3. Absorpsjon ble så målt ved A280.   

4. For å bestemme renheten av DNA ble forholdet mellom A260/A280 regnet ut. Et forhold på 

1,7-1,9 indikerer god renhet. 
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Fremgangsmåte for PCR: 

1. En fellesblanding (tabell 2-4) ble laget i 0,5 ml eppendorfrør, der mengden var 

avhengig av antall prøver. Blandingen ble fordelt i PCR-rør hvoretter 10 µl templat 

DNA ble tilsatt i rørene, bortsett fra kontrollen som ble tilsatt 10 µl dH2O.  

 

Figur 2-4 Skisse over genomet 

 

 

 
 
Tabell 2-3 Primere benyttet ved PCR 

 
Navn Gen Primer Sekvens 

Primer 1 OGG1  Forward 5’-ATG-AGG-ACC-AAG-CTA-GGT-GAC-3’ 

Primer 2 OGG1 Wild-Type Reverse 5’-GCC-TCA-CAA-TCA-ACT-TAT-CCC-3’ 

Primer 3 OGG1 Knock-out Reverse 5’-ATC-TGC-GTG-TTC-GAA-TTC-GCC-3’ 

 

Tabell 2-4 Oppsett for PCR av OGG1 
 
Reagenser/materiale Konsentrasjon i 

bruksløsning 

Antall µl per prøve Konsentrasjon i 

PCR-mix 

Gold buffer 10 x 2,5 1 x 

dNTP* 2 mM 2,0 0,16 mM 

MgCl2 25 mM 2,5 2,5 mM 

Primer 1 100 µM 2,5 10 µM 

Primer 2 100 µM 2,5 10 µM 

Primer 3 100 µM 2,5 10 µM 

Triton X-100 10 % 0,3 0,12 % 

Amplitaq Gold 

(enzym) 

5 U/µl 0,3 0,06 U/µl 

*dNTP= dATP, dCTP, dGTP, dTTP 
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Tabell 2-5 PCR-program 

 
Reaksjon Temperatur (°C) Tid Antall sykluser 

Denaturering 94 3 min  

Denaturering 94 45 sek  

Annealing 61 1 min  

Polymerisering 72 1 min  

Til slutt ble prøvene avkjølt til 4 °C. 

 

2. PCR-produktet ble analysert ved gelelektroforese. To µl GeneRuler 100 bp DNA 

størrelsesmarkør og 2 µl 6X loadingbuffer ble blandet og applisert i første brønn. 

Deretter ble 10 µl PCR-produkt og 2 µl loadingbuffer ble blandet og applisert i 

påfølgende. Prøvene ble analysert på en 15 % akrylamidgel i 1xTAE-buffer ved 150 

volt i 90 min. 

3. Båndene ble visualisert ved hjelp av UV-lys etter at gelen ble lagt ned i SYBRGreen-

løsning (0,5 µg/µl) i 10 min, og deretter avfarget i sterilt/destillert vann i ca. 10 min. 

Bilde ble tatt med Gel-dokumentasjonsapparat (IS 2000R, programvare: Kodak 1D 3.6 

NE). 

 

2.7 Statistiske metoder 
Student t-test ble benyttet for å sammenligne gjennomsnitt av to sett målinger som var 

uavhengige av hverandre, og som ble antatt å være normalfordelte. Halemoment ved nulltid 

ble satt som 100 %. Nullhypotesen var at de to settene av målinger ikke var forskjellige. 

Signifikansnivået ble satt til 5 % (dvs. 95 % konfidensnivå). Det betyr at dersom 

signifikanssannsynligheten var mindre enn 5 % ble nullhypotesen forkastet og det ble 

konkludert med at de to settene av målinger hadde forskjellig gjennomsnitt. 

 
 
 

 35 
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3 RESULTATER 
 
Del 1: Måling av tilstedeværelse og reparasjon av Fpg-sensitive 

DNA-skader i testikkelceller fra mus med ulik Ogg1-genotype 

3.1 Genotyping – etablering av metoden 
Avl av mus med de ulike Ogg1-genotypene utføres ved vår dyrestall. Genotyping av villtype 

og knock-out (KO) Ogg1 ble etablert for å identifisere homozygote villtype (WT), 

homozygote KO og heterozygote mus. Genotypingen ble utført ved Polymerase Chain 

Reaction (PCR) med DNA isolert fra mus som templat. Metoden går ut på å bruke primere 

spesifikke for målsekvensene, Ogg1-genet og knock-out konstruktet.  

 

For å få etablert en robust og reproduserbar PCR-metode, ble forskjellige PCR-betingelser 

testet. To ulike DNA-polymeraser, Amplitaq Gold og Pfu turbo, ble først sammenlignet. 

Amplitaq Gold ble valgt da det gav tydeligst bånd. Smeltepunktene til primerne var fra 62 til 

70 °C. Optimalisering av annealingstemperatur for våre primer-sett ble utført for å teste tre 

ulike temperaturer, henholdsvis 57 ºC, 59 ºC og 61 ºC. Optimal temperatur var 61 ºC fordi 

dette gav de jevneste båndene. Videre ble ulike konsentrasjoner av MgCl2 testet, en kofaktor 

for aktivering av DNA-polymeraser. I de første eksperimentene brukte vi templat-DNA isolert 

fra ørebrusk, men etter hvert gikk vi over til å isolere DNA fra blod, da det ga klarere bånd og 

dermed viste seg å være bedre metode for å oppnå vellykket PCR-reaksjon. 

 

                              1           2          3         4         5           6          7          8         9   

 
Figur 3-1 Visualisering av PCR for genotyping. Bånd på 250 bp er Ogg1(+/+) mus, bånd på 300 bp er Ogg1(-/-) 
mus. Ogg1(+/-) mus har to bånd, et på 250 bp og et på 300 bp. brønn 3 og 6 representerer her WT mus, brønn 2, 
8 og 9 utgjør KO mus, mens brønn 4, 5 og 7 representerer heterozygote mus. 
 

 
- KO 300 bp 
- WT 250 bp 
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3.2 Preparering og karakterisering av mannlige kjønnsceller 
Sammensetningen av celletyper i testikkelsuspensjoner fra de forskjellige genotypene hos 

mus og hos ett menneske ble karakterisert ved flowcytometri etter farging av cellene H 258 

(tabell 3.1). De fleste sædceller med hale fjernes under isolasjonsmetoden, da dette er 

hensiktsmessig for analyser med kometmetoden. Den humane testikkelbiopsien var fra en 

organdonor på 41 år (ikke-røyker). Musene vi undersøkte var alle mellom 10 og 11 uker 

gamle og kjønnsmodne. Resultatene viser at sammensetningen av celletypene i mus er 

omtrent lik uansett genotypene. 

 

Celleviabilitet ble målt etter cellepreparering ved farging av celler med PI og H342, hvor 

levende celler ikke farges av PI, og var > 85 %. 

 

Tabell 3-1 Sammensetningen av testikkelceller, analysert med flowcytometri. Resultatene for de runde og 
elongerte spermatidene er et estimat på lysspredning av fluoroscenssignaler. I enkelte tilfeller er grensen mellom 
elongerte og runde spermatider vanskelig å sette, og kun total mengde 1C oppgis. 
 
  Ploidi/celletype  

 Spermatider (1C) 1C 2C >2C<4C 4C 

Genotype/art Runde Elongerte Total Sekundære 

spermatocytter/ 

somatiske celler*) 

S-fase Primære 

spermatocytter 

Mus       

mOgg1(+/+) 62,4 

68,2 

14,9 

10,7 

77,3 

78,9 

7,9 

6,8 

2,1 

1,7 

12,6 

12,6 

mOgg1(+/-) 52,9 22,5 77,4 8,7 3,0 13,0 

 

mOgg1(-/-) 

 

70 

 

 

9,6 

72,2 

79,6 

77,6 

6,7 

7,2 

5,3 

4,0 

2,4 

0,7 

17,1 

10,8 

16,5 

Mennesket       

Én testikkelcelle-

suspensjon 

  40,6 48,8 1,6 9,0 

       

Typiske verdier 

(18 testikkelcelle-

suspensjoner) 

  57 ± 15 28 ± 14  15 ± 9 

*) Minst 50 % av 2C cellene er somatiske 
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3.3 Kometmetoden  

3.3.1 Forenkling og endring av kometmetoden 

En viktig del av hovedfagsarbeidet mitt var å videreutvikle kometmetoden. 

Mål for forbedring og forenkling av metoden var å: 

 

• Utvide antall prøver per eksperiment; og dermed tillate flere replikater. 

• Forenkle innstøping av celler. 

• Redusere uspesifikk bakgrunnsfarging ved mikroskopisk analyse.  

• Oppnå sterkere og mer uniform farging av DNA ved mikroskopisk analyse. 

• Etablere muligheter for å kunne lagre prøver over tid. 

• Redusere antall celler nødvendig i hver prøve. 

 

Det spesielle med kometmetoden er at det er mulig å måle DNA-skader i en enkeltcelle. 

Videre er det mulig å bestemme cellenes ploidi fra en blandet cellesuspensjon av 

testikkelceller på grunnlag av deres DNA-mengde, slik at vi oppnår separate data for primære 

spermatocytter (4C) og haploide runde spermatider (1C). I utgangspunktet var kometmetoden 

som ble benyttet i vårt laboratorium begrenset til 16 prøver og alle prøvene måtte helst 

analyseres dagen etter forsøket var utført. Innstøping av celler i gelmaterialet var en 

utfordrende del av prosedyren, som vi gjerne ville forenkle. Vi hadde også behov for å øke 

antall prøver og lagringskapasiteten til prøvene. Utgangspunkt og inspirasjon for endringene 

av metoden var prosedyren som ble benyttet ved blant annet Arbeidsmiljøinstituttet i 

København og Universitetet i København. Prøvene deres ble støpt på GelBond-film (først 

brukt i McNamee et al., 2000), som er en plastikkfilm med en hydrofil side som kan fungere 

som støtte for agarosegeler. Hvert eksperiment hadde kapasitet til 32 prøver. I tillegg blir 

gelene etanol-fiksert og tørket, og de kan dermed lagres opp til flere måneder før analyse. I 

vår opprinnelige prosedyre ble det først støpt et tynt lag med agarose-gel (smeltepunkt: 55 °C) 

på et mattet objektglass, som deretter ble tørket. Dette laget fungerte som støtte for neste 

agaroselag hvor cellene ble støpt inn i lav-smeltepunkt-agarose (LMP). I den nye prosedyren 

blir cellene støpt inn i LMP direkte på den hydrofile siden av GelBondfilmen. Agarosen kan 

holdes flytende ned mot 34 °C, i stedet for 37 °C som vi benyttet tidligere. 

Temperaturnedsettelsen kan bidra ytterligere til å beholde cellenes integritet (optimal 

temperatur for kjønnsceller er 32 °C). Når gelen blir støpt på den hydrofile siden av filmen, 

flyter gelmaterialet mest mulig ut før det stivner, og gelen sitter godt fast.  



  Resultater   

 55 

 

Gel med celler blir støpt i brønner vha en brønnformer. Forskjellige materialer i brønnformen 

ble testet for å finne hva som ga optimale geler. Vi ønsker geler med uniform tykkelse over 

hele prøven. Materialet POM-plast ble først testet. Dette materialet har en svakt hydrofil 

overflate og gelen samlet seg derfor i kanten og ble dratt oppover veggen. Et silikonbelegg, 

som er hydrofobt, ble påført brønnen og resultatet ble at gelen ”la” seg som en fin og glatt 

hinne i bunnen av brønnen. Materialet i brønnformen ble dermed byttet til teflon, som er 

hydrofobt. Brønnene hadde i de første utprøvingene en diameter på 2,3 cm og 

GelBondfilmene på størrelsen 7,5 cm x 10,5 cm hadde plass til 8 prøver. For å få plass til flere 

prøver ble brønnenes diameter redusert. Figur 3-2 viser 12 prøver, og hvert elektroforesekar 

har plass til 4 slike filmer. Det er dermed kapasitet til 48 prøver i hvert forsøk. Dette er 3 

ganger flere prøver enn i opprinnelig metode. En klar forenkling av metoden var at hver film 

festes til et stativ slik at de er enkle å flytte og er fastspent under elektroforesen, i motsetning 

til håndtering av 16 objektglass i den opprinnelige metoden. 

 

 
Figur 3-2 Støpeform 

 

Tidligere ble cellene støpt inn i gelen ved konsentrasjon 9,4x105 celler/ml. 

Cellekonsentrasjonene ble redusert da det i den nye metoden ble vanskelig å analysere cellene 

i bildeanalysesystemet på grunn av for høy celletetthet (gelene er betydelig tykkere). 

Cellekonsentrasjon ned til 2,0x105 celler/ml er nå brukt. Det vil si en reduksjon på ca 5 x 

lavere cellekonsentrasjon. 
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I den opprinnelige prosedyren ble gelene farget umiddelbart etter nøytralisering og analysert 

den påfølgende dagen. I den forbedrete metoden fikseres cellene i agarosen vha 96 % alkohol 

og tørkes. Dette gjør at prøvene kan lagres flere måneder før analysering. Vi gikk over til å 

benytte SYBR Gold i stedet for Etidium Bromid (EtBr) for å farge DNA. SYBR Gold er blant 

de mest effektive fargestoffene for dobbeltrådet DNA, enkelttrådet DNA og RNA i 

elektroforese geler. SYBR Gold viste seg å gi et betydelig sterkere lys enn EtBr, og i tillegg 

blekes ikke lyset så raskt som ved EtBr. Tidligere ble cellene farget ved å dryppe EtBr rett på 

gelen, mens i den forbedrede metoden farges gelene i et kar. Resultatet er en mer uniform 

farging og enklere håndtering. 

 

3.3.2 Optimalisering av kometmetoden for måling av oksidative DNA-

skader 

Et delmål i oppgaven var å måle induksjon og reparasjon av oksidative DNA-skader i 

testikkelceller. Metoden vi skulle bruke til å gjøre dette, kometmetoden, måtte derfor 

optimaliseres. Flere parametere ble testet; eksponering, lysering, enzymbehandling, 

unwinding, vasking, elektroforese og nøytralisering.  

 

Eksponeringsbetingelser 

Det oksiderende stoffet Ro 12-9786 sammen med synlig lys ble brukt for å indusere DNA-

skadene. Vi ønsket å indusere oksidative DNA-skader med så få andre typer skader som 

mulig. Kombinasjonen Ro 12-9786 sammen med lys ble valgt fordi denne 

eksponeringsmetoden induserer en overvekt av oksiderte baser i forhold til enkelttrådbrudd 

(Gocke et al., 2003). Innledningsvis ble det brukt Ro 12-9786 konsentrasjon på 6 µM og 5 

min med kaldt lys ved samme betingelser som i opprinnelig prosedyre angående lysering, 

enzymbehandling, unwinding, vasking, elektroforese og nøytralisering. Dette gav opphav til 

høyere halemoment enn ønskelig i forhold til kometmetodens dynamiske responsintervall. Ro 

12-9786 konsentrasjon ble da redusert til 4 µM, men dette igjen resulterte i for lavt 

halemoment (figur 3-3A). I forsøk på å få høyere halemoment uten å øke Ro 12-9786 

konsentrasjonen, ble betingelser i kometmetoden endret. Da cellene er støpt inn i tykkere gel i 

den nye metoden, ble tidsrammen for enkelte steg endret. Cellene ble lysert over natt 

istedenfor 1 time som ble gjort i opprinnelig prosedyre. Dette ble gjort for å forsikre om at 

cellene ble skikkelig lysert. Ingen særlig økning i halemoment ble observert. Vasking av 

prøvene i Fpg-enzymbuffer ble økt fra 30 min til 1 time. Denne økningen ble gjort for å sikre 
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at rester av lyseringsvæsken var fjernet, og at pH i gelen skulle bli 7,4 som er optimal pH for 

Fpg-enzymet. I tillegg ble enzymbehandlingen økt fra 30 min til 1 time for å sørge for at 

enzymet skulle få nok tid til å diffundere til og fjerne alle DNA-skadene. Dette ga mer 

brukbar resultat (figur 3-3B). Da det ikke var vesentlig forskjell på halemoment mellom 1 

time lysering og lysering over natt, kan forsøket enten utføres i løpet av en dag eller to dager. 

 

Enzymbetingelser 

Ulike konsentrasjoner av enzym (Fpg), isolert som et råekstrakt i vårt laboratorium, ble testet 

for å finne optimal konsentrasjon. Økning av Fpg-konsentrasjon førte til rask økning i 

halemoment. Metning ble oppnådd ved 0,5 µg Fpg/ml, og 0,7 µg/ml ble valgt som 

arbeidskonsentrasjon (figur 3-3 A og B). Det var viktig at enzymet er i metning slik at ikke 

enzymmengden er begrensende, som kan gi falsk lave resultater.    

 

 

 
 
Figur 3-3 Optimalisering av enzymkonsentrasjon ved eksponering av testikkelceller fra mus. Celler ble 
eksponert for Ro 12-9786, eller DMSO (kontroll), samt synlig lys i 5 min og behandlet med forskjellig Fpg-
konsentrasjon i ”bad” med Collinsbuffer og BSA. A) Cellene ble eksponert for 4 µM Ro 12-9786 og inkubert 
med ulike Fpg-konsentrasjoner. Betingelsene under forsøket var 1 time lysering, 0,5 time vask i Collinsbuffer og 
0,5 time enzymbehandling. B) Celler eksponert for 4 µM Ro 12-9786 og forskjellige Fpg-konsentrasjoner i 
”bad” med Collinsbuffer og BSA. Betingelsene var her endret til lysering over natt, 1 time vask i Collinsbuffer 
og 1 time enzymbehandling. Halemoment er mål på antall DNA-skader. Punktene på kurvene med Ro, lys og 
Fpg er gjennomsnitt av tre uavhengige målinger. 
 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Fpg konsentrasjon (µg/ml)

H
a

le
m

o
m

e
n

t

A) B) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Fpg konsentrasjon (µg/ml)

H
a

le
m

o
m

e
n

t DMSO, lys

Ro, lys 



  Resultater   

 58 

3.3.3 Kalibrering 

Den nye metoden ble kalibrert for å måle enkelttrådbrudd ved å utføre eksperimenter der 

kjønnsceller fra villtypemus ble eksponert for 260 kV røntgenstråler (0,5 mm kobberfilter, 

figur 3-4). En dose på 1 Gray (Gy) gir et halemoment på omtrent 4,3 i hver celle ved pH 13,2 

i kometmetoden. Resultatene viser en lineær økning fra 0 til 10 Gy (= 45 i halemoment). 

Metoden er svært sensitiv og den laveste dosen med røntgenstråling som er målbar er ca. 0,15 

Gy, uten bruk av enzym, som gjør metoden enda mer sensitiv (Brunborg, 1996). 1 Gray gir 

ca. 1000 enkelttrådbrudd i en celle (Brunborg, 1996). Av kurven i figur 3-4 ser man at med et 

halemoment (dvs. mengde DNA-skader) på 30, vil cellen ha ca. 7500 enkelttrådbrudd. 
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Figur 3-4 Kalibrering av kometmetoden ved eksponering av testikkelceller fra villtypemus for 260 kV 
røntgenstråler. Punktene på grafen angir gjennomsnitt ± standardavviket av triplikate målinger fra et 
eksperiment. 
 

 

3.4 Cellulær reparasjon av Fpg-sensitive DNA-skader 
I ønske om å undersøke muligheten for å bruke Ogg1(-/-) mus som modellorganisme for 

genotoksiske studier på testikkelceller, ble reparasjonskapasiteten av oksidative DNA-skader i 

villtype, heterozygote og defekte Ogg1 mus studert. Reparasjon av Fpg-sensitive DNA-

skader, som hovedsakelig er 8-oxoG, ble målt i kjønnsceller fra mus med de ulike 

genotypene, samt ett menneske, ved hjelp av kometmetoden i kombinasjon med et råekstrakt 

av Fpg. Oksidative DNA-skader ble indusert ved å eksponere cellene for den fotoaktive 

substansen Ro 12-9786 som forårsaker oksidasjon av baser etter aktivering med synlig lys. 

Reparasjon ble målt som en nedgang i antall Fpg-sensitive DNA-skader etter eksponering og 

inkubasjon av cellene under passende betingelser. Cellene fikk reparere i opptil 4 timer, og 

prøver ble tatt ut til ulike tidspunkter for analyse. 
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3.4.1 Reparasjon i testikkelceller fra villtype-mus 

Tre uavhengige forsøk viste at testikkelceller fra villtype Ogg1 mus reparerte Fpg-sensitive 

DNA-skader svært effektivt (figur 3-5). Standardavvikene er lave for alle punktene i kurvene, 

noe som indikerer svært like paralleller. Etter normalisering av alle tre forsøkene og 

beregning av gjennomsnittlig reparasjon, fant vi at 20 % av de Fpg-sensitive DNA-skadene 

var reparert etter en time. Etter to og fire timer var henholdsvis 65 og 79 % reparert. 

Nedgangen i Fpg-sensitive DNA-skader var signifikant forskjellig fra tid null etter to (p = 

0,003) og fire (p = 0,004) timer. Kontrollprøver som var eksponert for DMSO og lys viste 

svært lave halemoment, som indikerer at preparering og lysbehandling i seg selv forårsaket 

svært få DNA-skader.  

 

 

 
Figur 3-5 Reparasjon av Fpg-sensitive DNA-skader i testikkelceller fra villtype mus. Cellene ble eksponert for 4 
µM Ro 12-9786 og synlig lys i 5 min, og kontroller ble eksponert for DMSO og synlig lys i 5 min. Etter 
eksponering ble cellene inkubert ved 32 °C for reparasjon i 0, 1, 2, og 4 timer. Kurvene viser nivået av DNA-
skade som funksjon av inkubasjonstid. A, B og C) Kurvene viser resultatene fra tre uavhengige forsøk der 
punktene representerer gjennomsnitt ± standardavvik av tre uavhengige målinger. Kontrollene viser resultat fra 
to paralleller. 
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3.4.2 Reparasjon i testikkelceller fra heterozygote mus 

Reparasjonen av Fpg-sensitive DNA-skader i testikkelceller fra heterozygote mus (Ogg1(+/-)) 

var svært effektiv i de tre uavhengige og identiske forsøkene. Det var liten forskjell i 

reparasjonseffektiviteten mellom villtype og heterozygote mus. Standardavvikene er lave på 

alle punktene i kurvene, noe som indikerer svært like paralleller, og de tre uavhengige 

forsøkene gav like resultater. Etter normalisering av alle tre forsøkene og beregning av 

gjennomsnittlig reparasjon, fant vi at etter en time var 10 % av de Fpg-sensitive DNA-

skadene reparert. Etter to og fire timer var henholdsvis 77 og 82 % reparert. Nedgangen i Fpg-

sensitive DNA-skader var signifikant forskjellig fra tid null etter to (p = 0,002) og fire (p = 

0,001) timer.  

 

 
 

Figur 3-6 Reparasjon av Fpg-sensitive DNA-skader i testikkelceller fra heterozygote mus. Cellene ble eksponert 
for 4 µM Ro 12-9786 og synlig lys i 5 min, og kontroller ble eksponert for DMSO og synlig lys i 5 min. A) 
Cellene ble etter eksponering inkubert ved 32 °C for reparasjon i 0, 0,5, 1 og 4 timer, mens i B og C) var 
reparasjonstiden 0, 1, 2, og 4 timer. Kurvene viser nivået av DNA-skade som funksjon av inkubasjonstid. A, B og 
C) Kurvene viser resultatene fra tre uavhengige forsøk der punktene representerer gjennomsnitt ± standardavvik 
av tre uavhengige målinger. Kontrollene viser resultat fra to paralleller. 
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3.4.3 Reparasjon i testikkelceller fra Ogg1-defekte mus 

Fire uavhengige forsøk på testikkelceller fra Ogg1-defekte mus viste ingen tegn til reparasjon 

av Fpg-sensitive DNA-skader i løpet av fire timer. Standardavvikene er lave på alle punktene 

i kurvene, noe som indikerer svært like paralleller. 

 

 

 

 
Figur 3-7 Reparasjon av Fpg-sensitive DNA-skader i testikkelceller fra Ogg1(-/-) mus. Cellene ble eksponert for 
4 µM Ro 12-9786 og synlig lys i 5 min, og kontroller ble eksponert for DMSO og synlig lys i 5 min. Etter 
eksponering ble cellene inkubert ved 32 °C for reparasjon i 0, 1, 2, og 4 timer. Kurvene viser nivået av DNA-
skade som funksjon av inkubasjonstid. A, B, C og D) Kurvene viser resultatene fra fire uavhengige forsøk der 
punktene representerer gjennomsnitt ± standardavvik av tre uavhengige målinger. Kontrollene viser resultat fra 
to paralleller. 
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3.4.4 Reparasjon i humane testikkelceller  

Humane testikkelceller ble isolert fra testikkelbiopsi fra en donor med alder 41 år. Oksidative 

DNA-skader ble indusert på samme måte som i musecellene. Resultatet angir, som tidligere 

vist fra andre individer (Olsen et al., 2003), at de humane mannlige kjønnscellene ikke 

reparerer Fpg-sensitive DNA-skader. 
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Figur 3-8 Reparasjon av Fpg-sensitive DNA-skader i humane testikkelceller. Cellene ble eksponert for 4 µM Ro 
12-9786 og synlig lys i 5 min, mens kontrollene ble eksponert for DMSO og synlig lys i 5 min. Etter eksponering 
ble cellene inkubert ved 32 °C i 0, 1, 2 og 4 timer. DNA skadene ble målt med kometmetoden. Kurvene viser 
nivået av DNA-skade som funksjon av inkubasjonstid. 

 

3.4.5 Kvantifisering av spontant induserte Fpg-sensitive DNA-skader 

Det var forventet at det spontane nivået av oksidative DNA-skader er høyere i arvestoffet fra 

Ogg1-defekte dyr, da dyrene har manglende evne til å fjerne slike DNA-skader. 

Kvantifisering av antall DNA-skader i kontrollprøvene fra mus av ulike genotyper ble målt og 

sammenlignet. Prøver eksponert for DMSO og lys (fra forsøkene i 3.4.3) med Ogg1-defekte 

mus hadde tilnærmet likt halemoment som hos villtype og heterozygote Ogg1 mus. 

Testikkelcellene eksponert for DMSO, lys og behandlet med Fpg hadde imidlertid 15 ganger 

høyere halemoment hos Ogg1-defekte mus enn hos heterozygote eller villtype mus (figur 3-

9). Humane testikkelceller hadde omtrent like høy spontan halemoment som testikkelceller fra 

Ogg1(-/-) mus (figur 3-9). Testikkelceller fra villtype og heterozygote mus hadde henholdsvis 

0,05 og 0,00 Fpg-sensitive skader per 106 guanin. Ogg1-defekte mus og humane 

testikkelceller hadde henholdsvis 0,74 og 0,69 Fpg-sensitive skader per 106 guanin. At 
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humane testikkelceller hadde omtrentlig like mange Fpg-sensitive skader som testikkelceller 

fra Ogg1-defekte mus er i samsvar med at humane mannlige kjønnsceller har mangelfull 

reparasjon av denne typen DNA-skader. 
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Figur 3-9 Spontane Fpg-sensitive skader. Halemoment fra DMSO og lys behandlede celler er trukket fra 
halemoment til DMSO, lys og Fpg behandlede celler. Det gjenværende halemomentet er så omregnet til Fpg-
sensitive DNA-skader per 106 guanin. 
 

Del 2: Uttrykk av utvalgte proteiner i BaP behandlede dyr 

3.5 Ekspresjon av CYP1A1, CYP1A2, AhR, ARNT, Ref-1 og Ogg1 
I et større prosjekt ved avdelingen blir ulike endepunkter studert i testikkelceller i villtype og 

Ogg1-defekte mus eksponert for BaP. Foreløpige resultater fra mutasjonsanalyser på mus 

eksponert for BaP viser økt mutasjonsfrekvens i testikkel og lever (data ikke publisert). Del 2 

av hovedoppgaven min bestod av å undersøke ekspresjon av ulike enzymer involvert i 

metabolsk aktivering av BaP, samt DNA-reparasjon, i mus med de forskjellige genotypene, 

mOgg1(+/+), mOgg1(+/-) og mOgg1(-/-).  

 

CYP1A1 og CYP1A2 inngår i bioaktivering av BaP til BaP-7,8-dihydrodiol-9,10-epoksid 

(BPDE). Vi ville undersøke uttrykk av CYP1A1 og CYP1A2 i testikkelen, dernest om 

ekspresjonen varierer i mus med ulik genotype, og til slutt om ekspresjonen påvirkes av BaP-

eksponering. I tillegg til CYP1A1 og CYP1A2 ble utvalgte proteiner som deltar i induksjon 

av disse enzymene studert. Dette er proteiner som aryl hydrokarbon reseptor (Ah-reseptor, 
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AhR) og aryl hydrokarbon reseptor kjerne translokator (ARNT). Videre ble ekspresjonen av 

DNA-reparasjonsenzymene Ref-1 og Ogg1 analysert.  

 

Hannmusene var 10 uker da de ble eksponert for BaP (50 mg/kg kroppsvekt) intraperitonalt. 

Etter 24 timer ble dyrene avlivet og organer (lunge, lever, testikkel og sædleder) ble dissekert 

ut og umiddelbart frosset ned ved -80 °C. Proteinekstrakter ble laget fra lever- og 

testikkelvev. Ekspresjon av de nevnte enzymene ble studert med westernanalyser. 

 

3.5.1 Kontroll av proteinekstrakt 

Kontroll av proteinmengde og kvalitet 

For å kontrollere at cellelysatene var justert til lik proteinkonsentrasjon og at proteinene ikke 

var degraderte, ble proteinene separert med SDS-PAGE og farget med Coomassie™ blå, som 

farger proteiner generelt. Forskjell i mengde protein ville gitt utslag som ulik fargestyrke 

mellom brønnene. Dersom proteinene hadde vært degraderte ville det ikke ha vært distinkte 

bånd i brønnene, men i stedet såkalte ”smears”. Resultatene viste at proteinkonsentrasjonen i 

lysatene var akseptabelt like for våre eksperimenter, og at proteinene ikke var påviselig 

degradert (figur 3-10). 

 

 
 
Figur 3-10 Kontroll av proteinmengde og kvalitet. 
 

Intern mengde-kontroll 

Når en undersøker ekspresjon av proteiner er det ønskelig å vise at det er påsatt like mengder 

protein i hver brønn. I tillegg til coomassie-blå farging ble derfor membranene strippet og 

inkubert med et primært antistoff mot GAPDH. GAPDH er et husholdningsprotein som ofte 

benyttes som kontroll av proteinmengde i de enkelte brønnene. Resultatene bekrefter at 

variasjonen i uttrykk av de undersøkte proteinene ikke kom av variasjon av mengde totalt 

protein applisert per brønn (figur 3-11B og D, 3-12B). 
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3.5.2 CYP1A1 

CYP1A1 induseres ved eksponering av BaP (Choudhary et al., 2005; Wei et al., 2002; 

Zacharova et al., 2003). Vi observerte tilstedeværelse av Cyp1a1 i testikkel. Videre fant vi 

induksjon av enzymet i testikkel, imidlertid svakere enn i lever. I tillegg ser det ut til å være et 

ekstra bånd i testikkel. Det var ingen merkbar forskjell i ekspresjonen mellom mus med ulik 

Ogg1-genotype.  

 

 
 
 
Figur 3-11 Ekspresjon av Cyp1a1 i testikkel A) og lever C). Ekspresjon av Gapdh B) og D) som kontroll. 
Dyrene ble eksponert for BaP (50 mg/kg kroppsvekt) intraperitonalt (kontrollene fikk maisolje) og avlivet etter 
24 timer. 
 

3.5.3 CYP1A2 

CYP1A2 er tidligere vist å være hovedsakelig uttrykt i lever (Kimura et al., 1986), og 

induseres ved BaP eksponering (Wei et al., 2002). Vi observerte ingen ekspresjon av enzymet 

i testikkel (data ikke vist). Resultatene viser et svakt konstitutivt uttrykk i lever, og videre 

kunne vi observere økt ekspresjon av enzymet etter BaP eksponering. Heller ikke for Cyp1a2 

var det noen synlig forskjell mellom genotypene.  

 

 

 
 
Figur 3-12 Ekspresjon av Cyp1a2 i lever A). Ekspresjon av Gapdh B) som kontroll. Dyrene ble eksponert for 
BaP (50 mg/kg kroppsvekt) intraperitonalt (kontrollene fikk maisolje) og avlivet etter 24 timer. 

Ogg1(+/+) Ogg1(+/-) Ogg1(-/-) 

Ogg1(+/+) Ogg1(+/-) Ogg1(-/-) 
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3.5.4 Aryl hydrokarbon reseptor (Ah-reseptor, AhR) 

Ah-reseptor er involvert i induksjonen av CYP1A2 og CYP1A2 ved at BaP binder seg som en 

ligand til reseptoren. AhR er detektert i testikkel (Roman et al., 1998). Resultatene viser at 

proteinet er uttrykt i testikkel, og det er antydning til en svak nedgang i ekspresjon etter BaP 

eksponering i testikkel (figur 3-13A). AhR er også uttrykt i lever, men ekspresjonsmønsteret 

er vanskelig å tolke (figur 3-13B). Det ble ikke observert noen forskjell i ekspresjon mellom 

genotypene.  

 

 

Figur 3-13 Ekspresjon av AhR i testikkel A) og lever B). Dyrene ble eksponert for BaP (50 mg/kg kroppsvekt) 
intraperitonalt (kontrollene fikk maisolje) og avlivet etter 24 timer. 

 

3.5.5 Aryl hydrokarbon reseptor kjerne translokator (ARNT, HIF-1β) 

Ah-reseptor/ARNT komplekset binder seg til en regulatorisk sekvens i DNA og aktiverer 

trankskripsjonen av genene som er under kontroll av AHR. Arnt er detektert i testikkel 

(Roman et al., 1998). Vi fant at Arnt uttrykkes i testikkel, og det var ingen endring i 

ekspresjon i testikkel mellom eksponerte og ueksponerte dyr (figur 3-14). Resultatene viser at 

det er en høyere ekspresjon av Arnt i testikkel enn i lever (figur 3-15). Det ble ikke observert 

forskjell mellom mus med de ulike genotypene. 

 

          
 

 
Figur 3-14 Ekspresjon av Arnt i testikkel. Dyrene ble eksponert for BaP (50 mg/kg kroppsvekt) intraperitonalt 
(kontrollene fikk maisolje) og avlivet etter 24 timer. 
 

Ogg1(+/+) Ogg1(+/-) Ogg1(-/-) 

Ogg1(+/+) Ogg1(+/-) Ogg1(-/-) 
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Figur 3-15 Ekspresjon av ARNT i testikkel og lever i ueksponerte mus.  
 

3.5.6 Ap-endonuklease Ref-1 

Apex er en AP-endonuklease med flere navn, blant annet Ref-1, som er sentral i BER. Et 

antistoff mot Ref-1 ble brukt til å påvise Apex, som er navnet på enzymet i rotte og mus. Vi 

fant at Ref-1 er høyt uttrykt i testikkel og lever. Det ble ikke observert endret ekspresjon etter 

BaP-eksponering. Det ble videre ikke observert forskjell på ekspresjon av enzymet mellom 

mus av ulik genotype. 

 

 
 
 
 
Figur 3-16 Ekspresjon av Ref-1 i testikkel A) og lever B). Dyrene ble eksponert for BaP (50 mg/kg kroppsvekt) 
intraperitonalt (kontrollene fikk maisolje) og avlivet etter 24 timer. 
 

3.5.7 DNA-glykosylasen Ogg1 

Et antistoff som er generert for å detektere hOGG1, som også kryssreagerer med mus- Ogg1, 

ble brukt til å detektere dette enzymet. OGG1-genet hos mennesket koder for to isoformer, 

der α-hOGG1 er et 37 kDa protein lokalisert i kjernen, mens β-hOGG1 er et 44 kDa protein 

lokalisert i mitokondriene. Båndet for Ogg1 ble imidlertid påvist i mus uansett genotype. Det 

har senere vist seg at antistoffet gjenkjenner en epitop som ligger oppstrøms for den innskutte 

kassetten for inaktivering av Ogg1, og vil derfor vise positiv farging uansett genotype 

(personlig kommunikasjon, Rolseth). Det ble i også utført kjernefraksjonering for å skille 

Ogg1(-/-) 
 

Ogg1(+/+) 
 

Ogg1(+/-) 

testikkel lever 
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mellom kjerne og mitokondrielt Ogg1, men dette gav heller ingen gode og tolkbare resultater 

pga antistoffet.  
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4 DISKUSJON 
Oksidative DNA-skader er implisert i flere patofysiologiske prosesser, som degenerative 

sykdommer, kreft, aldring samt neurodegenerative sykdommer som Parkinson og Alzheimer. 

Blant de oksidativt modifiserte baser, har 8-oxoG fått mye oppmerksomhet fordi denne 

skaden dannes med høy frekvens (Grollman og Moriya, 1993) og fordi skaden er mutagen.  

 

Ved replikasjon vil 8-oxoG baseparre med både C og A, og dermed føre til G:C → T:A 

transversjoner. Tilstedeværelsen av oksidative skader i sædceller påvirker mannens fertilitet i 

negativ retning med redusert antall sædceller og funksjon (Irvine et al., 2000; Lopes et al., 

1998; Ni et al., 1997). Likevel er sædceller med et signifikant antall DNA-skader i stand til å 

fertilisere og danne forkjerner (pronuclei) i oocytter. Sperm eksponert med selv høye doser 

røntgenstråling beholder evnen til å fertilisere en oocytt (Twigg et al., 1998), mens et høyt 

DNA-skadenivå resulterer i at en stor andel befruktede oocytter ikke overlever embryonal 

utvikling, og dermed er resultatet en høy andel tidlig spontanabort (Ahmadi et al., 1999).  

 

Epidemiologiske studier og studier med dyr har gitt sterke holdepunkter for at stoffer i miljøet 

kan ha negativ effekt på det mannlige genomet. Det kan forårsake spesifikke typer genetiske 

endringer i sædceller, som igjen kan påvirke fertiliteten. Blant miljøfaktorer som er kjent for å 

danne DNA-skader i sædceller, er røyking et godt eksempel. Menn som røyker mye har et økt 

nivå av DNA-brudd i deres spermatozoer (Fraga et al., 1996; Potts et al., 2003). Det er også 

vist at når menn røyker reduseres sjansen betydelig for å få et levendefødt barn ved assistert 

fertilisering, både ved in vitro fertilisering (IVF, sædceller blir blandet med kvinnens eggcelle 

i et ”prøverør”) og ved intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI, en enkelt sædcelle føres 

inn i en eggcelle) (Zitzmann et al., 2003). 

 

Tradisjonelt har det vært bekymring for mulige toksiske effekter stoffer i miljøet, der fokuset 

har vært på fosterutviklingen i livmoren, mens bidrag fra fedrene generelt er blitt mindre 

studert. Den genetiske arven til avkommet avhenger logisk nok av integriteten til DNA fra 

både sperm og egg, med like stor vekt på mannens tilskudd av DNA-skader som kvinnens. 

Det er faktisk foreslått at fedre bidrar mer til arvelig risiko for de novo (nydannede) 

mutasjoner i avkommet enn mødre, og dette er foreslått å være forbundet med det høyere 

antallet mitotiske celledelinger som finner sted under gametdannelsen hos menn 

sammenlignet med kvinner (Crow, 1997). Overføring av de novo kjønnscelle mutasjoner fra 
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fedrene er vist hos pasienter når det gjelder flere sykdommer. Disse inkluderer blant annet 

retinoblastom (Arbetman et al., 1998; Kato et al., 1994; Zajaczek et al., 1999), 

bryst/eggstokkkreft (Tesoriero et al., 1999), arvelig ikke-polyposisk tykktarmskreft (Kraus et 

al., 1999), og diabetes (Stead og Jeffreys, 2000). I en studie ble nittini familier, alle med 

sporadiske tilfeller av dvergvekst (achondroplasi) hos et barn, analysert (Wilkin et al., 1998). 

Achondroplasi er en av de mest vanlige dvergveksttypene og er hovedsakelig et resultat av en 

mutasjon, G1138A, i genet fibroblast vekstfaktor reseptor 3 (fibroblast growth factor receptor 

3, FGFR). I den undersøkte populasjonen forekom mutasjonen utelukkende på kromosomet 

fra far i alle de 40 tilfellene hvor opphavet fra foreldre var utvetydig. Denne observasjonen 

stemmer overens med kliniske observasjoner og epidemiologiske studier som tyder på at 

fremskreden alder hos far har resultert i nye tilfeller av achondroplasi og at faktorer som 

spiller inn på DNA-replikasjon og/eller reparasjon under spermatogenesen, men ikke under 

oogenesen, kan predisponere for tilfeller av mutasjonen G1138A i FGFR. 

 

DNA-reparasjon er forventet å være viktig for å fjerne DNA-skader og dermed redusere 

dannelsen av mutasjoner. Den spontane mutasjonsfrekvensen er betydelig lavere i 

spermatogonier enn i somatisk vev, i tillegg til at den minker i løpet av spermatogenesen 

(Dycaico et al., 1994; Kohler et al., 1991; Walter et al., 1998), men mekanismene er ikke 

kjent. Til tross for detter har vår avdeling funnet at DNA-reparasjon av enkelte typer DNA-

skader er ineffektiv i mannens kjønnsceller (Jansen et al., 2001; Olsen et al., 2003). I disse 

studiene ble det benyttet blandete testikkelcellesuspensjoner, anrikede cellestadier og celler 

som befant seg inni sædkanaler, de viste dårlig reparasjon av UV-skader og N-acetyl 

aminofluoren (NA-AAF) addukter (Jansen et al., 2001). Ineffektiv NER kan føre til høy 

følsomhet for enkelte kjemikalier i miljøet, som i sin tur kan påvirke både fertilitet og 

genomets integritet. Videre har avdelingen funnet at mannlige kjønnsceller fra rotter har 

betydelig mer effektiv reparasjon av 8-oxoG enn kjønnsceller fra mennesket (Olsen et al., 

2003). Humane mannlige kjønnsceller ser derfor ut til å være spesielt sensitive for noen agens 

i miljøet som gir oksidative DNA-skader. 

 

4.1 Kometmetoden 
Vi benytter kometmetoden i stor utstrekning ved vår avdeling. Kometmetoden kan anvendes 

til testing av genotoksiske effekter av nye kjemikalier, overvåking av miljøforurensning av 

genotoksiske agens, human biomonitorering og molekylær epidemiologi og mekanisme-
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forskning innen DNA-skade og reparasjon. Metoden er enkel, sensitiv, allsidig, rask, pålitelig 

og lite kostbar. Metoden kan også modifiseres til foruten å gi informasjon om hvor mye 

skader som er tilstede i cellen, også å gi opplysning om hvilke typer DNA-skader cellen har. I 

tillegg til å detektere DNA-trådbrudd dannet direkte fra agens, kan spesifikke DNA-skader 

måles ved at det inkluderes et trinn med spesifikke enzymer. Disse enzymene gjenkjenner og 

fjerner spesifikke typer DNA-skader slik at det dannes trådbrudd. Noen eksempler på slike 

enzymer er Endonuklease III (oksiderte pyrimidiner; Collins et al., 1993; Olsen et al., 2003), 

T4 endonuklease V (ultrafiolette (UV)-induserte pyrimidindimere; Collins et al., 1997b; 

Jansen et al., 2001), 3-metyladenin DNA-glykosylase II (Alk A, metylerende skader; Collins 

et al., 2001) og Uracil-DNA glykosylase (uracil; Andersen et al., 2005). Denne 

modifikasjonen utvider kometmetodens anvendelsesområde samtidig som spesifisiteten og 

sensitiviteten økes. I dette arbeidet har vi benyttet det bakterielle enzymet 

formamidopyrimidin DNA-glykosylase (Fpg), som er isolert ved vår avdeling, for å detektere 

den oksidative skaden 8-oxoG. Dette enzymet gjenkjenner og fjerner oksiderte puriner, som 

blant annet 8-oxoG, og kutter deretter ved AP-setet (Collins et al., 1997b; Olsen et al., 2003). 

 

Kometmetoden er med disse modifikasjonene en metode for å måle oksidative DNA-skader. 

En begrensning knyttet til måling av oksidative DNA-skader ved at metoden forårsaker DNA-

oksidering under opparbeidelsen av DNA for analyse. Dette skjer f. eks. i betydelig grad ved 

HPLC (high-performance liquid chromatografi) (Helbock et al., 1998). ESCODD (European 

Standards Committee on Oxidative DNA Damage), et konsortium av hovedsakelig europeiske 

laboratorier, har forsøkt å studere dette problemet ved å etablere standardiserte og pålitelige 

protokoller for prøveopparbeiding og analysering (Gedik og Collins, 2005). Mens GC/MS 

(gasskromatografi/massekromatografi) har gitt så mange som 300 8-oxoG per 106 guanin i 

humane hvite blodceller (Ames et al., 1993; Floyd, 1990), har HPLC vist å gi omkring 50 per 

106 guanin (Degan et al., 1995; Inoue et al., 1993; Wilson et al., 1993). Ved å bruke 

antioksidanter og anaerobe forhold under isolering og hydrolysering av DNA i HPLC-

metoden, ble nivået av 8-oxoG nivået redusert til færre enn 4 per 106 guanin (Collins et al., 

1997a; Nakajima et al., 1996). Ved bruk av alkalisk eluering er det målt så få som 0,6 per 106 

guanin Fpg-sensitive DNA-skader i humane hvite blodceller (Pflaum et al., 1997), mens 0,4 

per 106 guanin er målt i kometmetoden (Collins et al., 1997a). En mulig forklaring på det lave 

antallet 8-oxoG i alkalisk eluering og kometmetoden kunne være at metodene generelt 

underestimerer 8-oxoG pga at Fpg-enzymet ikke klarer å detektere alle skadene, eller fordi 

skadene skjer i så tette klynger at de detekteres som ett brudd. På en annen side kan 
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estimeringene av 8-oxoG være for høye da Fpg også detekterer oksiderte puriner i tillegg til 8-

oxoG. Dose-respons-eksperimenter utført med alkalisk eluering og kometmetoden vs. HPLC, 

indikerer at de enzymatiske metodene og HPLC måler eksperimentelt induserte 8-oxoG i 

cellerkultur med lik effektivitet (lik vinkel på dose-respons-kurver). Dermed er 

hovedproblemet at falsk oksidering forhøyer HPLC målinger (Gedik og Collins, 2005). 

Kometmetoden og alkalisk eluering ser derfor ut til å være best med hensyn på måling av 

DNA-skader i celler. 

 

En spesiell fordel med kometmetoden i forhold til for eksempel alkalisk eluering, er at det er 

mulig å gruppere testikkelceller med hensyn på ploidi/DNA-mengde. Etter analysering kan 

1C, 2C og 4C celler skilles fra hverandre ut fra forskjeller i totalfluoroscens. I tillegg kan 

primære spermatocytter visuelt selekteres ut under analysen i mikroskopet på bakgrunn av sin 

store størrelse og sterke fluoroscens. Dermed kan reparasjon av DNA-skader måles i de 

forskjellige celletypene i testikkelen. 

 

I denne oppgaven var et av målene å forenkle og forbedre kometmetoden. Et resultat av 

endringene er at det nå er mulig å ha flere replikater i forsøksoppsettet. Prosedyren er også 

blitt enklere å utføre ved at noen vanskelige steg i den tidligere prosedyren er fjernet. Ett 

element i den nye metoden som har bidratt til forbedring, er at prøvene nå kan tørkes og 

lagres over lengre tid. Dette gjør at man ikke er avhengig av å analysere resultatene allerede 

dagen etter, noe man måtte tidligere. Fargingen er blitt jevnere ved at den nå foregår i et 

”bad”, og ikke ved at dråper med fargeløsning appliseres rett på gelen. Bakgrunnsfarging 

under analyseringen er redusert ved at det ikke lenger brukes matte objektglass som førte til 

lysspredning i mikroskopet. Etter analysering kan prøvene tørkes og ved senere anledning og 

ved behov tas opp igjen for å kontrollere resultatene. Fordeler med fargestoffet SYBR Gold er 

tilsynelatende mer langvarig og sterkere farging. For seleksjon av ulike testikkelceller med 

hensyn på ploidi kan EtBr fremdeles benyttes, da dette fargestoffet etter vår vurdering ser ut 

til å gi et klarere skille mellom celletyper.  

 

I den forbedrede metoden er antall celler per prøve redusert med en faktor på 5. Vi har ønske 

om redusere ytterligere ved å støpe enda mindre agarosegeler. Antall celler er ofte en 

begrensning. Dette gjelder særlig i eksperimenter med sjeldne celletyper, som for eksempel 

stamceller og oocytter, samt i biomonitorering med små blodvolumer. 
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En begrensing ved standard kometmetode er at vi måler global reparasjon. For å måle 

transkripsjonskoblet reparasjon (TCR), må andre metoder benyttes da denne reparasjonstypen 

kun foregår i en liten andel av det totale genomet. I tradisjonelle metoder for målinger av TCR 

(Jansen et al., 2001), må cellene imidlertid eksponeres for svært høye doser for å måle 

reparasjon i et aktivt transkribert gen. Disse nivåene er derfor ofte ikke særlig relevante for 

hva en celle normalt utsettes for. Det er utviklet en modifisert kometmetode for måling av 

reparasjon i spesifikke sekvenser i målcellen (Collins, 2004; McKelvey-Martin et al., 1998; 

Rapp et al., 2000; Santos et al., 1997). Ved hjelp av fluoroscent in situ hybridisering (FISH) 

brukes prober (cDNA), eller oligonukleotider for å gjenkjenne sekvenser av interesse. Med 

FISH-kometmetoden er det mulig å identifisere DNA i et bestemt kromosom, i telomer-DNA, 

i centromer-DNA og enkeltkopi gener (McKelvey-Martin et al., 1998; Rapp et al., 2000; 

Santos et al., 1997), og i hvilken grad disse områdene finnes i skadd DNA. I motsetning til 

alternative metoder, er det også mulig å måle genspesifikk reparasjon etter relativt lave doser 

av DNA-skadende agenser (Horvathova et al., 2004). 

 

4.2 Reparasjon av Fpg-sensitive DNA-skader  
I dette arbeidet ble oksidative DNA-skader indusert i testikkelceller ved at cellene ble 

behandlet med det fotoaktive agenset Ro 12-9786 og synlig lys. Skadene ble så identifisert 

ved kometmetoden i kombinasjon med Fpg-behandling (figur 3-3). Åpenbart blir et høyt 

antall Fpg-sensitive DNA-skader blir introdusert, i forhold til et lite antall direkte trådbrudd. 

Lignende metoder har vist seg å være nyttige som verktøy for studier av reparasjon av 

oksidative skader i somatiske celler (Pflaum et al., 1998), hvor omtrent alle DNA-skadene 

som var identifisert bortimot var gjennomgående Fpg-sensitive DNA-skader (Pflaum et al., 

1998; Will et al., 1999). Andre oksiderende agens (KMnO4, H2O2 og røntgen) induserer ofte 

en stor andel direkte trådbrudd i tillegg til oksiderte baser, og dette vil ofte forstyrre måling av 

8-oxoG. 

 

Her har vi vist at testikkelceller fra villtype og Ogg1-heterozygote mus reparerer 8-oxoG 

svært effektivt. Allerede etter 4 timer var så mye som 79 % og 82 % av Fpg sensitive DNA-

skader reparert hos henholdsvis villtype og heterozygote mus (figur 4-1). Dette samsvarer 

med våre tidligere observasjoner på rotter (Olsen et al., 2003). Ingen nevneverdig forskjell i 

reparasjonen mellom disse to genotypene ble observert. Dette betyr at ett allel av Ogg1 er 
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dominant og tilstrekkelig for å reparere oksidative skader etter doser tilsvarende de vi har 

benyttet her.  

 

I Ogg1-defekte mus derimot forekom det ingen målbar reparasjon etter 4 timer (figur 4-1). 

Dette er som forventet, og samsvarer med hva Klungland og kollegaer har funnet tidligere, 

målt med andre metoder (Klungland et al., 1999). De fant ingen kløyving av 8-oxoG:C 

substrater i cellefrie ekstrakter i ulike vev fra Ogg1-defekte mus. Imidlertid observerte de en 

signifikant, men langsom reparasjon av 8-oxoG i en Ogg1-defekt cellelinje utover 4 timer 

(Klungland et al., 1999). En annen gruppe har observert fjerning av 8-oxoG i testikkel hos 

Ogg1-defekte mus (Mori et al., 2001). Disse observasjonene tyder på at det kan være andre 8-

oxoG glykosylaser enn Ogg1 tilstede i testikkelcellene. Dette kan for eksempel være 

endonuklease VIII (Nei) homologene NEIL 1-2. NEIL 1 (mRNA) er relativt lavt uttrykt i 

testikkel (Hazra et al., 2002a), og innehar en svak aktivitet mot 8-oxoG (Bandaru et al., 

2002). NEIL 2 (mRNA) er høyest uttrykt i testikler og skjelettmuskler, og fjerner 

hovedsakelig oksidative produkter av cytosin, med høyest aktivitet mot 5-hydroksyuracil 

(Hazra et al., 2002b). Selv om NEIL 1-2 er intakt i Ogg1-defekte mus, kan de ikke bidra 

signifikant til rask global reparasjon av Fpg-sensitive DNA-skader da vi ikke observerte 

reparasjon i testikkelceller fra Ogg1(-/-) mus etter 4 timer. Mengden av disse enzymene og 

deres lave spesifikke aktivitet, kan være en forklaring på hvorfor de ikke ble oppdaget i 

måling av 8-oxoG reparasjonsaktiviteten (Bandaru et al., 2002; Hazra et al., 2002a; Hazra et 

al., 2002b). En alternativ reparasjonsvei, NER, har vært rapportert å kunne fjerne 8-oxoG 

skader in vitro (Reardon et al., 1997). Det er imidlertid blitt vist at NER sannsynligvis ikke er 

involvert i reparasjon av 8-oxoG (Larsen et al., 2004).  
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Figur 4-1 Reparasjon av Fpg-sensitive DNA skader i testikkelceller isolert fra de forskjellige genotypene.  
Halemoment fra Ro og lys eksponerte celler er trukket i fra halemoment fra Ro, lys og Fpg eksponerte celler. 
Halemoment ved null-tid er satt lik 100 % og gjennomsnitt av alle forsøkene i hver genotype er beregnet.. 
 

Vår avdeling har tidligere vist at testikkelceller fra mennesker ikke reparerer Fpg-sensitive 

skader (Olsen et al., 2003). I denne oppgaven ble testikkelceller fra ytterligere en human 

testikkelbiopsi studert, og resultatene bekrefter de tidligere funnene. 

 

4.2.1 8-oxoG skader akkumuleres i testikkelceller fra menneske og Ogg1-

defekte mus 

Den svært langsomme fjerningen av CPDer (ikke publisert) og oksiderte puriner i humane 

testikkelceller er gjenspeilet i en akkumulering av DNA-skader som 8-oxoG (Olsen et al., 

2003), og BaP-addukter i humane sædceller (Evenson et al., 1999; Irvine et al., 2000; Sun et 

al., 1997; Zenzes et al., 1999). Dataene våre viser en betydelig akkumulering av Fpg-sensitive 

DNA-skader i testikler hos Ogg1-defekte mus i forhold til villtype-musene (0,74 Fpg-seter per 

106 guanin i Ogg1-defekte mus mot 0,05 i villtype mus). Det er tidligere vist akkumulering av 

8-oxoG i lever hos Ogg1-defekte mus (Klungland et al., 1999). Disse forfatterne fant også at 

den spontane mutasjonsfrekvensen i lever økte 2-3 ganger hos Ogg1-defekte mus 

sammenlignet med villtype-mus. Resultatene (0,69 Fpg-seter per 106 guanin) fra det ene 

forsøket med humane testikkelceller indikerer at det forekommer en akkumulering av 8-oxoG 

i testikler hos mennesket. Ved vår avdeling ble det spontane antallet Fpg-sensitive DNA-

skader i humane testikkelceller anslått å være 0,75-1,0 per 106 guanin, sammenlignet med 

0,35 per 106 guanin i testikkelceller hos rotte (Olsen et al., 2003). Ved bruk av lignende 
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teknikker er 0,07 – 0,5 Fpg-sensitive DNA-skader per 106 bp rapportert i forskjellige humane 

celler (Pflaum et al., 1997). Det høye antallet av spontane Fpg-sensitive DNA-skader i 

testikkelceller fra menneske og Ogg1-defekte mus samsvarer med den lave reparasjonen av 

slike skader. Osterod og kollegaer fant en akkumulering av 8-oxoG i lever, men ikke i sperm 

og organer som nyrer og hjerne. En mulighet til at de ikke observerte akkumulering av DNA-

skaden i sperm, kan være de har brukt en metode, alkalisk eluering, som er avhengig av å få 

viklet all DNA ut (Osterod et al., 2001). Isolering av intakt DNA fra sperm er en stor 

utfordring. I spermatogonier og i løpet av første del av spermatogenesen, til ca. en tredjepart i 

modningen av spermatider, er kromatinstrukturen histon-basert. Hos elongerte spermatider og 

sædceller er histonene byttet ut med protaminer og kromatinet er pakket tett sammen med 

mange disulfidbroer, noe som gjør at DNAet er svært vanskelig å vikle ut. I kometmetoden, 

som er brukt i vårt tilfelle, ekskluderes elongerte spermatider og sædceller fra analysen på 

bakgrunn av sitt karakteristiske utseende (sigdformede kjerner). Dermed er det bare celler 

med histon-basert kromatin og som har fått sitt DNA viklet ut som analyseres, og Fpg-

sensitive DNA-skader detekteres blant disse. Med ytterligere modifiseringer av 

kometmetoden er det mulig å analysere sædceller, for eksempel ved at sædceller inkuberes i 

37 °C med proteinase K over natt (Hughes et al., 1997). Dermed vil også sædcellene lyseres 

og protein vaskes ut, og komet kan analyseres. Tidligere rapporter har beskrevet andre 

modifikasjoner for å analysere spermie-DNA (Hossain et al., 1997). 

 

4.3 Mus som modellorganisme 
Mus og rotter er langt de mest foretrukne artene for testing av stoffers genotoksisitet og 

reproduksjonstoksisitet. Mus er nært relatert til mennesker og genomene er sammenlignbare i 

størrelse, de inneholder relativt likt antall gener. I dag er det etablert mer enn 100 muselinjer 

med defekter i enzymer som deltar i DNA-reparasjon (Friedberg og Meira, 2004). Det økende 

antallet musemodeller har ført til en ny forståelse i feltet som omfatter DNA-skader og DNA-

reparasjon (Friedberg et al., 2004). Mekanismene bak opprettholdelsen av genomet i mus og 

mennesker er høyt konservert (Hasty et al., 2003). Det er videre tegn på at det underliggende 

mutasjonsmønsteret er likt i mus og mennesker (Sommer et al., 1994). Ved ekstrapolering av 

observasjoner fra mus til mennesker må vi imidlertid ta i betrakting at det eksisterer 

forskjeller ved DNA-reparasjon, metabolsk hastighet og livsspenn. MIKT har vist at 

testikkelceller hos mennesker antagelig er mer sensitive overfor oksiderende agens enn hos 

gnagere, da menneskecellene ikke reparerer Fpg-sensitive DNA-skader effektivt. Man må 
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inaktivere Ogg1-genet hos mus for å få tilnærmet lik reparasjonseffektivitet av 8-oxoG i 

menneske og mus. Ogg1-defekte mus kan derfor være en god modell når det gjelder 

genotoksisitetstesting av kjemikalier som gir oksidativ DNA-skade. Validering i form av flere 

analyser er imidlertid nødvendig før modellens hensiktmessighet er klarlagt.  

 

4.4 Ekspresjon av ulike enzymer involvert i metabolsk aktivering og 
DNA reparasjon i de forskjellige genotypene, eksponert for BaP 
Del 2 av oppgaven omfattet undersøkelse av ekspresjon av enkelte proteiner involvert i 

metabolismen av BaP, samt noen enzymer som deltar i reparasjon av oksidative DNA-skader 

i testikkelvev fra mus eksponert for BaP. Den metabolske aktiveringen av BaP skjer via flere 

veier. Tidligere studier har klargjort at hovedveien går fra trans-dihydrodiol til anti-diol 

epoksid som alkylerer N2-gruppen på guanin. Dette resulterer i dannelsen av et stort addukt, 

BPDE-N2-dG, som er forbundet med karsinogenese (Mehrotra et al., 1994; Weinstein et al., 

1976). I løpet av de metabolske prosessene produseres imidlertid også forskjellige quinon-

derivater og ROS som er cytotoksiske og mutagene (Penning et al., 1996).  De sistnevnte kan 

gi opphav til oksiderte baser som 8-oxoG. I et pågående prosjekt ved MIKT viser foreløpige 

resultater økt mutasjonsfrekvens i lever og sperm etter BaP eksponering, undersøkt i villtype 

så vel som Ogg1-defekte mus. Min del av dette prosjektet var å studere ekspresjonsmønsteret 

av Cyp1a1, Cyp1a2, AhR, Arnt, Ref-1 og Ogg1. Det første målet var å måle konstitutiv 

ekspresjon i testikkler, deretter eventuell endring i ekspresjon som resultat av BaP-

eksponering i mus av de ulike genotypene. 

 

Det er tidligere observert lavt til ikke-detekterbart uttrykk av Cyp1a1 i lever hos ubehandlede 

mus, mens Cyp1a1 (mRNA) ble indusert etter eksponering for 3-metylcolantren (3MC), en 

PAH-forbindelse, hos C57BL mus (Zacharova et al., 2003). Cyp1a2 ble detektert i lever hos 

både ubehandlede og eksponerte dyr. Resultatene viste at Cyp1a1 mRNA i lever hos 

ubehandlede mus såvidt var detekterbar, mens konstitutiv ekspresjon av Cyp1a2-genet var 

ganske høy (Zacharova et al., 2003). Vi observerte svært lav konstitutiv ekspresjon av 

Cyp1a1 i testikler og lever. Videre fant vi induksjon av enzymet etter BaP-eksponering i både 

testikler og lever, og var sterkere i lever enn i testikler. Dette passer overens med tidligere 

studier hvor det er observert høyere konstitutiv ekspresjon av CYP1A1 mRNA i lever, 

sammenlignet med testikkel (Choudhary et al., 2005). Den svake induksjonen i testikkelen 

kan komme av at det bare er Leydigcellene som uttrykker CYP1A1 (Georgellis og Rydstrom, 
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1989). Roman et al., 1998 observerte ingen induksjon av Cyp1a1 i testikler etter behandling 

med 2,3,7,8,- tetraklordibenzo-para-dioxin (TCDD). Proteinmengden applisert per brønn var 

30 µg. Vi måtte opp i en proteinmengde på 50 µg for å detektere Cyp1a1 induksjon i 

testikkelen. En annen gruppe observerte høy induksjon av Cyp1a1 mRNA i blant annet 

testikkel hos mus etter BaP-eksponering (Shimada et al., 2003). Vi observerte en svak 

konstitutiv ekspresjon av Cyp1a2 i lever, og induksjon av Cyp1a2 i lever etter behandling 

med BaP. Det ble imidlertid ikke detektert ekspresjon av enzymet i testikkelen. Dette stemmer 

overens med andre studier der ekspresjon av Cyp1a2 hovedsakelig er begrenset til lever 

(Kimura et al., 1986), samtidig som det hos mus og mennesker bare ble observert ekspresjon 

(mRNA-nivå) av enzymet i lever (Choudhary et al., 2005).  

 

Ekspresjon av både AhR og Arnt er blitt detektert i testikkel, bitestikkel, sædleder, ventral 

prostata, dorsolateral prostata og sædblære hos rotter (Roman et al., 1998), selv om nivåene 

av begge proteinene generelt var veldig lave sammenlignet med lever, thymus og milt hos 

rotter (Pollenz et al., 1998). Ekspresjonsnivået av AhR varierte mellom vevene hvor 

ekspresjonen var moderat (bitestikkel, dorsolateral prostata og sædleder), og lavt (testikkel, 

ventral prostata og sædbære) (Roman et al., 1998). I testikkelen observerte vi en antydning til 

redusert ekspresjon av AhR i BaP-eksponerte dyr, noe som samsvarer med studier der det 

etter TCDD eksponering ble vist en reduksjon på 32 % av AhR i testikler hos rotter (Roman et 

al., 1998). Senere studier har vist at AhR etter ligandbinding blir eksportert ut i cytoplasma og 

deretter degraderes av proteasomer (Davarinos og Pollenz, 1999), noe som kan forklare 

nedgangen i ekspresjonen. Ekspresjonsmønsteret i lever var svært vanskelig å tolke. Vi vet 

ikke hva dette skyldes. En intern kontroll ved å måle ekspresjonen av for eksempel Gapdh 

eller aktin kunne vært utført for å dokumentere at ujevn applisering ikke var årsaken. Dette 

ble dessverre ikke gjort da proteiner med lik molekylvekt som Gapdh og aktin var kjørt ut av 

gelen. Ekspresjon av Arnt var relativt høy i testikkel og dorsolateral prostata, moderat i 

bitestikkel og ventral prostata og lav i sædleder og sædblære (Roman et al., 1998). Vi 

observerte ingen forskjell i ekspresjon av Arnt i testikler mellom BaP-eksponerte mus og mus 

behandlet med maisolje. Disse resultatene samsvarer med funn av Roman et al., 1998. 

Forfatterne observerte ingen effekt av TCDD på ekspresjonen av Arnt i testikler. Resultatene 

våre viste imidlertid høyere ekspresjon av proteinet i testikler sammenlignet med lever. 

Ekspresjonsmønsteret av AhR og Arnt i testikler og lever vil bli undersøkt videre i vårt 

laboratorium. 
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Samlet viser ekspresjonsanalysene at i hvert fall deler av maskineriet for å bioaktivere BaP er 

tilstede i testikkelen, og at det er sannsynlig at metabolittene kan dannes in situ i testikkelen. 

Dette er med på å forklare det økte nivået av blant annet BPDE-addukter i sperm ved 

sigarettrøyking (Zenzes et al., 1999). 

 

Det var heller ingen induksjon av Ref-1 etter eksponering med BaP. Dette trenger ikke å bety 

at BER ikke ble stimulert. Det er et høyt konstitutivt nivå av Ref-1 tilstede i både testikkel og 

lever, og proteinet er sannsynligvis ikke en begrensende faktor i BER. Tidspunktet for 

avliving ble satt til 24 timer etter BaP-eksponering. Tiden det tar for induksjon av de ulike 

proteinene er forskjellig, og dette kan være med på å forklare manglende observert induksjon. 

 

Vi fant ingen observerbare forskjeller i induksjon av de undersøkte proteinene mellom 

genotypene. Ogg1 status har dermed antagelig ingen innvirkning på nivået av sentrale 

proteiner i metabolismen av BaP i testikkelen. På grunn av tilgjengelighet av mus under 

forsøksperioden, var det kun 3 stk Ogg1(+/+) mus, 3 stk Ogg1(+/-) mus og 2 stk Ogg1(-/-) mus i 

hver av de to gruppene (eksponert, ueksponert). For å oppnå bedre statistiske data burde det 

vært 5 mus av hver genotype (til sammen 15 mus i hver gruppe), men foreløpig kan 

resultatene tolkes i retning av at Ogg1-defekte mus ikke har større risiko for dannelse av 

BPDE-addukter.  

 

4.5 Konklusjon 
Samlet har dette arbeidet gitt opphav til en forbedret og forenklet kometmetode, som har blitt 

brukt til å karakterisere reparasjonskapasiteten til testikkelceller fra mus av ulike genotyper. 

Som forventet reparerte ikke testikkelceller fra Ogg1-defekte mus Fpg-sensitive DNA-skader 

nevneverdig etter 4 timer, mens reparasjon i villtype og heterozygote mus var svært effektivt. 

Videre var det spontane nivået av Fpg-sensitive DNA-skader 15 ganger høyere i 

testikkelceller fra Ogg1-defekte mus, og nivået var omtrent likt i menneske, sammenlignet 

med villtype og heterozygote mus. De mest sentrale proteinene for metabolisme og 

bioaktivering av BaP er til stede i testikkel fra mus. Cyp1a1 ble indusert i testikler og lever 

etter BaP-eksponering, mens Cyp1a2 ble indusert kun i lever. Metabolismestudiene antyder at 

Ogg1-defekte mus har lik respons overfor BaP som villtype mus. Utfra dette arbeidet foreslår 

vi at Ogg1(-/-) musene kan være en brukbar modell for kjemikalietesting i testikkelceller.  
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4.6 Videre forskning 
En ytterlig validering av Ogg1-defekte mus som modell for genotoksisitet i mannens 

kjønnsceller vil være nødvendig. En slik validering må inkludere studier av ulike endepunkter 

(induksjon og reparasjon av DNA-skade, dominant letale mutasjoner, arvelige genetiske 

endringer) etter eksponering for kjemikalier med oksiderende egenskaper. Videre er det viktig 

å foreta en mer omfattende komparativ analyse av metabolsk aktivitet i musemodellen 

sammenlignet med menneske. Når slik informasjon er etablert, vil denne musemodellen 

kunne få vist sin nytteverdi i praktisk toksikologisk forskning. 
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VEDLEGG A 

A1 Materialer 

A1.1 Kjemikalier, antistoff og kommersielle sett 
Produkt      Produsent  

Agarose (lavt smeltepunkt)    FMC BioProducts                                                                               

Akrylamid/bis løsning (30 %)   BioRad 

Ammonium persulfat (APS)    BioRad   

Anti-kanin-HRP-konjugat           Jackson laboratories 

Anti-mus-HRP-konjugat    Jackson laboratories 

Anti-geit-HRP-konjugat    Zymed 

Anti-mus AhR (kanin)    Biomol Research Laboratories Inc. 

Anti-mus CYP1A1 (geit)    Santa Cruz 

Anti-mus CYP1A2 (geit)    Santa Cruz 

Anti-mus HIF1 beta (ARNT) (kanin)   Novus Biologicals 

Anti-rotte/human/mus OGG1 (kanin)   Gave fra Sankar Mitra 

Anti-mus Ref-1 (kanin)    Santa Cruz   

β-Merkaptoetanol     Sigma 

Benzo(a)pyren     Sigma 

Bio-Rad CD Protein Assay Kit   BioRad 

Bovint serum albumin (BSA)   Sigma 

Bromfenolblått     Sigma 

Complete mini     Roche 

Collagenase      Worthington biochemical corporation 

Coomassie® Brilliant Blue    BioRad 

Dimetylsulfoksid (DMSO)    Mallinckrodt Baker 

Dinatriumhydrogenfosfat    Merck 

dGTP, dCTP, dATP, dTTP    Promega    

ECL Hyperfilm      GE Healthcare 

ECL Western blotting deteksjonsløsninger  GE Healthcare 

Eddiksyre, CH3COOH    Merck 

EDTA        Sigma 

EGTA       Sigma 

Etanol (96 %)      Arcus 
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Ficoll-400      Sigma 

Fikser (AL 4)      Kodak 

Fremkaller (LX 24)     Kodak 

Fpg       Gave fra Erling Seeberg 

Føtalt kalveserum (FCS)    PAA Laboratories GmbH, Østerrike 

Gelantin       Sigma 

GelBond® film     Cambrex 

Glyserol       Sigma 

Giemsa-metylenblå     Merck 

Glysin       Sigma 

Hepes       Sigma 

Hoechst 342      Calbiochem 

Hoechst 258      Calbiochem 

Hydrogenklorid     Merck 

Kaliumdihydrogenfosfat    Merck 

Kaliumhydroksyd     Merck 

Kaliumklorid      Merck 

Long Ranger      Cambrex 

Magnesiumklorid     Sigma 

Maisolje      Mills 

Metanol       Merck 

Molekylvektmarkør (protein RPN 756)          Amersham Life Science 

Natriumhydrogenfosfat    Merck 

Natriumhydrogenkarbonat    Merck 

Natriumhydroksid     Merck 

Natriumkaliumtartrat     Sigma 

Natriumkarbonat     Merck 

Natriumklorid      Merck 

Natriumlaurosylsarcosin (SLS)   Sigma  

Nitrocellulosemembran     BioRad 

Natriumdodecylsulfat (SDS)    KEBO Lab 

Nonidet P40      Roche 

Penicillin/Streptomycin     Cambrex 

Primer OGG1F.     Eurogentec 
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Primer OGG1wt.R.     Eurogentec 

Primer OGG1KO.R.     Eurogentec 

Propidiumiodid (PI)     Sigma 

Precision Plus Protein™ Standards, Kaleidoscope BioRad 

Proteinase K      Stratagen 

Pyruvat      Sigma 

QIAamp® DNA Mini Kit    Qiagen 

Retinol       Sigma 

RPMI-medium 1640 med Hepes og L-glutamin Bio Whittaker 

SeaKem LE agarose     FMC BioProducts 

Soyabønne trypsin inhibitor (STI)   Sigma 

Sukrose      Kebo Lab 

SYBR®Gold      Molecular Probes 

SYBRGreen      Sigma 

Temed       BioRad 

Thimerosal      Sigma 

Triton X-100       Sigma 

Trizmabase       Sigma 

Trizma Hydroklorid, Tris-HCl   Sigma 

Trypanblå       Biowhittaker 

Trypsin       Sigma 

Tween 20       BioRad 

Tørrmelk (Blotting Grade Blocker)   BioRad 

Xylen cyanol      Sigma 

 

A.1.2 Programvare 
Fenestra Comet version 4     Kinetic Imaging LTD. 

1D 3.6 NE      Kodak 

Mastercycle Gradient       Eppendorf 

Magellan V.1.11     Tecan 

Multicycle Program     Phonix Flow Systems 
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A2 Løsninger og medier 
0,75 % Agaroseløsning (lavt smeltepunkt)                  
0.075 g Agarose tilsettes til 10 ml av 10 mM EDTA-løsning, kokes  
opp i mikrobølgeovn og plasseres i varmeblokk (37°C) 
 
15 % Akrylamidgel 
50 µl APS (10 %) 
200 µl 50 x TAE 
3 ml Long Ranger 
6,8 ml dH2O 
5 µl Temed 
 
10 % Ammoniumpersulfat (APS) 
10 g APS 
100 ml dH2O 
Oppbevares ved  -20°C 
 
Avfargingsløsning I 
40 % Metanol (400ml) 
7 % Eddiksyre (70 ml) 
dH2O etterfylles til 1000 ml 
 
Avfargingsløsning II 
5 % Metanol (50 ml) 
7 % Eddiksyre (70 ml) 
dH2O etterfylles til 1000 ml 
 
Blod-vaske-væske 
0,32 M sukrose (103.1 g) 
10 mM Tris-HCl pH 7,5 (10 ml 1 M)    
5 mM MgCl2 (476 mg) 
Løses i 990 ml dH2O. 
Autoklaveres  
Tilsettes før bruk: 1 % Triton X-100 
 
Blokkeringsløsning 
5% Tørrmelk (Blotting Grade Blocker) (2,5 g) 
1X TBST (50 ml) 
 
Coomassie blå 
1,0 g Coomassie pulver løses i 500 ml metanol 
100 ml eddiksyre tilsettes 
400 ml H2O tilsettes 
 
dNTP mix 
25 µl dGTP-stock (2 mM) 
25 µl dCTP-stock (2 mM) 
25 µl dATP-stock (2 mM) 
25 µµµµl dTTP-stock (2 mM) 

1150 µl TE-buffer  
 
200 mM EDTA-løsning (til elektroforesebuffer, Komet) 
37,2 g EDTA løses i 500 ml dH2O 
 
10mM EDTA-løsning (til 0,75 % agarose) 
1,88 g EDTA løses i 500 ml PBS uten Ca og Mg 
pH justeres til 7,4 med NaOH 
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Elektroforesebuffer (til Komet) 
60 ml 10 M NaOH 
10 ml 200 mM EDTA 
pH justeres til 13,2 
dH2O tilsettes til 2000 ml 
 
5X Elektroforesebuffer (til PCR) 
25 mM Trizma base (15,15 g) 
192 mM Glysin (72 g) 
0,1 % SDS (50 ml 10 %)  
Volum justeres til 1 liter med dH2O 
 
1X Elektroforesebuffer (til PCR) 
200 ml 5X Elektroforesebuffer 
800 ml dH2O 
 
5X Elektroforesebuffer (til Western) 
25 mM Trizma base (15,5 g) 
192mM Glycin (72 g) 
Løses i 900 ml dH2O 
50 ml 10 % SDS tilsettes (0,1 % SDS) 
Volum justeres til 1000 ml 
 
Fikseringsløsning 
300 ml Fikser AL 4 
700 ml H2O 
 
Fosfatbufret saltvann (PBS) (pH=7,4) 
42,7 mM Na2HPO4 (7,6 g) 
10,7 mM KH2PO4 (1,45 g) 
82,1 mM NaCl (4,8 g) 
1000 ml dH2O 
 
Fpg-enzymbuffer 
100 mM KCl (7,46 g) 
10 mM EDTA (3,72 g) 
40 mMHepes (9,32 g) 
dH2O tilsettes til 1000 ml 
pH justeres til 7,6 med KOH 
 
Fremkallingsløsning 
300 ml Fremkaller LX 24 
700 ml H2O 
 
Fysiologisk saltvann 
0,9 % NaCl 
 
6X Loadingbuffer (20 ml, til PCR) 
12 % Ficoll-400 (2,4 g)  
0,6 % EDTA (2,4 ml)  
0,15 % Bromfenolblått (30 mg)  
0,15 % Xylen cyanol (30 mg)  
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Lyseringsvæske (stock, til Komet) 
2,5 M NaCl (146,1 g)  
100 mM EDTA (37,2 g) 
10 mM Trizma base (1,2 g) 
1 % SLS (10 g)  
dH2O tilsettes til 890 ml 
pH justeres til 10 
Lyseringsvæske (til Komet) 
135 ml Lyseringsvæske (stock) 
10 % DMSO (15 ml)  
1 % Triton-X100 (1,5 ml) 
 
1X Lyseringsløsning A (til preparering av proteinekstrakt) 
60 mM Tris HCL (50 ml 0,5 M Tris-HCL pH 6,8) 
10 % glyserol (40 ml 100 % glyserol) 
2 % SDS (80 ml 10 % SDS) 
1 mM EDTA (4 ml 0,1 M EDTA) 
pH justeres til 6,8 med NaOH og dH2O tilsettes til 400 ml. 
 
2X Lyseringsløsning A (til preparering av proteinkstrakt) 
120 mM Tris HCL (100 ml 0,5 M Tris-HCL pH 6,8) 
20 % glyserol (80 ml 100 % glyserol) 
4 % SDS (80 ml 20 % SDS) 
2 mM EDTA (8 ml 0,1 M EDTA) 
pH justeres til 6,8 med NaOH og dH2O tilsettes til 400 ml. 
 
Lyseringsbuffer B (til cellefraksjonering) 
10 mM Tris HCL (40 ml 0,5 M Tris-HCL pH 6,8) 
0,32 M sukrose (21,91 g sukrose) 
1 mM EGTA (0,0761 g EGTA) 
2 mM EDTA (0,1489 g EDTA) 
5 mM thimerosal (5,05 ml 10 % thimerosal) 
50 mM NaF (0,4199 g NaF) 
pH justeres til 7,4 med NaOH og  dH2O tilsettes til 200 ml 
 
10 M NaOH (til elektroforesebuffer, Komet) 
400 g NaOH 
1000 ml dH2O 
 
10 % Natriumdodecylsulfat 
10 g SDS 
100 ml dH2O 
Steril filtreres 
 
Nøytraliseringsbuffer  
0,4 M Trizma base (48,5 g) 
Løses i 1 liter dH2O 
pH justeres til 7,5 
 
5X Overføringsbuffer (stock) 
25 mM Trizma base (15,15 g) 
192 mM Glysin (72 g) 
Løses i 1000 ml dH2O 
 
1X Overføringsbuffer 
200 ml 5X Overføringsbuffer (stock) 
200 ml Metanol 
600 ml dH2O 
Settes kaldt 
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PCR Digestion Buffer 
50 mM KCl (375 mg) 
10 mM Tris-HCl, pH 7,5 (1 ml 1M tris-HCl) 
2,5 mM MgCl2 (50,8 mg) 
0,1 mg/ml Gelantin (10 mg) 
Løses i 90 ml dH2O 
Autoklaveres 
0,45 % Nonidet P40 
0,45 % Tween 20 
 
Proteinase K 
10 mg Proteinase K 
1 ml dH2O 
 
Ro 12-9786/DMSO 
Stockløsning av Ro 12-9786 med konsentrasjon 1,2 mM ble tilsatt  
til ønsket molaritet (1- 4,52 µM) og maksimum 0,36 % DMSO  
 
RPMI-medium 1640 med FCS 
500 ml RPMI-medium 1640 med 25 mM Hepes og L-glutamin (1 flaske) 
1 % Penicillin/Streptomycin 
10 % Føtalt kalveserum (FCS) 
0,1 mg/ml Pyruvat (56,2 mg) 
 
RPMI-medium 1640 uten FCS 
500 ml RPMI-medium 1640 med 25 mM Hepes og L-glutamin (1 flaske) 
1 % Penicillin/Streptomycin 
0,1 mg/ml Pyruvat (55 mg) 
 
10 % SDS-akrylamid separerende gel 
5,0 ml 30 % Akrylamid/bis løsning  
3,8 ml 1,5 M Tris-HCl, pH 8,8 
5,9  ml dH20 
150 µl 10 % SDS  
150 µl 10 % APS  
6,0 µl Temed  
APS og Temed tilsettes umiddelbart før støping  
Totalvolum 15 ml 
 
8% SDS-akrylamid separerende gel 
4,0 ml 30 % Akrylamid/bis løsning  
3,8 ml 1,5 M Tris-HCl, pH 8,8 
6,9 ml dH20 
150 µl 10 % SDS  
150 µl 10 % APS  
9,0 µl Temed  
APS og Temed tilsettes umiddelbart før støping  
Totalvolum 15 ml 
 
4 % SDS-akrylamid konsentrerende gel 
0,85 ml 30 % Akrylamidløsning  
1,65 ml 0,5 M Tris-HCl, pH 6,8  
4,05 ml dH20 
67 µl 10 % SDS  
34 µl 10 % APS 
7,0 µl Temed 
APS og Temed tilsettes umiddelbart  
før støping  
Totalvolum 6,7 ml 
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Strippeløsning (til Western) 
700 µl 14,26 M β-Mercaptoetanol (100mM) 
12,5 ml 0,5 M Tris-HCl pH 6,8 (62.5mM) 
20 ml 10 % SDS (2 %) 
Volumet justeres til 100 ml med dH2O 
 
50X TAE – bufffer 
242,0 g Tris-base 
57,0 ml Iseddiksyre (100 % CH3COOH) 
18,5 g Na2EDTA x 2 H2O 
Løses i 700 ml dH2O 
pH justeres til 8,0 med Eddiksyre 
Volumet justeres til 1000 ml med dH2O 
 
10X TBS 
10 mM Trizma base (60,5 g) 
137 mM NaCl (400 g) 
Tilsett ca. 5 liter dH2O og juster pH til 7,6  
med konsentrert HCl. 
Juster volumet til 5 liter 
 
1X TBS 
100 ml 10X TBS 
900 ml dH2O 
 
10X TBST 
10 mM Trizma base (60,5 g) 
137 mM NaCl (400 g) 
0,05 % Tween 20 (25 ml)  
Tilsett ca. 5 liter dH2O og juster pH til 7,6  
med konsentrert HCl. 
Juster volumet til 5 liter 
 
1X TBST 
100 ml 10X TBST 
900 ml dH2O 
 
TBST/ 1 % Tørrmelk/ 0,01 % Thimerosal 
2 g Tørrmelk 
200 µl 10 % Thimerosal 
Juster volum til 200 ml med 1X TBST 
 
TE buffer (til primere) 
10 mM Tris-HCl (2 ml 1 M) 
1 mM EDTA (400 µl 0,5 M) 
Juster volum til 200 ml med dH2O 
 
10 % Thimerosal 
1 g Thimerosal  
10 ml dH2O 
Oppbevares ved -20°C 
 
1,5 M Tris-HCl, pH 8,8 
181,5 gram Tris-HCl 
1000 ml dH2O 
pH justeres til 8,8 
Autoklaveres 
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0,5 M Tris-HCl, pH 6,8 
60,5 gram Tris.HCl 
1000 ml dH2O 
pH justeres til 6,8 
Autoklaveres 
 

 


