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Sammendrag 

SAMMENDRAG 

Heksabromosyklododekan (HBCD) er en bromert flammehemmer, hovedsakelig tilsatt 

produkter av polystyren og tekstiler. Stoffet kan spres i miljøet under produksjon av 

produkter som inneholder flammehemmere, samt gjennom lekkasje fra produkter som er i 

bruk eller kastes. Det rapporteres stadig om nye funn av HBCD i miljøet (Janak et al. 

2005). Det er vist at HBCD kan akkumuleres og har et høyt potensial for opphopning i 

næringskjeden. Det er målt til dels høye nivåer i enkelte dyr. Kunnskapen om i hvilken 

grad mennesker og dyr eksponeres for HBCD, og hvilke helseskadelige effekter stoffet 

har, er foreløpig begrenset.  Mennesker vil kunne utsettes for HBCD hovedsakelig 

gjennom konsum av fettrik mat, og muligens også gjennom forurenset inneluft og støv. 

Det eksisterer få studier på måling av nivåer av HBCD i mennesker, men HBCD er påvist 

i morsmelk. 

 

Toksisiteten til HBCD er ikke tilstrekkelig studert (Birnbaum & Staskal 2004), og 

kontraster mellom resultater i ulike rapporter er et gjennomgående problem. Det foregår 

mye internasjonalt forskningsarbeid omkring HBCD for å skaffe en bredere oversikt over 

forekomster i miljøet, menneskers eksponering og mulige helseskadelige virkninger 

(Becher 2005). Stoffet er til vurdering i EUs program for risikovurdering av eksisterende 

kjemikalier. Det er behov for mer informasjon om utviklingseffekter, endokrine 

forstyrrelser og langtidseffekter, som for eksempel karsinogenese (Birnbaum & Staskal 

2004). 

 

Mikromatriser ble brukt for å undersøke mulige toksiske effekter av HBCD, med vekt på 

utviklingstoksikologi. Drektige og lakterende mus ble in vivo eksponert for HBCD (100 

mg/kg). Forandringer i genekspresjon i lever hos drektige mus og lakterende mus ble 

undersøkt, samt forandringer i genekspresjon i lever og tannanlegg hos 12,5 dager gamle 

fostre og 3,5 dager gamle avkom. Mikromatriseeksperimentene viste at flere hundre 

gener har signifikant endret ekspresjon i lever/tannanlegg etter eksponering for HBCD. 

Denne endringen i genekspresjon kan bl.a. medføre inhibering/aktivering av apoptose 

gjennom stimulering av ulike signalveier, samt føre til økt celledeling og differensiering. 

I lever hos foster førte HBCD til oppregulering av gener, som gjennom ulike signalveier 
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kan stimulere celledeling. Resultatet kan være hepatomegali. Dette stemmer overens med 

andre studier på mus eksponert for HBCD (Landin, Mariussen, upublisert). 
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Forkortelser 

FORKORTELSER 
 
ANOVA  Analysis of variance 

ATP   Adenosinetriphosphate 

BFH   Bromerte flammehemmer 

CAT   Catalase  

cDNA   Complementary deoxyribonucleic acid 

Cy3   Cyanine 3 

Cy5   Cyanine 5 

CYP   Cytochrome P450 

DNA   Deoxyribonucleic acid 

dNTP    Deoxyribonucleotide triphosphate 

dsDNA   Double stranded deoxyribonucleic acid 

EC50   Effect consentration; Effekt konsentrasjon for 50 % av individene 

ECM   Ekstra cellulær matriks 

EROD   Ethoxyresorufin-O-deethylase 

FAD   Flavin adenine dinucleotide

FSH   Follicle-stimulating hormone 

GST   Glutation-S-transferase 

HBCD   Hexabromomocyclododecan 

HCG   Humanogonadotrophin 

Jak-STAT Janus kinase (JAK) family-Signal transducer and activator of 

transcription (STAT) 

KEGG   The Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 

LC50 Lethal concentration; Dødelig konsentrasjon for 50 % av 

individene 

LD50   Lethal dose; Dødelig dose for 50 % av individene 

LOAEL  Laveste observerte advers effekt nivå 

LOEL   Laveste observerte effekt nivå 

LH   Luteinizing hormone 

MAPK   Mitogen-aktivert protein kinaser 

MHC   Major histocompatibility complex 
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Forkortelser 

mRNA   Messenger ribonucleic acid 

NADH   Nicotinamide adeninenucleotidphosphate 

NOEC   Ingen observert effekt konsentrasjon 

NOAEL  Ingen observert advers effekt nivå 

OD   Optical density 

PBDE    Polybromertedifenyleter 

PCB   Polyklorerte bifenyler 

PLA2   Phospholipase A2 

PMS   Pregnant mare serum 

PP   Peroksisomaleproliferatorer 

RA   Retinoic acid; retinolsyre 

RNA   Ribonucleic acid 

rRNA   Ribosomal RNA 

RT-PCR  Reverse transcriptase polymerase chain reaction 

SD   Standard avvik 

TBBP-A  Tetrabrombisfenol-A 

TBE   Tris/BA/EDTA 

TGF   Tissue growth factor 

TSH   Thyroid stimulating hormone 

T4   Thyroxine 

vv   Våt vekt 
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Innledning 

1 INNLEDNING 
Innledningen består av fire deler; 1) generell beskrivelse av bromerte flammehemmere, 2) 

beskrivelse av egenskapene, forekomsten og toksisiteten av den bromerte 

flammehemmeren heksabromosyklododekan (HBCD), stoffet som ble studert i denne 

oppgaven, 3) generell beskrivelse av metodene benyttet i denne oppgaven (mikromatriser 

og RT-PCR) og 4) målet med oppgaven. 

 

Mikromatrisemetoden er diskutert og omfattende beskrevet fordi dette er en relativt ny 

metode innen toksikologi. Det er spesielt lagt vekt på beskrivelsen av analysedelen, da 

denne kan utføres på flere måter og ved hjelp av ulike dataprogrammer. 

 

1.1 BROMERTE FLAMMEHEMMERE 

Bromerte flammehemmere (BFH) har i flere tiår blitt tilsatt ulike produkter (elektronisk 

utstyr, møbler, tekstiler, plastikk- og isolasjonsmateriale) for å redusere brannfaren. 

Under sterk varmepåvirkning frigis bromradikaler som stopper kjedereaksjoner i 

forbrenningsprosessen og hemmer brannforløpet (Mariussen 2003a). De senere årene er 

det oppstått en økt bekymring om biologiske effekter av disse forbindelsene, da de er blitt 

detektert i miljøet. BFH har strukturelle likheter med kjente miljøgifter, som for eksempel 

PCB(de Wit 2002). Kunnskapen om biologiske effekter av BFH i mennesker og dyr er 

begrenset(de Wit 2002), og dette øker viktigheten av å identifisere eventuelle effekter.   

 

BFH består av alifatiske og aromatiske hydrokarboner med ulik grad av 

bromsubstitusjon. Det finnes mer en 175 ulike typer av flammehemmere, de bromerte er 

den største gruppen på markedet pga. lave kostnader og høy effektivitet (Birnbaum & 

Staskal 2004). Det finnes fem store klasser av BFH; bromerte bisfenoler, difenyl etere, 

cyclododecaner, fenoler og ftalsyrer. De mest vanlige er tetrabrombisfenol-A (TBBP-A), 

heksabromocyclodecan (HBCD) og kommersielle blandinger av 

polybromertedifenyletere (PBDE); dekabromodifenyleter (DBDE), oktabromodifenyleter 

(oktaBDE) og pentabromodifenyleter (pentaBDE) (Birnbaum & Staskal 2004). Den 

årlige produksjonen av disse på verdensbasis er ca. 150 000 tonn, den årlige bruken i 

Norge er ca 300 tonn (Mariussen 2003b).  
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BFH kan deles inn i to hovedgrupper; reaktive og additive. Reaktive kjemikalier er 

kovalent bundet til polymermatriksen, mens additive kjemikalier ikke danner kovalent 

binding til materialet og bidrar derfor til et økende miljøproblem (Sjodin et al. 2003).  

 

BFH brytes sakte ned (Mariussen 2003b), de er lipofile og akkumulerer i miljøet. Dette 

fører til økte konsentrasjoner i biologiske systemer (Brown et al. 2004). De høyeste 

konsentrasjonene av BFH i levende organismer finnes blant dyr som er på toppen av 

næringskjeden og som har basert ernæringen sin på akvatiske organismer (Mariussen 

2003b).  

 

BFH har en lav akutt giftighet, men det er mistanke om at de kan være skadelige etter 

lengre tids eksponering (Mariussen 2003b). Teratogene-, karsinogene-, genotoksiske- og 

nevrotoksiske effekter av enkelte BFH har vært observert (Legler & Brouwer 2003). BFH 

har dessuten potensialet til å forstyrre thyroidhormonhomeostasen (Legler & Brouwer 

2003).  

 

I denne oppgaven ble den bromerte flammehemmeren heksabromosyklododekan 

(HBCD) studert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



Innledning 

1.2 HEKSABROMOSYKLODODEKAN (HBCD) 

1.2.1 EGENSKAPER VED HBCD 

HBCD er et ikke-aromatisk, bromert syklisk alkan (Birnbaum & Staskal 2004). HBCD er 

svært lipofilt (log Kow 5,625) og dermed lite løselig i vann (0,0034 mg/ml ved 25 ºC) 

(Birnbaum & Staskal 2004)). HBCD har et lavt damptrykk (4,7*10^-7 mm Hg) 

(Birnbaum & Staskal 2004) og molekylvekten er på 641,7.   

 

Det kommersielle HBCD produktet består av tre stereoisomerer; α-, β-, og γ-HBCD 

(Birnbaum & Staskal 2004). Miksen består hovedsakelig av γ-HBCD (75-89 %), mellom 

10-13 % α-HBCD og <0,5-12 % β-HBCD (Becher 2005). Temperaturer over 160 ºC vil 

føre til forandringer i sammensetningen av stereoisomerene. HBCD degraderes ved 

temperaturer over 240 ºC (Becher 2005).         

 
 

 
Figur 1.1.  Stereokjemisk struktur av tre stereoisomerer av 1,2,5,6,9,10-heksabromosyklododekan (Becher 

2005).  Figuren viser at α- og γ-isomerene har en dobbelt symmetri rundt aksen ved rotasjon, mens β-

isomeren mangler dette symmetrielementet.  

 

Studier har vist at HBCD har evnen til å bioakkumulere (Birnbaum & Staskal 2004). 

Data fra en svensk undersøkelse støtter opp om dette, og viser at HBCD er persistent i 

både sedimenter og i luft (Remberger et al. 2004). HBCD har en halveringstid på 3 dager 
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i luft og 2-25 dager i vann, nedbrytningen avhenger av sollys og bestemte 

mikroorganismer (Birnbaum & Staskal 2004). HBCD er persistent nok til å transporteres 

over lange avstander i atmosfæren (Remberger et al. 2004). 

 

1.2.2 FOREKOMSTER AV HBCD 

HBCD brukes som additiv flammehemmer i termoplastiske polymerer og i 

tekstilindustrien. Hovedsakelig brukes HBCD i polystyren skum, som anvendes som 

isolasjon i bygningskonstruksjoner (Darnerud 2003). Lave nivåer (0,67-2,5 %) av HBCD 

tilsettes polystyren, mens høyere nivåer (6-15 %) tilsettes tekstiler (Hakk & Letcher 

2003). Forbindelsen har også blitt brukt i kabler og umettede polyestere. Den totale 

produksjonen var ca 16 700 tonn i 2001 (Becher 2005), og bidrar lite i forhold til den 

totale årlige produksjonen av BFH på 5 000000 tonn (Birnbaum & Staskal 2004). Men 

bruken er mer utbredt i Europa enn i Amerika. I Europa har HBCD i mange tilfeller blitt 

en erstatning for bedre studerte BFH, som for eksempel PBDE (Birnbaum & Staskal 

2004). HBCD kan lekke ut i miljøet ved at produkter som er tilsatt forbindelsen 

resirkuleres eller kastes som avfall i naturen (Darnerud 2003). Vasking av tekstiler tilsatt 

HBCD kan også være en kilde til forurensninger av miljøet (Remberger et al. 2004). 

 

1.2.2.1 Nivåer av HBCD i mennesker  

Det eksisterer få studier på måling av nivåer av HBCD i mennesker. Konsentrasjonen av 

HBCD i brystmelk ble målt i en undersøkelse fra Canada. Middel- og median-verdiene 

fra 30 individuelle kvinner var 6,6 og 1,3 µg/kg fett, med en rangering på 0-126 µg/kg 

fett (Birnbaum & Staskal 2004). Denne konsentrasjonen er ikke spesielt høy, men med 

tanke på bioakkumulering og persistens i miljøet er det grunn til bekymring (Birnbaum & 

Staskal 2004). 

 

1.2.2.2 Nivåer av HBCD i miljøet 

Rapporter tyder på at nivået av HBCD i miljøet øker (Eljarrat et al. 2005). Ulike nivåer 

av HBCD er funnet i fisk i Spania (73-1643 ng/g vv) (Eljarrat et al. 2005) og Sverige 

(800 ng/g fett) (Remberger et al. 2004). Disse undersøkelsene viser at HBCD nivået i 

mange områder er høyere enn nivået av andre BFH. Dette tyder på at HBCD er 
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biotilgjengelig og bioakkumulerer (Eljarrat et al. 2005). Undersøkelsen fra Spania og en 

undersøkelse fra England viser at HBCD bioakkumulerer og biomagnifiseres i den 

akvatiske næringskjeden (Morris et al. 2004). HBCD er funnet i lever og blære hos nise 

(Phocoena phocoena) og sel (Phoca vitulina) (2100-6800 ng/kg fettvekt) (Morris et al. 

2004). Nivåene av HBCD i norsk fisk ligger på ca samme nivå som PCB og ca 5-10x 

lavere enn for de bromerte difenyleterne. HBCD er påvist i et fåtall jord- og 

sedimentprøver fra deponier. Konsentrasjoner av stoffet varierer i betydelig grad mellom 

ulike medier og lokaliteter (Mariussen 2004). Høye konsentrasjoner av HBCD, 100-1000 

ng/g fett, er målt i fisk i Mjøsa (Mariussen 2004).

 

I sediment er γ-HBCD den mest tilstedeværende stereoisomeren, α-HBCD er mest 

tilstedet i dyr og planter, mens β-HBCD alltid utgjør en mindre komponent (Covaci et al. 

2003). I slam er alle tre stereoisomerene til stede i like store mengder (Covaci et al. 

2003). Andelen av de ulike stereoisomerene i den kommersielle blandingen av HBCD er 

svært ulik fra andelen i miljøet. Dette tyder på omdannelse av de enkelte produktene i 

miljøet (Birnbaum & Staskal 2004). HBCD er detektert i overflatesediment i Nordsjøen 

utenfor Nederland. Konsentrasjonene er størst nær land og minker gradvis med økende 

avstand fra land(Klamer et al. 2005). HBCD er også rapportert i sediment i Sverige, nær 

flere tekstilfabrikker(Remberger et al. 2004).  

 

HBCD er funnet i egg hos lomvi (Uria aalge) (~100 ng/g fett) (Lundstedt-Enkel 2001). 

Lomvi (Uria aalge) livnærer seg på sild (Clupea harengus). I en studie av Nylund et al. 

ble HBCD funnet i sild (Clupea harengus) (4,9-32 ng/g fett). Konsentrasjonene indikerer 

at HBCD biomagnifiseres (Ronisz et al. 2004).     

 

HBCD er detektert i prøver fra luft på arbeidsplasser og målinger har vist opp til 1 400 

µg/kg i støvet (Birnbaum & Staskal 2004). 
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1.2.3 TOKSISITET AV HBCD 

Toksisiteten til HBCD er ikke tilstrekkelig studert (Birnbaum & Staskal 2004) og 

kontraster mellom resultater i ulike rapporter er et gjennomgående problem.  

 

1.2.3.1 Akutt toksisitet 

Toksisiteten av HBCD har blitt undersøkt i flere studier, men mange av disse er interne 

rapporter. I følge KEMI (2002) har akutt toksisitet av HBCD blitt studert etter dermal 

eksponering (kaniner), oral eksponering (rotter, mus) og ved inhalering (rotter). Ingen 

effekt ble observert etter dermal eksponering av HBCD (20 g/kg kroppsvekt). De orale 

studiene viste ingen økt dødelighet og LD50 ble satt til > 6400 mg/kg kroppsvekt hos 

mus og >10 000 mg/kg kroppsvekt hos rotter. Etter inhalering ble det observert tegn på 

pustevansker hos rotter (200 mg/l luft). HBCD ser derfor ut til å ha lav akutt toksisitet 

(Darnerud 2003).    

 

1.2.3.2 Opptak og utskillelse 

Opptak av HBCD skjer gjennom fordøyelsessystemet og mat ser derfor ut til å være den 

største kilden til eksponering av mennesket (Darnerud 2003). Studier har vist at HBCD er 

til stede i flere ulike organer etter oral eksponering, og at forbindelsen akkumulerer i fett 

vev. Flere uidentifiserte metabolitter har blitt observert (Darnerud 2003). HBCD 

metaboliseres og skilles ut med en halveringstid på 2 timer etter oral eksponering av 

rotter ( 7-9 mg/kg ) (Hakk & Letcher 2003). Studier har vist at etter 72 timer skilles ca 16 

% ut i urin, og ca 72 % skilles ut i avføring.(Hakk & Letcher 2003). Andre upubliserte 

studier konkluderer med motstridende data. I disse studiene ble ingen HBCD funnet i 

urin, mens ca 30 – 36 % ble skilt ut i avføring. Rottene i disse studiene fikk HBCD oralt i 

5 dager (500 mg/kg) (Hakk & Letcher 2003). 

 

1.2.3.3 Biotransformasjon 

En studie har vist at akkumulering av α-HBCD sannsynligvis er forårsaket av 

biotransformasjon ved hjelp av cytokrom P450 systemet (Zegers et al. 2005). 
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1.2.3.4 Økologisk toksikologi  

Det eksisterer få økotoksikologiske studier av HBCD(Birnbaum & Staskal 2004). EC50 

verdien i alger rangeres fra 9,3 µg/L til 0,37 mg/L (OECD 2003). Dette indikerer høy 

toksisitet, men disse EC50 verdiene er høyere enn vannløsligheten av HBCD. Studier av 

akvatiske innvertebrater har også resultert i toksiske verdier nær vannløselighetsnivået. 

Studier av Daphnia har resultert i en NOEC på 3,1 µg/L og for regnbueørret er LC50 satt 

til 2,5 µg/L (Birnbaum & Staskal 2004).  

 

1.2.3.5 Mutagen effekt / karsinogen effekt 

Mutagene tester (Ames test og in vitro tester av kromosombrudd) viser at HBCD ikke er 

mutagen/genotoksisk (Birnbaum & Staskal 2004; Darnerud 2003). Men HBCD bidro til 

en statistisk, signifikant doseavhengig økning av rekombinasjonsfrekvens i SPD8 og Sp5 

cellelinjer (pattedyr), en aktivitet som kan føre til kreft (Ronisz et al. 2004). Siden de 

mutagene testene er negative, vil de eventuelle karsinogene effektene sannsynligvis være 

forårsaket av epigenetiske mekanismer (Darnerud 2003).  

 

 

1.2.3.6 In vivo studier 

En studie på effekter av HBCD i rotter setter LOEL til 13 mg/kg/dag basert på 

levereffekter etter repetert eksponering (Birnbaum & Staskal 2004). I en industriell 

studie, [CAS No.319456] utført på oppdrag fra American Chemistry Council, settes 

LOAEL til 1000 mg/kg/dag, dette var basert på økt levervekt. I denne studien ble rotter 

oralt eksponert for ulike doser HBCD i 28 og 90 dager.         

 

En studie på regnbueørret av Ronisz og medarbeidere ser HBCD ut til å gi tre effekter; 1) 

økning i levervekt (~40 %) og 2) inhibering av EROD aktivitet (>80 %) etter 28 dagers 

behandling med HBCD (<500 mg/kg), og 3) induksjon av katalase etter 5 dagers 

behandling. Induksjonen av katalase i 5 dagers eksperimentet og økning av levervekt i 

28-dagers eksperimentet tyder på at HBCD kan være en peroksisomal proliferator 

(Ronisz et al. 2004). Peroksisomale proliferatorer (PP) er en gruppe kjemikalier som 

induserer både størrelsen og antall peroksisomer, rotter og mus er de mest sensitive 
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dyrene. Peroksisomer er cytoplasmiske organeller med en enkelt membran, som finnes i 

flere vev hos dyr (Johnson & Olsen 2001). Gjennom peroksisom proliferator-aktivert 

reseptor (PPAR-α) induserer PP bl.a. acyl-CoA oksidase og CYP4A enzymer hos 

gnagere (Corton et al. 2000). Disse og andre gener, regulert av PP og fettsyrer, er 

nødvendige for celle vekst og differensiering (Ronisz et al. 2004).     

 

1.2.3.7 Reproduksjons- og utviklingseffekter 

I den industrielle studien av HBCD [CAS No.319456] ble det også registrert effekter på 

serumkonsentrasjonen av thyroide hormoner (T4 og TSH) ved doser på 100 mg/kg 

kroppsvekt (Birnbaum & Staskal 2004). Dette er helt klart bekymringsverdig da 

forstyrrelse av thyroide hormoner har effekter på vekst, utvikling og hormonbalansen i 

pattedyr (Ye et al. 2003). To andre rapporter på reproduksjon og utvikling av rotter 

behandlet med HBCD, konkluderer med at stoffet ikke har noen essensiell 

utviklingseffekt (NOAEL > 500 mg/kg/dag) (Birnbaum & Staskal 2004). Senere studier 

har i motsetning vist at eksponering av HBCD på et tidlig utviklingstrinn kan føre til 

forandring i spontan adferd, lærings- og hukommelsesfeil og redusere antall 

nikotinreseptorer(Eriksson P 2002). Basert på disse effektene ble LOAEL satt til 0,9 

mg/kg kroppsvekt (Darnerud 2003).      

  

1.2.3.8 Cellebiologiske effekter            

Flere in vitro studier støtter teorien om at HBCD fører til nevrologiske forandringer i 

hjernen. HBCD er den mest potente BFH og resulterer i LC50 på 3µM i hjerneceller 

(Reistad T 2002). HBCD har også vist seg å blokkere opptak av dopamin i rotte hjerne 

synaptosomer in vitro (LC50 = 5µM) (Mariussen E 2002).     
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1.3 GENERELL METODEBESKRIVELSE 

1.3.1 Toksikogenomikk 

Toksikogenomikk er en underdisiplin innen toksikologi og forener klassisk toksikologi 

med genomikk (molekylær biologiske metoder). Målet er å definere hvordan eksponering 

for et fremmedstoff, i dette tilfellet HBCD, assosiert med toksikologiske effekter, fører til 

forandringer i ekspresjon av gener (Hamadeh et al. 2002). En kartlegging av eventuelle 

endringer i genekspresjonsmønsteret kan forklare mekanismene for observert toksisitet, 

eller forutsi en eventuell toksisk effekt (Pennie & Kimber 2002). Toksikogenomikk har 

derfor potensialet til å utvide vår forståelse av hvordan flere ulike gener er involvert i den 

biologiske effekten av et fremmedstoff. Mikromatriser er en av de teknologiene som har 

revolusjonert både teori og praksis for tilnærming av toksikologiske spørsmål på et 

molekylært nivå (Tong et al. 2004).  

 

Toksikokinetikken vil være avgjørende for effekten av et fremmedstoff (Neumann & 

Galvez 2002). Hvis en celle utsettes for et giftstoff, kan den raskt svare ved å endre 

genekspresjon og produsere proteiner som motvirker eller nøytraliserer virkningen av det 

giftige stoffet (Mattes et al. 2004). De eldste molekylær biologiske metodene retter seg 

mot sluttproduktet. Slike metoder har den fordelen at de faktisk undersøker det aktive 

proteinet, og ikke mellomprodukt som mRNA. Det er ikke alltid direkte sammenheng 

mellom mengden mRNA og proteinnivået. På den annen side er man ofte vel så 

interessert i dynamikken i dette systemet, og derfor kan måling av genets aktivitet være 

vel så interessant (Sandvik 2001). Forandring i mRNA nivået er en sannsynlig første 

målbar respons, hvis en celle eller en organisme eksponeres for et fremmedstoff. Disse 

forandringene kan identifiseres ved hjelp av mikromatriser (Amin et al. 2002). Å studere 

ett og ett gen, hvis funksjonen også er ukjent, i et stort antall eksperimenter og kliniske 

situasjoner er en nærmest håpløs oppgave. Mikromatriser møter denne utfordringen 

(Sandvik 2001). Mikromatriseteknologien gjør det mulig å overvåke ekspresjonsprofilen 

av flere tusen gener i et enkelt eksperiment (Pennie 2002). 

 

Tidligere studier indikerer at grupper av toksiske stoffer og toksiske effekter kan 

gjenkjennes ved bestemte genekspresjonsmønstere (Waters et al. 2003).  
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Genekspresjonsprofilen kan skille mellom klasser av toksiske stoffer, i tillegg til å gi 

bedret innsikt i toksisk effekter av et bestemt fremmedstoff.  

Studiene av Yoneda et al. og Huang et al. (Neumann & Galvez 2002) demonstrerer at 

genomets respons på fremmedstoffer kan kategoriseres i ulike faser. Cellens respons på 

tidlig eksponering stadiet er et forsøk på å motvirke de kjemisk induserte effektene på 

den cellulære metabolismen, fulgt av responser som sikrer videre cellefunksjon og 

overlevelse under og etter eksponeringen for fremmedstoffet. Kartlegging av 

genekspresjonsmønsteret med oligonukleotid-mikromatriser presenterer et bilde av de 

genene som transkriberes på et bestemt tidspunkt. Toksikologiske egenskaper hos et stoff 

vil avhenge av rute, dose og eksponeringstid, dermed vil også genekspresjonsmønsteret 

avhenge av disse variablene (Neumann & Galvez 2002). Det var derfor interessant å 

studere effekten av eksponering på to ulike tidspunkter, etter 8 dagers eksponering og 

etter 18 dagers eksponering med HBCD.   

 

1.3.1.1 Mikromatriser i utviklingstoksikologi 

Eksponering for farmasøytiske kjemikalier og miljøkjemikalier under graviditet er et 

verdensomspennende problem. Fosterutvikling er høyt koordinerte prosesser som 

avhenger av et hierarki av signalveier og genregulatoriske nettverk. Forstyrrelser av disse 

nettverkene kan ligge til grunn for kjemisk induserte fødselsskader (Kultima et al. 2004). 

Hvordan individuelle teratogene stoffer induserer feil i tidlig utvikling, og hvorfor ulike 

teratogener ser ut til å fører til bestemte feil i utviklingen gjennom ulike mekanismer, er 

fortsatt ukjent (Kultima et al. 2004). Individer som blir eksponert for miljøgifter i mors 

liv, eller i løpet av de første leveårene, er spesielt sårbare fordi de ennå ikke er fult 

utviklet. Det vekker derfor bekymring at det er funnet HBCD i morsmelk, selv om det 

fortsatt ikke under noen omstendigheter sås tvil om fordelene med amming.  

 

Hittil har et lite antall mikromatrisestudier vært rettet mot utviklingstoksikologi 

(Docterman & Smith 2002)og foster utvikling (Smith et al. 2003). Men teratogene 

kjemikalier ser ut til å ha en effekt på genekspressjonen, som igjen har effekt på 

utviklingen (Kultima et al. 2004) og mikromatrise-basert toksikogenomikk kan brukes til 

å identifisere målgener og biomarkører i utviklingstoksikologi (Kultima et al. 2004).  
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1.3.2 Måling av genaktivitet ved hjelp av mikromatriser 

En mikromatrise er en ordnet samling av immobiliserte DNA-sonder (prober) plassert i et 

tett rutemønster over et lite areal på et fast underlag (for eksempel et objektglass). Hvert 

punkt på matrisen har en diameter på 50-300 µm. Tettheten kan være opp til 3x103 

punkter/cm2. Mikromatrisene produseres enten ved at en høypresisjonsrobot plasserer 

DNA-sondene (klonede genkopier dyrket i bakterier) på et spesialbehandlet objektglass 

(cDNA mikromatriser) (figur 1.2 A) eller ved direkte syntetisering av oligonukleotider på 

en fast overflate, ofte en silisiumbrikke (oligobasert matrise) (Sandvik 2001). 

 

Mikromatriser tillater en kvantitativ sammenlikning av ekspresjonsnivåer for tusenvis av 

gener i ulike biologiske prøver, for eksempel mellom vev isolert fra kontroll dyr og vev 

isolert fra dyr behandlet med et fremmedstoff (Pennie 2002). I de fleste tilfeller er det lite 

sannsynlig at forandringer i ekspresjonen av ett gen relateres til en spesifikk toksisk 

effekt. Forandring i ekspresjon av flere gener, har sannsynligvis større sammenheng med 

toksisk effekt. I tillegg vil graden av genekspresjonsforandring være kritisk for å avgjøre 

om behandling med et fremmedstoff ved et bestemt doseringsnivå vil føre til toksisk 

effekt (Yang et al. 2004).  

 

Prinsippet ved mikromatriser og ved Northern blot har visse likhetstrekk. I begge tilfeller 

lar man enkelttrådede probemolekyler binde seg spesifikt (hybridisere) til transkriptene 

fra det tilsvarende genet. Ved mikromatriseanalyse er imidlertid proben bundet som 

ørsmå flekker på en fast overflate, mens det er prøven som merkes og hybridiserer til alle 

disse probene på én gang. En viktig grunn til denne utviklingen er tilgang til store 

samlinger med titusener av gener fra mange arter, komplett genom fra noen, og en 

effektiv robotteknikk for håndtering av materialet. Man lager så en fluorescensmerket 

DNA-kopi (cDNA) av alle mRNA-er i prøvematerialet. Deretter bindes dette merkede 

cDNA til probeflekken på objektglasset ved hybridisering og man kan måle spesifikk 

binding til hver enkelt flekk som fluorescens (figur 2.1 B). Mye mRNA fra et spesifikt 

gen i prøvematerialet vil da gi kraftigere fluorescens over sin korresponderende 

probeflekk enn en prøve med lite mRNA. Man minimaliserer variasjon i mikromatrisen 
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ved å merke cDNA fra referansemateriale (kontrollprøve) med en annen fluorescerende 

substans enn man merker cDNA fra eksperimentsituasjonen (behandlet prøve) med, og 

ved å la begge hybridisere samtidig til alle probene på glassflaten. De to signalene, fra 

hver fluorescensfarge, kan måles ved hjelp av deteksjonsutstyr (se avsnitt 1.3.3.1) (figur 

2.1 C) (Sandvik 2001).   

                         A)                                 B)                                      C) 

Figur 1.2. Generell fremstilling av mikromatriseteknologiprinsippet (Duggan et al. 1999). 
Templater for interessante gener amplifiseres vha. PCR. Etter rensing og kvalitetskontroll, festes materialet 

til matriseunderlaget, glass eller nylon, av en datakontrollert robot (A). Totalt mRNA fra både test og 

referanseprøve omdannes til cDNA ved ”reverstranskripsjon” og merkes med fluorescerende substans. 

Komplementært cDNA hybridiserer med det immobile DNA på matriseunderlaget. Mengden av bundet 

cDNA er proporsjonal med mengden mRNA fra dette bestemt genet (B).  

 

En skanner utstyrt med to laserer brukes til eksitasjon av de hybridiserte sekvensene, dette gir fluorescens 

med et karakteristisk spekter (C). Skanneren er utstyrt med et filter som velger emisjonstoppene for hvert 

fluorescerende substrat. Det oppnås da to gråtonebilder som viser aktiviteten til hvert gen. Fra dette dannes 

et fargebilde med for eksempel grønn farge for referanse og rød farge for test. Hvert punkt i matrisen er 

representert ved et bestemt gen. Analyse av resultatene gir data for hvert enkelt gen. Disse analysene skaper 

store datasett som må omdannes til tolkbar form og sammenholdes med eksisterende viten. Bioinformatikk 

er derfor et nødvendig verktøy for å utnytte metoden. 
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1.3.3. Mikromatrise teknologi – bioinformatikk 

Gode resultater ved bruk av toksikogenomiske tilnærminger, som for eksempel 

mikromatriser, avhenger av riktig databehandling. Muligheten til å ekstrahere kunnskap 

fra en massiv mengde data og innhente funksjonell informasjon er avgjørende. 

Mikromatriseeksperimenter inneholder, i likhet med andre toksikologiske studier, en 

hypotese, et eksperimentelt design og genekspersjonsmålinger. Men andelen av data 

assosiert med mikromatriseeksperimenter utgjør en stor utfordring når det kommer til 

bioinformatikk (Tong et al. 2004).  

 

Bioinformatikkdelen i et mikromatriseeksperiment kan deles inn i to; analyse av data og 

tolkning av data. 

 

1.3.3.1 Analyse av data  

Bildeanalyse av mikromatrisen 

Etter hybridisering, er skanning av matrisen og ekstrahering av rådata det første trinnet i 

data analysen. Prosessen består av fire trinn; (i) skanning, (ii) maskering (identifisering 

av punkter), (iii) segmentering og (iv) ekstraksjon av nettofluorescensverdier (Leung & 

Cavalieri 2003). 

 

En skanner utstyrt med to lasere brukes til eksitasjon av de hybridiserte matrisene (figur 

1.2 C). Den ene laseren eksiterer ved bølgelengden 543 nm, den andre eksiterer ved 

bølgelenden 633 nm. De fluoriserende substratene Cyanine 3 og Cyanine 5 kan brukes til 

merking av cDNA fordi disse substratene har brukbar fotostabilitet. De er godt separert i 

sitt eksitasjon- og emisjonsspekter, noe som gjør det lett å skille mellom dem(Duggan et 

al. 1999).  Det fluorescerende substratet Cyanine 3, Cy3, emitterer omtrent ved 

bølgelengden 565 nm. Det fluorescerende substratet Cyanine 5, Cy5, emitterer omtrent 

ved bølgelengden 665 nm. Skanneren er utstyrt med et filter som velger emisjonstoppene 

for hvert fluorescerende substrat. Skanningen av rådataene gir to TIFF filer, to 

gråtonebilder. Det ene bildet viser aktiviteten til hvert gen i kontrollprøve, det andre 

bildet viste aktiviteten til hvert gen i behandlet prøve. Fra disse blir det dannet ett 
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fargebilde for den grønne fluoriserende kanalen, fluorescens fra Cy3 (kontrollprøve) og et 

fargebilde for den røde fluoriserende kanalen, fluorescens fra Cy5 (behandlet prøve). 

Rådatabildet forteller noe om kvaliteten av forsøket og om det er vellykket. Få punkter, 

lav fargeintensitet og mye bakgrunnsstøy tyder på at resultatet ikke er optimalt. 

Eventuelle produksjonsfeil på matrisen kan ses. For å oppnå et bilde med høy kvalitet 

stilles det to krav. For det første må trinnene i matrisekonstruksjonen, RNA 

ekstraksjonen, merkingen og hybridiseringen være av høyest mulig kvalitet. Dette hindrer 

kontaminering, og gir konsistente punkter med høy fluorescens intensitet i forhold til 

bakgrunn. For det andre er skanning parametrene avgjørende. Det er viktig at de to 

skannerne justeres slik at intensiteten av de to kanalene (Cy3 og Cy5) er balansert (Leung 

& Cavalieri 2003). Ut fra de to TIF filene kan det dannes et komposittbilde (figur 1.3). 

 

Maskeringsprosessen gir en lokalisering av hvert punkt på matrisen, slik at hvert punkts 

unike identitet som uttrykk for et bestemt gen kan bli fastlagt. Segmenteringsprosessen 

skiller mellom fluorescens fra de maskerte punktene (forgrunnsintensiteten) og 

fluorescens fra bakgrunn. Høy bakgrunn på en matrise kan føre til problemer med 

segmenteringen (Leung & Cavalieri 2003). Det blir vanskelig å skille mellom reelle data 

og kontaminering. 

 

Kvantitering av fluorescensintensitetene er siste punkt i bildeanalysen. Dette gjøres ved å 

trekke bakgrunnsintensiteten fra forgrunnsintensiteten. Man oppnår da 

fluorescensintensiteten for hvert punkt i den grønne kanalen, Cy3, og hvert punkt i den 

røde kanalen, Cy5. Disse fluorescensverdiene brukes til utregning av forholdet mellom 

den grønne kanalen og den røde kanalen. Forholdet mellom de to forteller om 

ekspresjonen av et gen er oppregulert, nedregulert eller uforandret.  
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Figur 1.3. Kompositt bilde av mikromatrise. Hvert punkt representerer et bestemt gen. Fargen på et 

punkt forteller om et bestemt gen er oppregulert eller nedregulert. Oppregulerte gener er representert ved 

sterk fluorescens av Cy3 (grønne punkter), dvs. cDNA fra behandlet vev er bundet i større grad enn cDNA 

fra kontrollvev. Nedregulerte gener er representert ved sterk fluorescens av Cy5 (røde punkter), dvs. cDNA 

fra kontrollvev er bundet i større grad enn behandlet vev. Uforandrede gener har tilnærmet lik fluorescens 

av Cy3 og Cy5 (gule punkter), dvs. nesten lik binding av cDNA fra behandlet vev og kontrollvev 

(Hamadeh et al. 2001). 

 

Tallbehandling  

Fluorescensdata ekstrahert fra bildeanalysen må bearbeides for å fjerne punkter med 

svake signaler og normaliseres før en videre analyse. Fluorescenssignalene bør også log-

transformeres slik at oppregulerte og nedregulerte verdier best mulig kan visualiseres 

(Leung & Cavalieri 2003). Målet med normaliseringsprosessen er å fjerne systematiske 

feil (ikke-biologiske effekter) ved å balansere fluorescensintensiteten av de to 

fluorescerende probene, Cy3 og Cy5, mellom forskjellige mikromatriser (Leung & 

Cavalieri 2003). Systematiske feil har flere kilder, for eksempel forskjell i innkorporering 

av fargemolekylene under hybridiseringen, varme og lyssensitivitet og justering av 

skanner. 

 

Bortfiltrering av lave fluorescensverdier bør gjøres før normalisering for å sikre at kun 

gyldige punkter ble tatt med i de senere beregningene. Dette er særlig viktig når data fra 

flere matriser skal sammenliknes. Vanligvis utføres normalisering ved hjelp av Z-score 

analyse, som er den klassiske måten for å standardisere data mellom ulike eksperimenter 
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og tillate sammenlikning av mikromatrisene uavhengig av den originale 

hybridiseringsintensiteten (Cheadle et al. 2003). 

 

Statistikk 

Det bør alltid lages replikater i mikromatrise eksperimenter. Dette er nødvendig for å 

tilpasse variasjonen i genekspresjon til statistiske kalkuleringer. Det er blitt foreslått at 

alle mikromatriseeksperimenter bør utføres i triplikater for å øke sikkerheten av 

dataene(Leung & Cavalieri 2003). Det eksisterer i utgangspunktet to typer av 

replikasjoner; biologiske og tekniske. Biologiske replikater refererer til analyser av flere 

uavhengige biologiske prøver, mens tekniske replikater refererer til repetisjon av 

mikromatrise eksperimenter med samme ekstraherte RNA prøve.  

 

t-test/ANOVA analyse kan brukes for å analysere variansen mellom grupper av gener 

(Leung & Cavalieri 2003). 

 

Analyse av genekspresjon 

Klusterteknikker (klyngeanalyse) brukes i analysen av oppregulerte og nedregulerte 

gener. Målet med grupperingsteknikken er å finne gener med lik adferd 

(ekspresjonsprofil) (Leung & Cavalieri 2003). Gener med samme ekspresjonsprofil er 

ofte ko-regulerte. Grupperingen tar utgangspunkt i at hvert element i en gruppe er et 

objekt (et gen) og hvert objekt har et sett av variabler (behandling, vev etc.).  

K-means klustering metoden kan bruks for å gruppere data punktene (genene) i et 

forutbestemt antall grupper, basert på deres likhet (Tavazoie et al. 1999). K-means 

klustering er en type ikke-hierarkisk gruppering, hvor man måler avstanden mellom 

objektene (genene) man skal gruppere. For avstandsmåling kan Euclidiansk avstand 

benyttes; denne formen for avstandsmåling er sensitiv ovenfor det absolutte 

ekspresjonsnivået og plasserer gener med likt ekspresjonsnivå i samme gruppe (Leung & 

Cavalieri 2003). Grupperingen kan redusere kompleksiteten; i stedet for å fokusere på 

tusenvis av gener, kan man fokusere på et begrenset antall ekspresjonsmønstere.  
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Man kan også selektere grupper av gener man er interessert i og ønsker å arbeide videre 

med. Seleksjon kan også gjøres innad i en gruppe ved distinksjonskalkulering. 

Distinksjonsverdien er et mål for hvor betydelig forskjellen i ekspresjonsnivået er mellom 

forskjellige deler av en ekspresjonsprofil. Denne kan for eksempel brukes når man ser 

etter genetiske markører (Golub 1999). 

 

1.3.3.2 Tolkning av data  

Tolkningen av eksperimentene må skje på bakgrunn av kjente og ukjente genfunksjoner, 

proteiner og signalveier. Virksom og effektiv tolkning krever derfor tilgang til databaser 

med relevant kunnskap om genannotering, genekspresjon, proteinfunksjon og signalveier 

(Tong et al. 2004).  

 

Et eksempel på en slik database er WebGestalt. WebGestalt er et "WEB-based GEne 

SeT AnaLysis Toolkit". WebGestalt henter informasjon fra et vidt spekter av offentlige 

databaser, og er et godt verktøy for biologer som ønsker informasjon om et stort sett av 

gener. Et sett av interessante gener kan lastes inn i databasen, genene analyseres og man 

kan hente ut den informasjon man ønsker.  

 

WebGestalt er designet for genomikk, proteomikk og genetiske studier av stort omfang. 

Det er utviklet for genstudier på mennesker og mus. WebGestalt bruker ulike statistiske 

analyser for å evaluere over/underrepresentasjon av de individuelle genene i et bestemt 

vev.  

 

“GO Tree”, “Tissue Expression Bar Chart” og “KEGG Tabel and Maps” er tre former for 

analyser som kan benyttes til tolkning og presentasjon av resultater fra 

matriseeksperimenter (figur 1.4).  

  

 21



Innledning 

 
Figur 1.4. Skjematisk oversikt over WebGestalts funksjoner og tilknyttede databaser. ”GO Tree”, 

”Tissue Expression Bar Chart” og ”KEGG Tabel and Maps” ble benyttet i tolkningen av resultatene fra 

mikromatrisene. 

 

”GO Tree” organiserer genene i GO (Gen Ontologi) kategorier (Zhang et al. 2004b) med 

utgangspunkt i biologiske prosesser, molekylære funksjoner og cellulære komponenter. 

Hver GO kategori har fire parametere. O: Observerte gener E: Forventet antall gener. R: 

Forholdet for økning i hver kategori (O/E). P: p-verdien kalkulert fra statistiske tester for 

en gitt kategori med R>1 ved signifikant økning. ”GO Tree” analyse gjøres på ulike 

nivåer (2-10) for biologiske prosesser, molekylære funksjoner og cellulære komponenter. 

Jo høyere nivå man analyserer på, jo høyere grad av spesifisitet vil man oppnå.  

 

“Tissue Expression Bar Chart” er basert på data fra CGAP (Cancer Genome Anatomy 

Project) expressed sequence tag (EST) project, hvor cDNA bibliotekene er hentet fra 

menneske- og musevev (vildtype). “Tissue Expression Bar Chart” gir en oversikt over 

hvilke vev de aktuelle genene er uttrykt i. 

 

En av de viktigste oppgavene i en genetisk studie er å identifisere signalveier som er 

involvert i de biologiske prosessene som studeres. WebGestalt kan organisere gener 
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basert på KEGG biokjemiske signalveier i en KEGG tabell. ”The Kyoto Encyclopedia of 

Genes and Genomes” (KEGG) representerer en database bestående av kjente gener og 

deres respektive biokjemiske funksjoner (Altermann & Klaenhammer 2005). KEGG 

tabellen viser signalveien assosiert med et sett av gener, antall registrerte gener i 

signalveien og LocusLink ID for genene.  

 

Genontologi og signalveianalyse av toksikogenomiske data er gode verktøy for 

kartlegging av mekanismene bak effekten av et fremmedstoff eller en toksisk forbindelse, 

og er en verdifull teknikk for kartlegging av genekspresjonen som forårsaker en bestemt 

fenotype(Currie et al. 2005). 

 

1.3.4 RT-PCR 

Måling av mRNA kan gjøres ved reverstranskripsjon/polymerasekjedereaksjon (RT-

PCR). RT-PCR er en ekstremt sensitiv metode, kjent blant annet fra virusdiagnostikk, og 

mangfoldiggjør spesifikke mRNA-sekvenser mange tusen ganger før man gjennomfører 

en deteksjonsprosedyre. Den spesifikke amplifiseringen av mRNA for kvantitering av 

gen ekspresjon er sentral i forståelsen av biologiske prosesser, fra gen regulering til 

metabolisme til patologiske prosesser (Hurteau & Spivack 2002). 

 

Reverstranskripsjonsfasen danner cDNA fra mRNA ved hjelp av en spesifikk 

oligonukleotidprimer som hybridiserer til mRNA. Dobbelttrådet cDNA transkriberes ved 

hjelp av DNA polymerase. cDNA amplifiseres ved hjelp av PCR. PCR er en tretrinns 

temperatursyklus, som gir denaturering, primerherding og elongering. 
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1.4 MÅLET MED OPPGAVEN 

Kunnskapen om i hvilken grad mennesker og dyr eksponeres for HBCD og hvilke 

helseskadelige effekter stoffet har, er foreløpig begrenset. Hittil kan det virke som det er 

betryggende stor avstand mellom de nivåene mennesker utsettes for og de nivåene som 

kan tenkes å føre til helseskade. Det foregår mye internasjonalt forskningsarbeid omkring 

HBCD for å skaffe en bredere oversikt over forekomster i miljøet, menneskers 

eksponering og mulige helseskadelige virkninger (Becher 2005). Det er behov for mer 

informasjon om utviklingseffekter, endokrine forstyrrelser og langtidseffekter, som for 

eksempel karsinogenese (Birnbaum & Staskal 2004).   

 

Målet med denne oppgaven var å studere mulige toksiske effekter av HBCD, med vekt på 

utviklingstoksikologi. Foster fra drektige mus og avkom fra lakterende mus in utero 

eksponert for HBCD, ble derfor studert. Mikromatriseteknologi ble brukt for å 

karakterisere endring i genekspresjon etter eksponering for HBCD. RT-PCR ble brukt for 

å bekrefte noen av analysene fra mikromatrisene.  

 

 

Ønsket var å besvare følgende problemstilling; 

 

1) Gir in vivo eksponering av HBCD endring i genekspresjon i lever hos drektige 

mus og lakterende mus? 

2) Når drektige/lakterende mus eksponeres for HBCD gir dette; 

1) Endret genekspresjon i lever hos foster/avkom? 

2) Endret genekspresjon i tannanlegg hos foster/avkom? 

     3) Hvilke fysiologiske konsekvenser vil en eventuell endring i ekspresjon ha? 

 

Tannanlegg ble studert fordi oppgaven ble utført ved Institutt for Oral Biologi, 

Odontologisk Fakultet. Kraniofacial utviklingsbiologi er et av satsningsområdene ved 

fakultetet og utvikling av tannanlegget inngår som en del av dette området. Tannanlegg er 

dessuten et vev i meget rask utvikling, og kan derfor være en nyttig modell for vev som 

skal gjennomgår utstrakt mineralisering.  

 24



Materialer og metode 

2 MATERIALER OG METODE 
Materialer og metode delen består av fire deler; 1) kjemikalie liste, 2) oversikt over 

behandling av forsøksdyr, 3) mikromatrisemetoden og 4) RT-PCR metoden. 

 
2.1 KJEMIKALIER 

Alle kjemikalier var av analytisk grad, hvis ikke annet er nevnt. 

 

1,2,5,6,9,10-heksabromosyklododekan (HBCD),  

95% Cat.; 14,476-2,                Aldrich, St. Louise, USA 

    

3DNA Array 900TM Expression Array Detection Kit,             Genisphere, PA, USA 

 

Accus Gene®Molecular Biology Water,       Cambrex, New Orleans, LA, USA 

 

β-mercaptoetanol, M-3148,                Sigma, St. Louise, USA 

 

Borsyre (H3BO3),               Ridel-De Haën ag. 

 

Dietyl pyrokarbonat (DEPC),              Sigma, St. Louise, USA 

 

Dinatriumsalt (EDTA) (99%), E-5134,            Sigma, St. Louise, USA 

 

DL-Dithiotreitol (DDT),               Sigma, St. Louise, USA 

 

Glassarray Hybridization Cassette,            Ambion, Inc. Woodward, Austin, USA 

 

Humanogonadotrophin (HGT), CG-5,             Sigma, St. Louise, USA 

 

Natrium dodeyl sulfat (SDS)                      Sigma, St. Louise, USA 

  

OneStep RT-PCR Kit Handbook,     Quiagen, GmbH, Holden, Tyskland 
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Pregnant mare serum (PMS), G-4877,                        Sigma, St. Louise, USA 

 

RNAlaterTM Cat. #7021,                       Ambion, Inc., TX, USA 

 

RNA Storage SolutionTM              Ambion, Inc., TX, USA 

 

Ready AgaroseTMWide-Mini Gel            Biorad, CA, USA 

 

RNeasy® Mini KitTM       Quiagen, GmbH, Holden, Tyskland  

 

SUPERNase Inhibitor Cat. #2696,                        Ambion, Inc. TX, USA 

 

SYBR® Green 

Lot; 36631A,           Invitrogen detection technologies, Carlsbad, California 

 

Tris(hydroksymetyl)aminometan 

(TRISMA®BASE) (99.9 %), T-6066,            Sigma, St. Louise, USA 
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2.2 FORSØKSDYR 

Det ble i forsøkene benyttet CD-1 mus. Musene ble kjøpt fra Veterinær Møllergård, 

Roskilde, Danmark. Dyrene hadde fri tilgang på fôr og vann. Romtemperaturen var på ca 

23 ºC, luftfuktigheten var ca 55 % og 15 luftutskifninger per time. 

 

2.2.1 Bedekning 

CD-1 hunnmus ble injisert intraperitonalt med PMS (pregnant mare serum) (100µl), etter 

48 timer ble de injisert intraperitonalt med HCG (humanogonadotrophin) (100µl) og 

plassert i bur sammen med CD-1 hannmus. Etter 24 timer ble hunn musene testet for 

vaginal plugg, dvs. om bedekningen var vellykket. Ved positiv test ble hunnmusene brukt 

i forsøkene. Start for fosterutviklingen ble beregnet til 0,5 dager etter befruktning. 

Eksponeringen av HBCD begynte 4,5 dager etter befruktning. Musene gikk drektige 19,5 

dag. 

 

2.2.2 In vivo eksponering for HBCD      

CD-1 mus ble delt inn i 4 grupper hver (bestående av 3 mus); 2 kontroll grupper og 2 

eksponerte grupper. De eksponerte musene ble injisert daglig intraperitonalt i 8 og 18 

dager med HBCD (100 mg/kg kv.). HBCD ble løst i maisolje (20mg/ml). Kontroll 

gruppene ble injisert daglig intraperitonalt i 8 og 18 dager med maisolje. Hver injeksjon 

bestod av 0,1 ml løsning. Mus/avkom ble avlivet med nakkestrekk. Fostrene ble klippet 

ut.  

 

Fra mor ble leveren dissekert ut, fra foster/avkom ble lever og tannanlegg (molarer, høyre 

overkjeve) dissekert ut. Lever fra mor ble klippet i små biter. Alt vev ble behandlet med 

RNAlater for å stabilisere RNA uten at det må fryses ned umiddelbart. Prøvene ble 

tilslutt lagret ved -70 ºC. 
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2.3 MIKROMATRISER 

For å kartlegge effekter av HBCD eksponering på mus ble det benyttet 70mer 

oligobaserte musematriser fra NTNU-Microarray Core facility, Trondheim. Disse 

matrisene er laget ved hjelp av Operon murine v.3 oligo set (Quiagen GmbH, Hilden, 

Tyskland). Matrisene inneholder ca 30 000 gener.   

 

2.3.1 Isolering av RNA 

RNeasy Mini Kit fra Qiagen ble brukt til isolering av RNA fra lever og tannanlegg, 

forbehandlet med RNALater. Prosessen foregikk sterilt i et Holten Safe laf-benk ved 20-

25 ºC. Vev (inntil 30 mg) ble veid, homogenisert, vasket og sentrifugert. Eluert RNA 

(40µl) ble lagret ved -70 ºC. Alle sentrifugeringer (14000rpm) foregikk i en BR4 

sentrifuge fra Jouan, Thermo Electron Corporation, USA. For videre detaljer vises det til 

”RNeasy® Mini Handbook”, juni 2001 fra Qiagen. 

 

2.3.2 Måling av RNA konsentrasjon 

RNA ble kvantitert i et Perkin Elmer MBA 2000. Kvantiteringen ble utført ved å fortynne 

1µl av RNA-løsningen i 999µl nukleasefritt dH2O og deretter måle OD260. RNA 

mengden ble uttrykt i µg RNA/ µl RNA-løsning. For å teste renheten ble også OD280 

målt. Forholdet mellom OD260nm/OD280nm er et mål på hvor rent RNA er, verdien bør 

ligge opp mot 2. 
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2.3.3 cDNA syntese og hydridisering av cDNA og ”3DNA”  

Simplified Genisphere protocol for 3DNA Array 900TM Expression Array Detection Kit 

for Microarrays (2-step hybridization) fra Genisphere ble benyttet. Denne metoden 

anvender indirekte merking med fluorescerende 3DNA dendrimerer (figur 2.2 og 2.3). 

Prosessen foregår i tre trinn (figur 2.4 og 2.5). 

 

Trinn 1) cDNA syntese; mRNA fra kontrollvev eller behandlet vev reverstranskriberes 

ved hjelp av en deoksynukleotid trifosfat (dNTP) blanding, spesielle Cy3- og Cy5-RT 

primere (oligo(dT)primere) og enzymet reverstranskriptase. 5´-ende av primerene 

inneholder en 3DNA-”fange-sekvens”. 

 

Trinn 2) 1. Hybridisering; cDNA hybridiseres til komplementære immobile 

oligonukleotider på matrisen. 

 

Trinn 3) 2. Hybridisering og deteksjon. Fluorescerende 3DNA dendrimerer inneholder en 

RT-”fange-sekvens” komplementær til 3DNA-”fange-sekvensen”. Det fluorescerende 

3DNA reagenset hybridiseres til cDNA ved hjelp av denne sekvensen.    

 

                                                                                                                                                                              

                            
Figur 2.2. 3DNA dendrimer molekylet med               Figur 2.3. Binding av 3DNA dendrimer armen til  

               RT-“fange sekvens” og                                                   fluorescerende probe (Cy3/Cy5). 

                  fluorescerendeprobe (Cy3/Cy5).                                                       

 29



Materialer og metode 

 

TRINN 1 

TRINN 2 

TRINN 3 

Figur 2.4.  Skjematisk fremstilling av syntese av cDNA og hybridisering av cDNA og 3DNA. 

 
Figur 2.5. Deteksjonsprinsippet 

                 Trinn 2) cDNA hybridiserer til de immobile oligonukleotidene på matrisen. 

                 Trinn 3) Fluorescerende 3DNA dendrimerer hybridiseres til cDNA.  
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De to primermiksene ble laget i mikrofuge rør. Det ene røret ble tilsatt RNA fra 

kontrollvev, 1µl Cy3 primer og RNase fritt H2O til et totalvolum på 6µl. Det andre røret 

ble tilsatt RNA fra eksponert vev, 1µl Cy5 primer og RNase fritt H2O til et totalvolum på 

6µl. Hver primermiks inneholdt maks 1µg RNA per 5µl volum. Blandingene ble mikset 

og varmet i 5 minutter ved 80 ºC før de ble overført direkte til is i 2-3 minutter. 

Mastermiks for cDNA syntesen bestod av 4µl 5X SuperScript II First Strand Buffer, 2 µl 

0,1 M DTT, 1µl Superase-in RNAse Inhibitor, 1µl dNTP blanding og 1µl Superscript II 

enzym, 200u. Det ble tilsatt 4,5µl mastermiks til rørene med 6µl primermiks. Blandingen 

ble mikset, sentrifugert og inkubert i 2,5 timer ved 42 ºC for cDNA syntese. Etter cDNA 

syntese ble reaksjonen stoppet ved tilsetting av 1µl 1,0M NaOH/ 100mM EDTA. 

Prøvene ble inkubert ved 65 ºC i 10 minutter for å denaturere DNA/RNA hybrider og for 

å degradere RNA. Reaksjonen ble nøytralisert med 1,2µl 2M Tris-HCl, pH 7,5.  

 

I de først forsøkene ble mikromatrisene forvasket i vaskebuffer 1 i 20 minutter ved 55 ºC, 

vaskebuffer 3 ved romtemperatur i 10 minutter og dobbeltdestillert H2O i romtemperatur 

i 10 minutter før sentrifugering ved 1500 rpm i 2 minutter. Dette viste seg å gi økt 

bakgrunnsstøy på matrisen, mest sannsynlig pga. såperester. I sener forsøk ble 

mikromatrisen derfor kun forvarmet i fuktig miljø ved 63 ºC før cDNA kunne 

hybridiseres. 

 

12,7µl Cy3-merket cDNA fra kontrollvev ble blandet med 12,7µl Cy5-merket cDNA fra 

eksponert vev. cDNA hybridiseringsmiksen bestod av nyisolert cDNA, 28,1µl 2x 

Enhanced cDNA Hybridization buffer, 0,2µl Mouse cot 1 DNA og 2,5µl nukleasefritt 

H2O. Miksen ble blandet, innkubert i 10 minutter ved 78 ºC og 20 minutter ved 63 ºC. 2x 

Enhanced cDNA buffer ble brukt, da denne gir en mer effektiv hybridisering enn 2x 

SDS-based Hybridization buffer. Deretter ble cDNA hybridiseringsmiksen forsiktig 

plassert på den forvarmede mikromatrisen med et dekkglass over og innkubert i et 

hybridiseringskammer i 18 timer ved 63 ºC (figur 2.6). Mikromatrisen ble deretter vasket 

i vaskebuffer 1 ved 42 ºC i 15 minutter, vaskebuffer 2 ved romtemperatur i 15 minutter 

og vaskebuffer 3 ved romtemperatur i 15 minutter før sentrifugering ved 1500 rpm i 2 

minutter. Dette ble gjort for å fjerne ubundet cDNA.  
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Deretter ble matrisen forvarmet ved 55 ºC i 20 minutter. ”3DNA” hybridiseringsmiksen 

bestod av 27,5µl 2x SDS-based Hybridization buffer, 2,5µl Cy3-3DNA capture reagens, 

2,5µl Cy5-3DNA capture reagens og 22,5µl nukleasefritt H2O. Hybridiseringsmiksen ble 

blandet og innkubert i 10 minutter ved 78 ºC og 20 minutter ved 55 ºC. ”3DNA” 

hybridiseringsmiksen ble forsiktig plassert på den forvarmede mikromatrisen med 

dekkglass over og innkubert i et hybridiseringskammer i 3 timer ved 60 ºC (figur 2.6). 

Samme vaskprosessen som etter cDNA hybridiseringen ble gjentatt for å fjerne farge som 

ikke hadde bundet seg til matrisen. Matrisen var nå klar for skanning. For en mer detaljert 

beskrivelse av de ulike trinnene og reagensene henvises det til protokollen ”3DNA Array 

900TM Expression Array Detection Kit for Microarrays” fra Genisphere.  
 

 

 

 

 
Figur 2.6. Mikromatrisen m/ hybridiseringsmiks og dekkglass.        
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2.3.4 Dataanalyse (for detaljert beskrivelse henvises det til avsnitt 1.3.3.1) 

2.3.4.1 Bildeanalyse av mikromatrisen 

Mikromatrisen ble skannet i en Packhard Bioscience ScanarraytmLite Mikromatrise 

Skanner (PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Inc., MA, USA). Skanningen av 

rådataene ga to TIFF filer, to gråtonebilder. Det ene bildet viste aktiviteten til hvert gen i 

kontrollprøve, det andre bildet viste aktiviteten til hvert gen i eksponert prøve. Fra disse 

ble det dannet ett fargebilde for den grønne fluoriserende kanalen, fluorescens fra Cy3 

(kontrollprøve), og et fargebilde for den røde fluoriserende kanalen, fluorescens fra Cy5 

(behandlet prøve).  

 

I dataprogrammet ScanArray Express v. 2.2 TM (PerkinElmer Life and Analytical 

Sciences, Inc., MA, USA) ble det dannet et kompositt bilde av de to TIFF filene. 

Maskering og punkt identifisering ble utført ved hjelp av dataprogrammet, for noen 

punkter ble masken tilpasset manuelt. Segmenteringen ble også utført av 

dataprogrammet.  

 

Kvantitering av fluorescensintensitetene ble utført som siste punkt i analysen. Disse 

fluorescensverdiene ble brukt til beregning av forholdet mellom den grønne kanalen og 

den røde kanalen. 

 

2.3.4.2 Tallbehandling  

Mikromatrisedataene (fluorescensverdiene) for hvert enkelt gen ble overført fra 

ScanArray Express til dataprogrammet Spotfire DecisionSite v.8TM (Spotfire, MA, USA), 

via en gpr-fil. Her blir de importerte dataene presenteret som et regneark. En av 

parametrene som ble beregnet var (F543 Median – B543 Median) som viser 

nettofluorescenssignaler etter bakgrunnssubtraksjon for kontrollprøve (Cy3), og (F633 

Median – B 633Median) som viser nettofluorescenssignaler etter bakgrunnssubtraksjon 

for eksponert prøve (Cy5). Median ble valgt som gjennomsnittsverdien. Forholdet 

mellom nettofluorescenssignaler fra eksponert prøve og kontrollprøve ble også beregnet 

av dataprogrammet ((F633 Median – B 633Median)/(F543 Median – B543 Median)). 
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Forholdet mellom de to fluorescenssignalene fortalte om ekspresjonen av et gen var 

oppregulert, nedregulert eller uforandret.  

 

Fluorescensverdiene ble omdannet til log2-verdier, og fremstilt i et spredningsplott der 

signalintensiteten til eksponert prøve (y-aksen) ble plottet mot signalintensiteten til 

kontrollprøve (x-aksen) (figur 2.7). Spredningsplottet viste hvordan genene var likt eller 

ulikt uttrykt. Punktene på linjen hadde lik Cy3 og Cy5 fluorescensverdi og representerte 

gener som var likt uttrykt i den eksponerte gruppen og kontrollgruppen (Cy5/Cy3=1). 

Punktene over diagonalen hadde høyere Cy5 fluorescensverdi enn Cy3, og representerte 

gener som var oppregulert i den eksponerte gruppen i forhold til kontrollgruppen 

(Cy5/Cy3=>1). Punktene under diagonalen hadde høyere Cy3 fluorescensverdi enn Cy5, 

og representerte gener var er nedregulert i den eksponerte gruppen i forhold til 

kontrollgruppen (Cy5/Cy3=<1).   

 

Dataprogrammet kunne filtrere bort gener som hadde lave fluorescensverdier i begge 

kanaler. Punkter med nettofluorescensverdier under 200 ble fjernet, da disse signalene 

var for lave til å gi sikre resultater. Filtreringen ble utført ved hjelp av Query devices i 

Spotfire.  

 

Bortfiltrering av lave fluorescensverdier ble gjort før normalisering for å sikre at kun 

gyldige punkter ble tatt med i de senere beregningene. I denne oppgaven ble alle data 

normalisert ved at fluorescensverdiene ble skalert mellom 0 og 1. Denne metoden viste 

seg i dette tilfellet å fungere bedre på de aktuelle dataene enn Z-score analyse.   
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Figur 2.7. Spredningsplott. Y-aksen viser log2-nettofluorescensverdier etter bakgrunnssubtraksjon for 

eksponert prøve (relativ mengde mRNA). X-aksen viser log2-nettofluorescensverdier etter 

bakgrunnssubtraksjon for kontrollprøve (relativ mengde mRNA). Punktene som faller utenfor 

regresjonslinjen representerer gener som har endret ekspresjon i eksponert vev sammenliknet med 

kontrollvev. Punktene på oversiden av diagonalen representerer gener som er oppregulert i eksponert vev 

sammenliknet med kontrollvev, punktene under diagonalen representerer gener som er nedregulert i 

eksponert vev sammenliknet med kontrollvev. 
 

2.3.4.3 Statistikk 

For å studere eventuelle forandringer i genekspresjon etter HBCD eksponering av 

drektige/lakterende mus ble det laget 18 matriser. Det ble laget 3 matriser i triplikater på 

mus eksponert i 8 dager, og 3 matriser i triplikater på mus eksponert i 18 dager. Bare 16 

matriser ble benyttet da hybridiseringen ikke fungerte på to av matrisene. Lever fra 

eksponert mor ble sammenliknet med lever fra kontrollmor. Foster/avkom (lever og 

tannanlegg) fra eksponert mor ble sammenliknet med foster/avkom (lever og tannanlegg) 

fra kontrollmor.  

 

I denne oppgaven ble det utført en form for teknisk replikasjon. Alle 

mikromatriseeksperimentene ble utført i triplikater der prøvene innehold samme RNA. 

Men hver RNA prøve representerte et gjennomsnitt av genuttrykket i tre mus. RNA fra 
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mus som var behandlet likt ble altså blandet. På denne måten tok man til en viss grad 

hensyn til biologisk variasjon, noe som ikke er tilfellet i ved vanlig teknisk replikasjon. 

Det optimale hadde selvfølgelig vært biologisk replikasjon, hvor man lager triplikater for 

hver enkelt mus. Men på denne måten ville man øke forbruket av matriser med en faktor 

på tre, og grunnet høye kostnadene lot ikke dette seg gjøre.  

 

Spotfire programmet ble også bruket til analyse av data fra en serie med matriser. Her ble 

ANOVA analyse brukt for å analysere variansen mellom grupper av gener (Leung & 

Cavalieri 2003). Signifikante forskjeller ble angitt med p < 0,05. Normalisering og 

statistiske analyser ble utført ved hjelp av Spotfireprogrammet. 

 

2.3.4.4 Analyse av genekspresjon 

I denne oppgaven ble K-means klustering benyttet i analysen av oppregulert og 

nedregulerte gener. K-means klustering metoden ble brukt for å gruppere data punktene 

(genene) fra spredningsplottet (figur 2.7) i et forutbestemt antall grupper basert på deres 

likhet (Tavazoie et al. 1999). For avstandsmåling ble Euclidiansk avstand benyttet. 

Grupperingen ble gjort på bakgrunn av normaliserte log2(F633 Median – B633 Median)- 

og log2(F543 Median – B543 Median)-verdier. Alle genekspresjonsanalyser ble utført 

ved hjelp av Spotfire programmet.  

 

Dataprogrammet ble brukt til å selektere grupper av gener man var interessert i og ønsket 

å arbeide videre med. Seleksjon kunne også gjøres innad i en gruppe ved 

distinksjonskalkulering.  
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Materialer og metode 

2.3.5 Trinnvis fremgangsmåte for mikromatriseanalyse i Spotfire DecisionSite v.8TM

          
Analyse av en matrise;

Figur 2.8 A viser fluorescensdata fra en enkelt matrise fremstilt i et spredningsplott (se 

avsnitt 2.3.4.2). Figur 2.8 B viser de sammen dataene etter bortfiltrering av lave 

fluorescensverdier (se avsnitt 2.3.4.2). Hvert punkt representerer ett gen.  

 

A)                                                                             B) 
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Figur 2.8. A) Spredningsplot, ca 30000 gener. Y-aksen viser log2-nettofluorescensverdier etter 

bakgrunnssubtraksjon for eksponert prøve (relativ mengde mRNA). X-aksen viser log2-

nettofluorescensverdier etter bakgrunnssubtraksjon for kontrollprøve (relativ mengde mRNA).  

B) Samme spredningsplot etter bortfiltrering av lave fluorescensverdier (<200), ca 11000 gener. 
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Materialer og metode 

Etter normalisering (se avsnitt 2.3.4.2) ble genene gruppert i ulike grupper etter K-means 

klustering metoden (se avsnitt 2.3.4.4).  Figur 2.9 A viser genene fra spredningsplottet 

(figur 2.8 A) fordelt på 9 grupper. Figur 2.9 B viser det samme grupperingskartet etter 

bortfiltrering av lave fluorescensverdier. Genene er representert med samme farge på 

figur 2.8 og 2.9.  

 

 

A)                                                                             B) 
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Figur 2.9. A) Genene fra spredningsplottet (figur 2.8 A) fordelt på 9 klustere. De vertikale linjene langs X-

aksen viser data fra Cy3-kanalen (kontrollprøve) (1) og Cy5-kanalen (eksponert prøve) (2). Y-aksen viser 

normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median) 

B) Samme grupperingskart etter bortfiltrering av lave fluorescensverdier. 
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Materialer og metode 

Sammenlikning av kontrollprøve og eksponert prøve gjør det mulig å illustrere hvilken 

effekt eksponering for HBCD har hatt på genekspresjonen (figur 2.10 A). ANOVA 

analyse (p<0,046) av data fra en enkelt matrise gir ingen signifikante forskjeller (se 

avsnitt 2.3.4.3) (figur 2.10 B).  
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Figur 2.10. A) Sammenlikning av eksponert prøve med kontrollprøve. De vertikale linjene langs X-aksen 

viser data fra Cy3-kanalen (kontrollprøve) (1) og Cy5-kanalen (eksponert prøve) (2). Y-aksen viser 

normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median). 

B) Samme kartet etter ANOVA analyse (p<0,046).  
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Materialer og metode 

Analyse av triplikater; 

ne ble det laget triplikater av matrisene (se avsnitt 2.3.4.3). 

 det 

NOVA analyse ble brukt for å analysere variansen mellom grupper av gener (p<0,046). 

 

B) 

    

  

Samme sammenlikning etter ANOVA analyse p < 0,046, ca. 600 gener. 

For å kvalifisere resultate

Sammenlikninger av triplikatene ble utført for å finne gener som er uttrykt i alle 

matrisene. Sammenlikningen av kontrollgruppen og den eksponerte gruppen gjør

mulig å illustrere effekten av eksponering for HBCD (figur 2.11 A).  

 

A

Figur 2.11 B representerer gener hvor det er signifikant forskjell i genuttrykket mellom 

kontrollgruppe og eksponert gruppe. I dette tilfellet førte eksponeringen for HBCD til en

økning i genekspresjonen. Figur 2.11 viser sammenlikning av lever fra 12,5 dager gamle 

kontrollfostre og lever fra 12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD i 8 

dager (se avsnitt 3.1). 

A) 
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Figur 2.11. A) Sammenlikning av lever fra 12,5 dager gamle kontrollfostre og lever fra 12,5 dager gamle 

fostre in utero eksponerte for HBCD i 8 dager, ca. 6000 gener. De vertikale linjene langs X-aksen viser 

datasett fra Cy3-kanalene (kontrollprøve) (1-3) og Cy5-kanalene (eksponert prøve) (4-6). Y-aksen viser 

normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median). B) 
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Materialer og metode 

 
Figur 2.12 viser de samme genene fordelt på 9 K-means klustere. 

r fra 12,5 dager gamle 

stre in utero eksponerte for HBCD i 8 dager. 

 fra 

alene (eksponert prøve) (4-6). Y-aksen viser normaliserte 

 
A)                                                                              B) 
 

 
      1  2  3  4  5  6                                                      1  2  3  4  5  6 
 
Figur 2.12. Sammenlikning av lever fra 12,5 dager gamle kontrollfostre og leve

fo

A) Genene fra figur 2.11 A fordelt på 9 K-means klustere. De vertikale linjene langs X-aksen viser data

Cy3-kanalene (kontrollprøve) (1-3) og Cy5-kan

verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median) 

B) De samme genene etter ANOVA analyse; de gjenværende genene finnes nå i fem av klusterene. 
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Materialer og metode 

Samlet analyse av flere matriser; 

or å undersøke sammenhengen mellom eksponering av drektige/lakterende mus og 

ere matriser sammenfattet i en datafil og analysert i 

rt) og 

er in utero 

; in 

ller 

 

F

effekt på fostre/avkom ble data fra fl

Spotfire programmet. Det var også interessant å studere sammenhengen mellom effekter 

av eksponering for HBCD på to ulike tidspunkter, etter 8 dagers eksponering og etter 18 

dagers eksponering. Analysene ble gjennomført på samme måte som analysen av 

triplikater. Et eksempel er vist på figur 2.13 og 2.14. Dette eksempelet viser 

sammenlikning av lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) (kontroll/ekspone

3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll/eksponert) ett

eksponering for HBCD i 18 dager (se avsnitt 3.4). Bare to av matrisene for lakterende 

mus er vist her, da dette illustrerte den beste sammenlikningen av mor og avkom. 

 

 

 

 

 
                1           2            3            4            5            6            7            8            9          10  
Figur 2.13. A) Sammenlikning av lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) (kontroll/eksponert) og 3,5 
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dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll/eksponert) etter in utero eksponering for 

HBCD i 18 dager; 2776 gener. De vertikale linjene langs X-aksen viser data fra Cy3-kanalene (1-2; 

kontroll lakterende mus, 5-7; kontrollavkom), og Cy5-kanalene (3-4; eksponerte lakterende mus, 8-10

utero eksponerte avkom). Y-aksen viser normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) e

log2(F543 Median – B543 Median). 
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Materialer og metode 

 

 

 

 

 
               1            2           3            4            5             6           7             8            9           10   
 B) Sammen sammenlikning etter ANOVA analyse p<0,046, 199 gener gjenværende gener. 
 
 
 
 
 
 

 
              1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Figur 2.14. A) Sammenlikning av lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) (kontroll/eksponert) og 3,5 

dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll/eksponert) etter in utero eksponering for 

 K-means clustering (7) - 1 

 K-means clustering (7) - 4 
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HBCD i 18 dager; 2776 gener. Genene fra figur 2.13 A fordelt på 9 K-means klustere. De vertikale linjene 

rte 

langs X-aksen viser data fra Cy3-kanalene (1-2; kontroll lakterende mus, 5-7; kontrollavkom), og Cy5-

kanalene (3-4; eksponerte lakterende mus, 8-10; in utero eksponerte avkom). Y-aksen viser normalise

verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median).      
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Materialer og metode 
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B) De samme genene etter ANOVA analyse (p<0,046), de gjenværende genene er fordelt på 6 klustere. 

or å illustrere ekspresjonsprofilen til en bestemt gruppe gener eller sammenlikne to 

il å 

r 

lå 

 
 
 

 

 

F

bestemt grupper ble øvrige grupper fjernet. Tilslutt ble distinksjonskalkulering brukt t

filtrere bort ikke-relevante gener innenfor en gruppe (se avsnitt 2.3.4.4). Figur 2.15 

illustrere et eksempel. Dette eksempelet illustrerer gener upåvirket av eksponering fo

HBCD, men hvordan genuttrykket, naturlig nok, varierer mellom mor og avkom. Den b

gruppen representerer gener uttrykt i mor, disse genene er ikke uttrykt i avkom. Den sorte 

gruppen representerer gener utrykt i avkom, disse genene er ikke uttrykt i mor.  
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Materialer og metode 

 

 

 

              1           2            3            4            5            6           7             8            9          10  
Figur 2.15.A) Sammenlikning av lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) (kontroll/eksponert) og 3,5 

dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll/eksponert) etter in utero eksponering for 

HBCD i 18 dager. Genene fra 2.13 B etter fjerning av ikke-relevante grupper og distinksjonskalkulering; 

125 gener. Figuren viser gener i lever hos mor og avkom som er upåvirket av behandlingen. De vertikale 

linjene langs X-aksen viser data fra Cy3-kanalene (1-2; kontroll lakterende mus, 5-7; kontroll avkom), og

Cy5-kanalene (3-4; eksponerte lakterende mus, 8-10; in utero eksponerte avkom). Y-aksen viser 

normaliserte verdier av log

 

ene fra figur 2.15B) etter fjerning av kke-relevante grupper og distinksjonskalkulering, de 

2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median). 

 

          1   2    3    4    5    6    7   8     9    10 
B) Gen  i
gjenværende genene er fordelt på 2 klustere. 
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Materialer og metode 

2.3.6. Tolkning av data (for detaljert beskrivelse henvises det til avsnitt 3.3.2) 

) 

GO Tree”, “Tissue Expression Bar Chart” og “KEGG Tabel and Maps” ble benyttet til 

I denne oppgaven ble programmet WebGestalt (http://genereg.ornl.gov/webgestalt

benyttet i tolkningen av resultatene. Databasen ga mulighet til å manipulere integrert 

informasjon og ga oversikter man ellers ikke ville oppdaget. WebGestalt ble brukt til 

ulike statistiske analyser for å evaluere over/underrepresentasjon av de individuelle 

genene i et datasett.    

 

“

tolkning og presentasjon av resultatene fra matriseeksperimentene.  
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Materialer og metode 

2.4 Reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) 

 

ase 

n 

 og 

arere 

iagen® OneStep RT-PCR Kit ble benyttet og prøvene ble behandlet i en Eppendorf 

ne 

vensene 

 

et 

 

Kvalifisering av resultatene fra mikromatrisene ble gjort ved RT-PCR. RT-PCR

teknikken ble anvendt til detektering og kvantitering av mRNA. Reverstranskript

enzymet transkriberer mRNA til komplementært DNA (cDNA). Reverstranskriptase 

OmniskriptTM og SensiskriptTM syntetiserer dobbelttråden. Enzymenes optimale 

temperatur ligger mellom 50-60 ºC, ved disse temperaturene er DNA-polymerase

inaktiv og hindrer at denne interfererte med revers transkriptase reaksjonen. Ved 

ytterligere oppvarming til 95 ºC blir polymerasen aktivert, og reverstranskriptasen

gjenværende RNA blir denaturert. Polymerasen syntetiserer dobbelt trådede DNA 

fragmenter. Polymerase reaksjonen gjentas etter en kort varmebehandling for å sep

DNA trådene, fulgt av en avkjøling for at primerene skal feste seg til de komplementære 

sekvensene. Ved repetert prosedyre dobles antallet DNA molekyler for hver syklus.    

 

Q

Mastercycler Gradient PCR maskin (Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland). Primerpare

ble designet fra bestemte mRNA sekvenser ved hjelp av Oligo v.6 program (Molecular 

Insights Inc., CO. USA). Primerene ble kjøpt fra DNA syntese laboratoriet ved 

Bioteknologi Senteret, Universitetet i Oslo, Norge. Det ble brukt 7 primere. Sek

er tilgjengelig hos professor Harald Osmundsen, Institutt for Oral Biologi, Universitetet i

Oslo. PCR-maskinens program ble justert etter annealingtemperaturen til primerene. 

Total volumet av hver prøve var 25µl. Hver prøve innholdt 0,25µg RNA. Totalvolum

bestod av x µl mastermiks, y µl RNA og z µl RNasefritt H2O. Mastermiks ble laget for 

hver primer og inneholdt 5µl 5x Qiagen OneStep Buffer, 1µl dNTP miks (10mM), 0,3µl

RNase inhibitor, x µl primer (U+L) og 1µl OneStep RT-PCR Enzym miks. Prøvene med 

mastermiks, RNA og RNasefritt H2O ble mikset og satt i PCR-maskinen. For videre 

detaljer vises det til ”Qiagen ® OneStep Kit Handbook”, mai 2002 fra Qiagen. 
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Materialer og metode 

Agarosegelelelektoforese ble benyttet for å separere DNA fragmentene etter RT-PCR. 

DNA molekyler vandrer i gelen på grunnlag av nukleinsyrenes negativt ladde 

fosfatgrupper, disse blir trukket mot den positive elektroden. Vandringshastigheten er 

avhengig av ladningen og molekylstørrelsen. Mindre RT-PCR produkter vandrer lenger 

enn større RT-PCR produkter.  

 

3 % TBE BioRad gel med 64 (2*32) brønner ble benyttet. For en mer detaljert 

beskrivelse av gelen, buffere og elektroforese vises det til ”ReadyAgaroseTM Gels 

Instruction Manual” fra BioRad. De nysyntetiserte og amplifiserte cDNA produktene ble 

varmet i 2 minutter ved 65 ºC i en Eppendorf Termomixer (Eppendorf AG, Hamburg, 

Tyskland) med risting (800rpm). ”Loadingbufferen” inneholdt bromtymolblått som gjør 

det mulig å se vandringsfronten i gelen. ”Loadingbuffer” ble også varmet i 2minutter ved 

65 ºC i 2 minutter. Deretter ble cDNA blandet med ”Loadingbuffer” til et totalvolum på 

20 µl.  

 

Gelen ble forvasket i et elektroforeseapparat fylt med buffer i 10 minutter ved 100V. 15µl 

prøve ble applisert i hver brønn. Prøvene ble først kjørt i 10 minutter ved 124V, deretter 

ved 75V i 45-50 minutter.  

 

SYBR Green I ble brukt til deteksjon av cDNA fragmentene. SYBR Green I er en 

usymmetrisk cyanin probe som binder dsDNA (double stranded DNA). dsDNA bundet til 

den fluorescerende proben eksiteres ved bølgelengen 488nm. Gelen ble behandlet i 

200ml buffer som inneholdt 2 µl SYBR Green I, i 30 minutter. For detaljer vises det til 

”SYBR® Green Nucleic Acid Gel Stain Sensitive fluorescent stain for detecting dsDNA” 

fra Molecular Probes® invitrogen detection technologies. 

  

Gelen ble skannet i en Perkin Elmer ProXpress imager (PerkinElmer Life and Analytical 

Sciences, Inc., MA, USA,) som detekterer fluorescens ved 420nm når gelen eksiterer ved 

480nm. Bildet ble lagret som en TIF fil. Fluorescensintensiteten ble kvantitert ved hjelp 

av dataprogrammet TotalLab v.2 (Nonlinear Dynamics Ltd, UK). Alle nivåer av mRNA 

ble normalisert i forhold til ekspresjon av L-27 (husholdningsgen). 
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Resultater 

3 RESULTATER 

Resultatdelen består av tre deler; 1) sammenlikninger av triplikater, 2) samlet analyse av flere 

matriser og 3) RT-PCR resultater.  

 

Noen av genene funnet etter mikromatriseanalyse er ikke tidligere påvist i de aktuelle vevene 

(lever eller tannanlegg). Disse genene er beskrevet i resultatdelen, etter “Tissue Expression Bar 

Chart” analyse for det aktuelle vevet. Beskrivelsen av disse genene er ikke en del av den generelle 

diskusjonen (avsnitt 4) og er derfor lagt til resultat delen. En del av tabellene og figurene i 

resultatdelen inneholder engelsk tekst, da disse opplysningene er hentet fra databasen WebGestalt.          

 

 

SAMMENLIKNING AV TRIPLIKATER 

3.1 Sammenlikninger av genekspresjon i lever fra kontrollmus/foster og lever fra eksponerte 

mus/foster etter 8 dagers eksponering for HBCD  

 

Sammenlikning av genekspresjon i lever fra drektige kontroll mus (12,5 dager etter 

befruktning) og lever fra drektige mus (12,5 dager etter befruktning) eksponerte for HBCD 

(100 mg/kg) i 8 dager  

Matrisene er vist i duplikat, da hybridiseringen ikke fungerte på den tredje av disse matrisene. 

Sammenlikning, etter normalisering (se avsnitt 2.3.4.2) og ANOVA analyse (p<0,046), ga som 

resultat at 83 gener i dette datasettet er signifikant forskjellig uttrykt (figur 3.1.1 A). Figur 3.1.1 B 

viser de 82 genene fordelt på 9 K-means klustere (se avsnitt 2.3.4.4).  
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Resultater 
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Figur 3.1.1. Gener som er uttrykt i lever hos drektige kontrollmus og i lever hos drektige mus eksponert for HBCD i 8 

dager. ANOVA analyse gav som resultat at disse 83 genene er signifikant forskjellig uttrykt i de to gruppene 

(p<0,046). De vertikale linjene langs X-aksen viser data fra Cy3-kanalene (kontrollgruppe) (1-2) og Cy5-kanalene 

(eksponert gruppe) (3-4). Y-aksen viser normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 

Median – B543 Median). A) Sammenlikning av alle genene. B) Genene fordelt på 9 K-means klustere.  

 

En del av disse genene hadde genkoden ”unknown”, disse ble fjernet for å redusere datamengden. 

De resterende 30 genene er fremstilt i en tabell for oppregulerte gener (tabell 1 i vedlegg) og en 

tabell for nedregulerte gener (tabell 3.1.2). Genene er rangerte etter medianforholdet. 

 

De 28 oppregulerte genene ble lastet inn i databasen WebGestalt (se avsnitt 1.3.3.2). 23 av de 28 

genene var registrert i databasen. Ifølge databasen er bare 20 av disse påvist i lever (figur 3.1.2). 

De tre genene 8430432A02Rik, Cabp1og Neurogenin3 er i følge databasen ikke tidligere påvist i 

lever.  
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Resultater 

 
Figur 3.1.2. Ekspresjonsmønster i ulike vev. Figuren viser hvor mange av de 23 oppregulerte genene som uttrykkes i 

ulike vev. De oppregulerte genene er signifikant høyere uttrykt i lever hos drektige mus eksponerte for HBCD i 8 

dager sammenliknet med drektige kontrollmus.   
 

 

 

Ca2+-bindende protein-1 (CaBP1) er et protein forbundet med calmodulin (CaM) og lokalisert i 

nerveceller i hjernen (Zhou et al. 2004). CaBP har et begrenset ekspresjonsmønster i 

nevroner/retinalt vev, og ser derfor ut til å ha en spesialisert rolle i Ca2+-signalisering i disse 

celletypene (Haynes et al. 2004).  

 

Neurogenin3 er nødvendig for celledifferensiering og utviklingen av bukspyttkjertelen. 

Neurogenin3 er essensiell for riktig spesifisering av endokrine celler og kontrollerer utvikling av 

epitelceller i magen (WebGestalt).  

 

8430432A02Rik har i følge databasen ingen kjent funksjon. 
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Resultater 

Figur 3.1.3. viser hvilke molekylære funksjoner de oppregulerte genene er assosiert med (”GO 

Tree” analyse). Gener assosiert med monooksygenase aktivitet, reduktase aktivitet og transferase 

aktivitet er signifikant overrepresenter i dette datasettet (p<0,05). Datasettet ble analysert på nivå 4 

(se avsnitt 1.3.3.2). 

  

 
Figur 3.1.3. Molekylære funksjoner. Figuren gir en oversikt over hvilke molekylære funksjoner de oppregulerte 

genene er assosiert med. Et signifikant høyere antall gener enn forventet er representert i prosessene uthevet med rød 

skrift (p<0,05). Røde søyler angir antall observerte gener, grønne søyler angir forventet antall gener. De observerte 

genene merket med rødt er høyere uttrykt i lever hos drektige mus eksponerte for HBCD i 8 dager sammenliknet med 

drektige kontrollmus. 
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Resultater 

Ulike signalveier er påvirket av behandlingen med HBCD. Tabell 3.1.1 viser resultatet av en 

KEGG analyse av dette datasettet (se avsnitt 1.3.3.2). Cyp1a2, Cyp 2c39, katalase (Cat) og alkohol 

dehydrogenase (Ahd 1) representerer 4 av de oppregulerte genene i dette datasettet. Cyp1a2 og 

Cyp2c39 er involvert i tryptofan metabolisme og degradering av gamma-heksaklorosykloheksan 

(Lindan). Katalase er også involvert i degraderingen av gamma-heksaklorosykloheksan (Lindan). 

Ahd1, Cyp1a2 og Cyp2c39 er involvert i fettsyre metabolisme (figur 3.1.4).  

 
 

 

 
KEGG signalvei/ 

metabolsk 
sekvens 

Antall 
gener 

Genkode Data for beregning av økning i 
antall gener 

Fatty acid 
metabolism

3 Adh1  Cyp1a2     
Cyp2c39 

O=3;E=0.0231890801923;R=129.
371237458;P=1.68754218889E-

06 
Tryptophan 
metabolism

3 Cyp1a2   Cyp2c39  
Cat 

O=3;E=0.0263106871413;R=114.
02210759;P=2.47731841777E-06 

gamma-
Hexachlorocyclohe
xane degradation

2 Cyp1a2   Cyp2c39 O=2;E=0.0160539785947;R=124.
579710145;P=0.00011873987816

1 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.1.1. KEGG analyse. Tabellen gir en oversikt over genene som er signifikant høyere uttrykt i lever hos 

drektige mus eksponerte for HBCD i 8 dager sammenliknet med drektige kontroll mus. Tabellen viser hvilke 

metabolske sekvenser disse genene inngår i. Genene er angitt med genkode. Data for beregning av økning i antall 

gener; O= antall gener observert; E= forventet antall gener; R=O/E; P= verdi for kobling mellom observerte gener og 

metabolsksekvens. 

 

 

 
 

 
 
 
Figur 3.1.4. Fettsyre metabolisme.  Ahd1 (1.1.1.1), Cyp1a2 (1.14141) og Cyp2c39 (1.14141) er involvert i fettsyre 
metabolisme, dvs. syntese av karboksyl-/dikarboksylsyrer fra alkaner. 
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Resultater 

De 3 nedregulerte genene ble lastet inn i databasen WebGestalt. Alle genene var registrert i 

databasen. To av genene er ifølge databasen påvist i lever. Ldb2 er i følge databasen ikke påvist i 

lever, men finnes i nyre, lunge og retina.  

 

Tabell 3.1.2. Gener signifikant lavere uttrykt i lever hos drektige mus eksponert for HBCD i 8 dager sammenliknet 

med drektige kontrollmus. Medianforholdet, fra begge matrisene, er presentert som forholdet mellom Cy5 og Cy3. 

Hvilke biologiske prosesser, cellulære komponenter og molekylære funksjoner de ulike genene er assosiert med, er 

også beskrevet. 

NAVN GENKODE MEDIAN 
FORHOLD 

1+2 

CELLULÆR 
KOMPONENT 

MOLEKYLÆR 
FUNKSJON 

BIOLOGISK 
PROSESS 

CALGRANULIN A 

(MIGRATION INHIBITORY 

FACTOR-RELATED PROTEIN 

8) (MRP-8) (P8) (LEUKOCYTE 

L1 COMPLEX LIGHT CHAIN) 

(CHEMOTACTIC CYTOKINE 

CP-10) (PRO-

INFLAMMATORY S100 

CYTOKINE).  

S100a8 0.22/0.14  calcium ion 

binding 

chemotaxis 

HISTONE-LYSINE N-

METHYLTRANSFERASE, H3 

LYSINE-9 SPECIFIC 3 (EC 

2.1.1.43) (HISTONE H3-K9 

METHYLTRANSFERASE 3) 

(H3-K9-HMTASE 3) (HLA-B 

ASSOCIATED TRANSCRIPT 

8) (G9A) (NG36). 

Bat8 0.49/0.27 nucleus histone-lysine N-

methyltransferase 

activity; zinc ion 

binding; 

transferase 

activity; 

methyltransferase 

activity; 

chromatin 

modification 

LIM DOMAIN BINDING 2.  Ldb2 0.71/0.43 nucleus transcription 

cofactor activity 

development 

 

 

LIM-Homeodomene (LIM-HD) gener koder for en familie transkripsjonsfaktorer involvert i 

cellespesifisering i ulike vev (Bulchand et al. 2003). Ldb2 er en kofaktor for LIM-HD proteiner, og 

medlem av CLIM (NLI, Ldb og Chip)-kofaktorer (Ostendorff et al. 2002). 
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Resultater 

HLA-B associated transcript 8 (Bat8) er involvert i lysin degradering (figur 3.1.5). 

 

 
Figur 3.1.5. Lysin degradering. HLA-B associated transcript 8 (2.1.1.43) er involvert i degradering av lysin. Bat 8 

(eller G9a) regulerer eukromatisk Histon H3 lysin 9 (H3-K9). Bat8 er essensiell for tidlig embryogenese og 

kontrollerer transkripsjon av utviklings gener ved metylering (WebGestalt). 
 
. 
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Resultater 

Sammenlikning av genekspresjon i lever fra 12,5 dager gamle kontrollfostre og lever fra 12,5 

dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD (100 mg/kg) i 8 dager  

Sammenlikning og ANOVA analyse ga et resultat på 704 gener (p<0,046). En del av disse genene 

hadde genkoden ”unknown”, disse ble fjernet for å redusere datamengden. Antallet gener ble da 

redusert til 364. Datamengden ble ytterligere redusert ved å velge ut genene med minst 4 ganger 

endring i ekspresjon, (F633 Median – B 633Median)/(F543 Median – B543 Median)>4. 

Datamengden ble da redusert til 236 gener (figur 3.1.6). 
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Figur 3.1.6. Kjente gener uttrykt i lever hos 12,5 dager gamle kontrollfostre og 12,5 dager gamle fostre in utero 

eksponert for HBCD i 8 dager. ANOVA analyse ga som resultat at disse 236 genene er signifikant forskjellig uttrykt i 

de to gruppene (p<0,046). Alle genene er minimum 4 ganger oppregulert. De vertikale linjene langs X-aksen viser 

datasett fra Cy3-kanalene (kontrollgruppe) (1-3) og Cy5-kanalene (eksponert gruppe) (4-6). Y-aksen viser 

normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median).  

A) Sammenlikning av alle genene. B) Genene fordelt på 9 K-means klustere.  
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Resultater 

Genene ble lastet inn i databasen WebGestalt. 179 av de 236 genene var registrert i databasen. I 

følge databasen er bare 88 av de 179 genene påvist i lever (figur 3.1.7). Det kan være flere grunner 

til dette; 1) Databasen er ikke fullstendig oppdatert. 2) En del av disse genene er sannsynligvis kun 

uttrykt i fosterlever, og er derfor ikke registrert i databasen som gener uttrykt i lever.   

 

 
Figur 3.1.7. Ekspresjonsmønsteret i ulike vev. Figuren viser hvor mange av de 179 oppregulerte genene som 

uttrykkes i ulike vev. De oppregulerte genene er signifikant høyere uttrykt i lever hos 12,5 dager gamle fostre in utero 

eksponert for HBCD i 8 dager sammenliknet 12,5 dager gamle kontrollfostre. 
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Resultater 

Figur 3.1.8. viser hvilke molekylære funksjoner de oppregulerte genene er assosiert med. Gener 

assosiert med adferd, cellulære prosesser, utvikling og regulering av biologiske prosesser er 

signifikant overrepresenter i dette datasettet (p<0,05). Datasettet ble analysert på nivå 2 og gir 

derfor svært lav spesifisitet. Dette ble gjort for å begrense størrelsen på søylediagrammet. 

 

 
Figur 3.1.8. Molekylære funksjoner.  Figuren gir en oversikt over hvilke molekylære funksjoner de oppregulerte 

genene er assosiert med. Et signifikant høyere antall gener enn forventet er representert i prosessene uthevet med rød 

skrift (p<0,05). Røde søyler angir antall observerte gener, grønne søyler angir forventet antall gener. De observerte 

genene merket med rødt er signifikant høyere uttrykt i lever hos 12,5 dager gamle fostre in utero eksponert for HBCD 

i 8 dager sammenliknet 12,5 dager gamle kontrollfostre. 
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Resultater 

Tabell 3.1.3 gir en oversikt over signalveier/metabolskesekvenser noen av de oppregulerte genene 

er assosiert med, basert på KEGG analyse. 
 

Tabell 3.1.3. KEGG analyse. Tabellen gir er oversikt over gener som er signifikant høyere uttrykt i lever hos 12,5 

dager gamle fostre in utero eksponert for HBCD i 8 dager sammenliknet 12,5 dager gamle kontrollfostre. Tabellen 

viser de oppregulerte genene i hver signalvei/metabolsksekvens. Genene er angitt med Entrez ID eller genkode. Data 

for beregning av økning i antall gener; O= antall gener; E =forventet antall gener; R=O/E; P= verdi for kobling 

mellom observerte gener og signalvei/metabolsksekvens.     

KEGG 
signalvei/ 
metabolsk 
sekvens 

Antall
gener 

Entrez Gen 
ID/Genkode 

Data for beregning av økning i antall gener 

Cytokine-
cytokine 
receptor 

interaction

8 12156 13856 
16169 16324 
21812 21941 
21948 56069

O=8;E=0.780886458818;R=10.2447672253;P=1.362374
90843E-06 

Neuroactive 
ligand-receptor 

interaction

5 16866 18166 
18436 18438 

54598

O=5;E=0.891945866294;R=5.605721366;P=0.00211656
436616 

Calcium 
signaling 
pathway

4 11938 12291 
18436 18438

O=4;E=0.61082674112;R=6.54850177755;P=0.0034092
8583569 

TGF-beta 
signaling 
pathway

4 12156 12159 
16324 21812

O=4;E=0.277648518691;R=14.4067039106;P=0.000180
601509486 

Basal 
transcription 

factors

3 Gtf2i Gtf2e2 
Gtf2e1 

O=3;E=0.0694121296727;R=43.2201117318;P=4.48679
496293E-05 

Jak-STAT 
signaling 
pathway

3 Epo1 Il15ra 
Pik3cd

O=3;E=0.472002481774;R=6.35589878409;P=0.012030
8392534 

DNA 
polymerase

2 Pola2 Prim2 O=2;E=0.0867651620909;R=23.050726257;P=0.003409
54153025 

Tryptophan 
metabolism

2 Mdm2 Wars O=2;E=0.204765782535;R=9.76725688855;P=0.018004
0342035 

 

 

De oppregulerte genene som inngår i cytokin-cytokin reseptor intraksjon, nevroaktiv ligand-

reseptor intraksjon, kalsium signalveien og TGF-beta signalveien er fremstilt i tabell 2-5 i vedlegg. 

Tabellene gir en oversikt over hvilke cellulære komponenter, molekylær funksjoner og biologiske 

prosesser genene er assosiert med. 
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Resultater 

Figur 3.1.9 viser transkripsjonsfaktorene Gtf2i (14886), Gtf2e2 (68153) og Gtf2e1 (74197) fra 

tabell 3.1.3, disse er generelle transkripsjonsfaktorer for Polymerase II i eukaryoter.  

 

 

 

 
Figur 3.1.9. Basale transkripsjonsfaktorer. De oppregulerte transkripsjonsfaktorene Gtf2e1 (TFII-I), Gtf2e2 

(TFIIE2) og Gtf2e1 (GTIIE1)) er merket med rødt. Figuren viser hvor transkripsjonsfaktorene Gtf2e2 (TFIIE2) og 

Gtf2e1 (GTIIE1) inngår i transkripsjonskomplekset for Polymerase II – IIE på figuren. Disse genene er signifikant 

høyere uttrykt i lever hos 12,5 dager gamle fostre in utero eksponert for HBCD i 8 dager sammenliknet 12,5 dager 

gamle kontrollfostre. 
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Resultater 

 

3.2 Sammenlikninger av genekspresjon i lever fra kontrollmus/avkom og lever fra 

eksponerte mus/avkom etter 18 dagers eksponering for HBCD  

 

Sammenlikning av genekspresjon i lever fra lakterende kontroll mus (22,5 dager etter 

befruktning) og lever fra lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) eksponerte for 

HBCD (100 mg/kg) i 18 dager  

Sammenlikning og ANOVA analyse ga et resultat på 70 gener (p<0,046) (figur 3.2.1). 
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Figur 3.2.1. Gener som er uttrykt i lever hos lakterende kontrollmus (22,5 dager etter befruktning) og lever hos 

lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) eksponert for HBCD i 18 dager. ANOVA analyse gav som resultat at 

disse 70 genene er signifikant forskjellig uttrykt i de to gruppene (p<0,046). De vertikale linjene langs X-aksen viser 

data fra Cy3-kanalene (kontrollgruppe) (1-3) og Cy5-kanalene (eksponert gruppe) (4-6). Y-aksen viser normaliserte 

verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median).  

A) Sammenlikning av alle genene. B) Genene fordelt på 9 K-means klustere.  
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Resultater 

 

En del av disse genene hadde genkoden ”unknown”, disse ble fjernet for å redusere datamengden. 

De resterende 21 genene er fremstilt i tabell 6 i vedlegg. Alle disse genene er oppregulert.  

 

Genene ble lastet inn i databasen WebGestalt. 14 av de 21 genene var registrert i databasen. I følge 

databasen er 13 av de 14 genene påvist i lever. Hnrpd (heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D) 

er i følge databasen ikke påvist i lever. Sammenlikning av sekvensen for hnRNP D proteiner i 

mennesker og mus viser at de er 96,9 % identiske. At sekvensen er høyt konservert kan tyde på at 

hnRNP D har en kritisk funksjon (Dempsey et al. 1998). AUF1/heterogeneous nuclear 

ribonucleoprotein D (hnRNPD) binder adenyl uridyl-rike elementer som binder 3´-ende av korte 

mRNA. Denne bindingen har in vitro vist seg å kontrollere stabiliteten av mRNA som inneholder 

adenyl uridyl-rike elementer. Disse mRNAene koder blant annet for proto-onko gener, cytokiner 

og andre signalmolekyler (Gouble et al. 2002).  

 

AUF1 ekspresjon, uavhengig av isoform, og HuR mRNA uttrykkes parallelt med c-myc 

ekspresjon i voksende vev og under lever utvikling; ekspresjonene er høy i lymfe vev og lever hos 

foster, og lav i lever hos voksne (Lafon et al. 1998).  

 

AUF1 proteinet, en negativ regulator av ARE mRNA stabilitet, er høy uttrykt i brissel og milt 

celler, moderat uttrykt i epitelceller i lunger, gonader, og kjernen i de fleste nevroner i hjernen, og 

noe uttrykt i andre vev (Lu & Schneider 2004). 

 

KEGG analyse av dette datasettet gav ingen signifikante assosiasjoner (p<0,01). 
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Resultater 

 

Figur 3.2.2 viser hvilke biologiske prosesser de oppregulerte genene er assosiert med. Gener 

assosiert med cellulær metabolisme, regulering av cellulære prosesser, primær metabolisme, 

regulering av metabolisme og negativ regulering av fysiologiske prosesser er signifikant 

overrepresentert i dette datasettet (p<0,05). Datasettet ble analysert ved nivå 4. 

 

 
Figur 3.2.2. Biologiske prosesser.  Figuren gir en oversikt hvilke biologiske prosesser de oppregulerte genene er 

assosiert med. Et signifikant høyere antall gener enn forventet er representert i prosessene uthevet med rød skrift 

(p<0,05). Røde søyler angir antall observerte gener, grønne søyler angir forventet antall gener. De observerte genene 

merket med rødt er høyere uttrykt i lever hos lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) eksponerte for HBCD i 18 

dager sammenliknet med lakterende kontrollmus (22,5 dager etter befruktning). 
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Resultater 

Sammenlikning av genekspresjon i lever fra 3,5 dager gamle kontrollavkom (22,5 dager etter 

befruktning) og lever fra 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) in utero 

eksponerte for HBCD (100 mg/kg) i 18 dager  

Sammenlikning og ANOVA analyse ga et resultat på 65 gener (p<0,046) (figur 3.2.3). 
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Figur 3.2.3. Sammenlikning av lever fra 3,5 dager gamle kontrollavkom (22,5 dager etter befruktning) og lever fra 3,5 

dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) in utero eksponerte for HBCD i 18 dager. ANOVA analyse ga som 

resultat at disse 65 generneer signifikant forskjellig uttrykt i de to gruppene (p<0,046). De vertikale linjene langs X-

aksen viser datasett fra Cy3-kanalene (kontrollgruppe) (1-3) og Cy5-kanalene (eksponert gruppe) (4-6). Y-aksen viser 

normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median).  

A) Sammenlikning av alle genene. B) Genene fordelt på 9 K-means klustere.  

 

 

En del av disse genene hadde genkoden ”unknown”, disse ble fjernet for å redusere datamengden. 

De resterende 34 genene er fremstilt i en tabell for oppregulerte gener (tabell 7 i vedlegg) og en 

tabell for nedregulerte gener (tabell 3.2.2).  
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Resultater 

De oppregulerte genene ble lastet inn i databasen WebGestalt. 22 av de 29 genene var registrert i 

databasen. I følge databasen er 18 av de 22 genene påvist i lever. De oppregulerte genene Hist2h4, 

AY036118, Gstp2 og Dgcr6 fra dette datasettet er i følge databasen ikke påvist i lever.  

 

Histoner er en familie av proteiner som bidrar i organiseringen av kromatinstruktur i eukaryote 

celler. Histon H4 gen familien består av et lite antall gener, og er blant de høyest konserverte 

genene i levende organismer (Pineau et al. 2005). Kjernene i alle nukleosomer består av to 

molekyler av hver av de fire kjernehistonene (H3, H4, H2A and H2B) (Thomas 1984).  

 

Pi klasse GST (glutation-S-transferase) er medlemmer av vertebrat GST protein familien, og 

katalyserer konjugering av GSH til elektrofileforbindelser. Ekspresjonen av Pi klasse GST gener 

kan induseres av eksponering for elektrofiler (Suzuki et al. 2005).  

 

DGCR6 proteinet er ulikt uttrykt i pattedyrvev, med høye protein nivåer i hjerte, lever og 

skjelettmuskulatur. ”The DiGeorge critical region 6” (DGCR6) genet fines i to homologe kopier 

(DGCR6 og DGCS6L) på kromosom 22q11. Pasienter med DiGeorge syndromet mangler dette 

genet. Pattedyr tumor celler har økt DGCR6 mRNA nivå. DGCR6 regulerer ekspresjonene av 

nabogenene ved 22q11 regionen (Pfuhl et al. 2005).   

 

AY036118 har i følge databasen ingen kjent funksjon. 

 
Tabell 3.2.1 viser en signalvei de oppregulerte genene inngår i, basert på KEGG analyse. 
 

 

Tabell 3.2.1. KEGG analyse. Tabellen gir er oversikt over gener som er signifikant høyere uttrykt i lever hos 3,5 

dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) in utero eksponerte for HBCD i 18 dager sammenliknet med lever 

fra 3,5 dager gamle kontrollavkom (22,5 dager etter befruktning). Tabellen viser de oppregulerte genene i signalveien. 

Genene er angitt med genkode. Data for beregning av økning i antall gener; O= antall gener; E= forventet antall gener; 

R=O/E; P= verdi for kobling mellom observerte gener og signalvei.     

KEGG 
signalvei 

Antall gener Genkode Data for beregning av økning i antall 
gener 

Jak-STAT 
signaling 
pathway

2 Epor  Ghr O=2;E=0.0580114782069;R=34.475935828
9;P=0.00154016976607 
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Resultater 

De nedregulerte genene ble lastet inn i databasen WebGestalt. Databasen gjenkjente 4 av de 5 

genene. I følge databasen er alle 4 genene uttrykt i lever. Tabell 3.2.2 gir en oversikt over de 

nedregulerte genene. 

 
 
 
 

Tabell 3.2.2. Tabellen gir er oversikt over gener som er signifikant lavere uttrykt i lever hos 3,5 dager gamle avkom 

(22,5 dager etter befruktning) in utero eksponerte for HBCD i 18 dager sammenliknet med lever fra 3,5 dager gamle 

kontrollavkom (22,5 dager etter befruktning).  Medianforholdet er presentert som forholdet mellom Cy5 og Cy3, og er 

angitt med standardavvik (SD). Medianforholdet ble beregnet som gruppegjennomsnitt, N er her lik 3. Hvilke 

biologiske prosesser, cellulære komponenter og molekylære funksjoner de ulike genene er assosiert med, er også 

beskrevet. 

NAVN GENKODE MEDIAN-
FORHOLD 

SD CELLULÆRE 
KOMPONENT 

MOLEKYLÆRE 
FUNKSJON 

BIOLOGISKE 
PROSESS 

NADH-UBIQUINONE 

OXIDOREDUCTASE 13 KDA-

A SUBUNIT (EC 1.6.5.3) (EC 

1.6.99.3) (COMPLEX I-13KD-

A) (CI-13KD-A) (FRAGMENT). 

Ndufs6 0.62 0.17 mitochondrion; 

respiratory 

chain complex I 

(sensu 

Eukaryota); 

NADH 

dehydrogenase 

activity; 

oxidoreductase 

activity; 

 

ELONGATION FACTOR 1-

ALPHA 1 (EF-1-ALPHA-1) 

(ELONGATION FACTOR 1 A-

1) (EEF1A-1) (ELONGATION 

FACTOR TU) (EF-TU).  

Eef1a1 0.55 0.12 cytoplasm; GTP binding; 

translation 

elongation factor 

activity; 

protein 

biosynthesis; 

translational 

elongation 

CYTOCHROME P450 2C37 

(EC 1.14.14.1) (CYPIIC37). 

Cyp2c37 0.44 0.09 endoplasmic 

reticulum; 

membrane; 

microsome; 

monooxygenase 

activity; 

oxidoreductase 

activity; 

electron 

transport; 

transport; 

unknown 2010012C24Rik 0.39 0.04    

ARGININOSUCCINATE 

SYNTHASE (EC 6.3.4.5) 

(CITRULLINE--ASPARTATE 

LIGASE).  

Ass1 0.28 0.05 mitochondrion; ATP binding; 

argininosuccinate 

synthase 

activity; ligase 

activity; 

amino acid 

biosynthesis; 

arginine 

biosynthesis; 

urea cycle 
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Resultater 

3.3 Sammenlikninger av genekspresjon i tannanlegg fra kontrollfostre/avkom og tannanlegg 

fra eksponerte fostre/avkom etter eksponering for HBCD  

 
 
Sammenlikning av genekspresjon i tannanlegg fra 12,5 dager gamle kontrollfostre og 

tannanlegg fra 12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD (100 mg/kg) i 8 dager  

Sammenlikning og ANOVA analyse ga et resultat på 703 gener (p<0,046). En del av disse genene 

hadde genkoden ”unknown”, disse ble fjernet for å redusere datamengden. Antallet gener ble da 

redusert til 258 (figur 3.3.1). Alle genene i dette datasettet er nedregulert mer enn 4 ganger ((F633 

Median – B633 Median)/(F543 Median – B543 Median)<0,25). 
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Figur 3.3.1. Kjente gener som er uttrykt i tannanlegg hos 12,5 dager gamle kontrollfostre og tannanlegg hos 12,5 

dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD i 8 dager. ANOVA analyse ga som resultat at disse 258 genene er 

signifikant forskjellig uttrykt i de to gruppene (p<0,046). De vertikale linjene langs X-aksen viser datasett fra Cy3-

kanalene (kontrollgruppe) (1-3) og Cy5-kanalene (eksponert gruppe) (4-6). Y-aksen viser normaliserte verdier av 

log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median).  

A) Sammenlikning av alle genene. B) Genene fordelt på 9 K-means klustere.  
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Resultater 

 

Genene ble lastet inn i databasen WebGestalt. 187 av de 258 genene var registrert i databasen. 

Figur 3.3.2 viser hvor mange av de 187 genene som uttrykkes i ulike vev. 160 av genene er uttrykt 

i hjerne, melkekjertler, hode og nakke. Tabell 3.3.1 gir en oversikt over ulike 

signalveier/metabolskesekvenser de nedregulerte genene inngår i, basert på KEGG analyse. 

 

 

 
Figur 3.3.2 Ekspresjonsmønsteret i ulike vev. Figuren viser hvor mange av de 187 nedregulerte genene som 

uttrykkes i forskjellige vev. De nedregulerte genene er signifikant lavere uttrykt i tannanlegg hos 12,5 dager gamle 

fostre in utero eksponerte for HBCD i 8 dager sammenliknet med tannanlegg hos 12,5 dager gamle kontrollfostre. 
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Resultater 

 

 

Tabell 3.3.1 KEGG analyse. Tabellen gir er oversikt over gener som er signifikant lavere uttrykt i tannanlegg hos 

12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD i 8 dager sammenliknet med tannanlegg hos 12,5 dager gamle 

kontrollfostre. Tabellen gir en oversikt de nedregulerte genene i hver signalvei/metabolsksekvens. Genene er angitt 

med Entrez ID eller genkode. Data for beregning av økning i antall gener; O= antall gener; E= forventet antall gener; 

R=O/E; P= verdi for kobling mellom observerte gener og signalvei/metabolsksekvens.     

KEGG 
signalvei/ 
metabolsk 
sekvens 

Antall gener Entrez Gen ID/ 
Genkode 

Data for beregning av økning i antall 
gener 

Ribosome 10 14109 16898 
19933 20088 
20091 20116 
270106 27207 
56040 68193

O=10;E=0.290057391035;R=34.47593
58289;P=4.06976298003E-13 

MAPK signaling 
pathway

6 14182 14828 
18205 18782 
19043 56489

O=6;E=0.823037847061;R=7.2900657
2593;P=0.000192122511952 

Purine 
metabolism

4 11821 14923 
18605 67054

O=4;E=0.369823173569;R=10.815979
8679;P=0.000538983817293 

Glycolysis / 
Gluconeogenesis

3 Aldh2  Eno1 
Pgk1 

O=3;E=0.177660152009;R=16.886172
6509;P=0.000764299700291 

Proteasome 3 Psmb6  Psma4 
Psma6 

O=3;E=0.10514580425;R=28.5318089
618;P=0.000159876418256 

Oxidative 
phosphorylation

3 Cox7a2l  Atp5l 
Uqcrc2 

O=3;E=0.406080347448;R=7.3877005
3476;P=0.00800392344027 

 

 

 

 

Tabell 8 i vedlegg gir en oversikt over nedregulerte gener assosiert med purin metabolisme, tabell 

9 i vedlegg gir en oversikt over gener assosiert med MAPK-signalveien. 

 

Figur 3.3.3 viser hvor de nedregulerte ribosomale genene fra tabell 3.3.1 inngår i 

ribosomaleproteiner (Fau (14109), Rps2 (16898), Rpl21 (19933), Rps 24 (20088), Rps3a (20091), 

Rps8 (20116), Rpl13 (270106), Rps11 (27207), Rplp (56040) og Rpl24 (68193)).  
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Resultater 

 
 

Figur 3.3.3. Ribosomet.  Ribosomale gener merket med rødt er lavere uttrykt tannanlegg hos 12,5 dager gamle fostre 

in utero eksponert for HBCD i 8 dager sammenliknet med tannanlegg hos 12,5 dager gamle kontrollfostre. Rps11 

(S11e), Rps2 (S2e), Rplp1 (LP1, LP2), Rpl13 (L13e), Rpl21 (L21e), Rpl24 (L24e), Rps3a (S3Ae), Rps8 (S8e), Rps24 

(S24c) og Fau (S30e) inngår i ribosomale proteinene. 
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Resultater 

Sammenlikning av genekspresjon i tannanlegg fra 3,5 dager gamle kontrollavkom (22,5 

dager etter befruktning) og tannanlegg fra 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter 

befruktning) in utero eksponerte for HBCD (100 mg/kg) i 18 dager 

Disse matrisene er vist i duplikat, da hybridiseringen ikke fungerte på den tredje av disse 

matrisene. Sammenlikning og ANOVA analyse ga et resultat på 457 gener (p<0,046). En del av 

disse genene hadde genkoden ”unknown”, disse ble fjernet for å redusere datamengden. Antallet 

gener ble da redusert til 218. Datamengden ble ytterligere redusert ved å plukke ut genene med 

minst 2 ganger endring i ekspresjon, (F633 Median – B 633Median)/(F543 Median – B543 

Median)>2. Mengden ble da redusert til 174 gener (figur 3.3.4). 
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Figur 3.3.4. Kjente gener som er uttrykt i tannanlegg hos 3,5 dager gamle kontrollavkom (22,5 dager etter 

befruktning) og tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) in utero eksponerte for HBCD i 

18 dager. ANOVA analyse ga som resultat at disse 174 genene er signifikant forskjellig uttrykt i de to gruppene 

(p<0,046). De vertikale linjene langs X-aksen viser datasett fra Cy3-kanalene (kontrollgruppe) (1-2) og Cy5-kanalene 

(eksponert gruppe) (3-4). Y-aksen viser normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 

Median – B543 Median).  

A) Sammenlikning av alle genene. B) Genene fordelt på 9 K-means klustere.  
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Resultater 

De oppregulerte genene ble lastet inn i databasen WebGestalt. 139 av de 174 genene var registrert i 

databasen. Mellom 120 og 118 av genene er uttrykt i hjerne, melkekjertler, hode og nakke. 

 

Figur 3.3.5 viser hvilke molekylære funksjoner de oppregulerte genene er assosiert med. Gener 

med følgende molekylære funksjoner er signifikant overrepresenter i dette datasettet (p<0,05); 

peroksidase aktivitet, protein binding, transkripsjons koaktivator aktivitet, ekstracellulær matriks 

strukturell bestanddel, strukturell bestanddel av cytoskjelettet og strukturell bestanddel for 

ribosomet. Datasettet ble analysert på nivå 3. 

 

 
Figur 3.3.5. Molekylære funksjoner. Figuren gir en oversikt over hvilke molekylære funksjoner de oppregulerte 

genene er assosiert med. Et signifikant høyere antall gener enn forventet er uttrykt i de molekylære funksjonene 

uthevet med rød skrift (p<0,05). Røde søyler angir antall observerte gener, grønne søyler angir forventet antall gener. 

Genene merket med rødt er signifikant høyere uttrykt i tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter 

befruktning) in utero eksponerte for HBCD i 18 dager sammenliknet med 3,5 dager gamle kontrollavkom (22,5 dager 

etter befruktning).    
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Resultater 

Figur 3.3.6 gir en oversikt over hvilke cellulære komponenter de oppregulerte genene er assosiert 

med. Gener som inngår i følgende cellulære komponenter er signifikant overrepresenter i dette 

datasettet (p<0,05); intracellulære, intracellulær matriks, intracellulære organeller, 

membranbundne organeller, ikke-membranbundne organeller, proteasom komplekset og 

ribonukleoprotein komplekset. Datasettet ble analysert på nivå 3. 
 

 
Figur 3.3.6. Cellulære komponenter. Figuren gir en oversikt over hvilke cellulære komponenter de oppregulerte 

genene er assosiert med. Et signifikant høyere antall gener enn forventet er uttrykt i de cellulære komponentene 

uthevet med rød skrift (p<0,05). Røde søyler angir antall observerte gener, grønne søyler angir forventet antall gener. 

Genene merket med rødt er signifikant høyere uttrykt i tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter 

befruktning) in utero eksponerte for HBCD i 18 dager sammenliknet med 3,5 dager gamle kontrollavkom (22,5 dager 

etter befruktning).    
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Resultater 

 

Tabell 3.3.2 gir en oversikt over signalveier/metabolsksekvenser de oppregulerte genene er 

assosiert med, basert på KEGG analyse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.3.2. KEGG analyse. Tabellen gir er oversikt over gener som er høyere uttrykt i tannanlegg hos 3,5 dager 

gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) in utero eksponerte for HBCD i 18 dager sammenliknet med 3,5 dager 

gamle kontrollavkom (22,5 dager etter befruktning). Tabellen gir en oversikt de registrerte genene i hver 

signalvei/metabolsksekvens. Genene er angitt med Entrez ID eller genkode. Data for beregning av økning i antall 

gener; O= antall gener; E= forventet antall gener; R=O/E; P= verdi for kobling mellom observerte gener og 

signalvei/metabolsksekvens.     

KEGG 
signalvei/
metabolsk
sekvens 

Antall 
gener 

Entrez Gen ID/ 
Genkode 

Data for beregning av økning i 
antall gener 

Ribosome 10 19896 19943 
19944 19983 
19988 20005 
20116 269261 
66489 68193

O=10;E=0.215604156972;R=46.3812
94964;P=2.03929892833E-14 

ECM-
receptor 

interaction

4 12831 12842 
12843 16780

O=4;E=0.210214053048;R=19.02822
3575;P=6.17260071631E-05 

Proteasome 3 Psmb5  Psmb7 
Psma7 

O=3;E=0.0781565069024;R=38.3845
199702;P=6.64880406806E-05 

Focal 
adhesion

3 Col1a1  Col1a2  
Farp2 

O=3;E=0.406952846285;R=7.371861
45124;P=0.00805886667554 

 

På figur 3.3.3 kan man se hvor de oppregulerte ribosomale genene fra tabell 3.3.2 inngår i 

ribosomale proteiner; Rpl10a (19896) – L10Ae, Rpl28 (19943) - L28e, Rpl29 (19944) – L29e, 

Rpl5 (19983) – L5e, Rpl6 (19988) – L6e, Rpl9 (20005) - L9e, Rps8 (20116) – S8e, Rpl12 

(269261) – L12e, Rpl35 (66489) – L35e og Rpl24 (68193) – L24e. 

 

Tabell 10 i vedlegg gir en oversikt over oppregulerte gener assosiert med ECM-reseptor intraksjon. 
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Resultater 

SAMLET ANALYSE AV FLERE MATRISER 

 

3.4 Sammenlikning av genekspresjon i lever fra mor (kontroll og eksponert) og lever fra 

foster/avkom (kontroll og eksponert) 

 

Sammenlikning av genekspresjon i lever fra drektige mus (12,5 dager etter befruktning) 

(kontroll og eksponert) og lever fra 12,5 dager gamle fostre (kontroll og eksponert) etter 8 

dagers in utero eksponering for HBCD (100 mg/kg) 

Sammenlikning og ANOVA analyse ga som resultat at 582 gener er signifikant forskjellig uttrykt i 

de fire gruppene (p<0,046) (figur 3.4.1). Ut fra sammenlikningen kan man se at noen gener kun er 

uttrykt i foster, mens andre både er utrykt i mor og foster. Ved K-means klustering kan man se 

dette tydelig (figur 3.4.2). 
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Figur 3.4.1. Sammenlikning av lever fra drektige mus (12,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) og lever 

fra 12,5 dager gamle fostre (kontroll og eksponert) etter 8 dagers in utero eksponering for HBCD. ANOVA analyse 

gav som resultat at 582 gener er signifikant forskjellig uttrykt i de fire gruppene (p<0,046). De vertikale linjene langs 

X-aksen viser datasett fra Cy3-kanalene (1-3; fostre fra kontrollmus, 7-8; kontrollmus) og Cy5-kanalene (4-6; fostre 

fra eksponerte mus, 9-10; eksponerte mus). Y-aksen viser normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) 

eller log2(F543 Median – B543 Median). 
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              1   2   3  4   5   6   7   8   9 10 

 K-means clustering (5) - 1 

 K-means clustering (5) - 4 

 K-means clustering (5) - 7 

 K-means clustering (5) - 2 

 K-means clustering (5) - 5 

 K-means clustering (5) - 8 

 K-means clustering (5) - 3 

 K-means clustering (5) - 6 

 K-means clustering (5) - 9 

0
0.1

0.2
0.3

0.4
0.5
0.6

0.7
0.8

0.9
1

0
0.1

0.2
0.3

0.4
0.5
0.6

0.7
0.8

0.9
1

0
0.1

0.2
0.3

0.4
0.5
0.6

0.7
0.8

0.9
1

9
87

654

321

Figur 3.4.2. Sammenlikning av lever fra drektige mus (12,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) og lever 

fra 12,5 dager gamle fostre (kontroll og eksponert) etter 8 dagers in utero eksponering for HBCD. 582 gener fordelt på 

9 K-means klustere. De vertikale linjene langs X-aksen viser datasett fra Cy3-kanalene (1-3; fostre fra kontrollmus, 7-

8; kontrollmus) og Cy5-kanalene (4-6; fostre fra eksponerte mus, 9-10; eksponerte mus). Y-aksen viser normaliserte 

verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median). 
 

Gruppe 1, 2, 4, 6 og 8 på figur 3.4.2 representerer gener som kun er uttrykt i lever hos foster. Dette 

forteller at genekspresjonen hos foster er ulik genespresjonen hos mor, men forteller ingenting om 

effekt av behandling med HBCD på tvers av gruppene. Disse genene er diskutert i avsnitt 3.1.  

 

Gruppe 3, 5, 7 og 9 er derimot uttrykt både i lever hos mor og i lever hos foster, men i variabel 

grad. Gener med lav fluorescensverdi ble fjernt. De resterende 17 genene fra kluster 3, 5, 7 og 9 er 

fremstilt i tabell 11 i vedlegg. Gener med genkoden ”unknown” er ikke tatt med for å redusere 

datamengden. Genene ble lastet inn i databasen WebGestalt. 16 av de 17 genene var registrert i 

databasen. I følge databasen er bare 12 av disse påvist i lever (figur 3.4.3). Tabell 3.3.1 viser en 

metabolsksekvens genene er assosiert med, basert på KEGG analyse. 
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Resultater 

Fi

gur 3.4.3. Ekspresjonsmønster i ulike vev. Figuren viser hvor mange av de 17 genene med endret ekspresjon som 

uttrykkes i forskjellige vev. Gener uttrykt i lever hos drektige mus (12,5 dager etter befruktning) (kontroll og 

eksponert) og lever hos 12,5 dager gamle fostre (kontroll og eksponert) etter 8 dagers in utero eksponering for HBCD. 

 

 

 

Tabell 3.4.1. KEGG analyse. Gener uttrykt i lever hos drektige mus (12,5 dager etter befruktning)(kontroll og 

behandlet) og lever hos 12,5 dager gamle fostre (kontroll og behandlet) etter 8 dagers in utero eksponering for HBCD. 

Tabellen gir en oversikt over genene i den metabolske sekvensen. Genene er angitt med genkode. Data for beregning 

av økning i antall gener; O=antall gener observert; E=forventet antall gener; R=O/E; P= verdi for kobling mellom 

observerte gener og metabolsksekvens.      

KEGG metabolsk 
sekvens 

Antall 
gener 

Gen kode Data for beregning av økning i 
antall gener 

Oxidative 
phosphorylation

2 Cox8a 
Ndufb10

O=2;E=0.0347448425624;R=57.5
625;P=0.000549785211879 
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Resultater 

Figur 3.4.4 viser hvilke biologiske prosesser de 16 genene med endret ekspresjon er assosiert med. 

Gener involvert i cellulære fysiologiske prosesser, morfogenese, organutvikling, regulering av 

utvikling og metabolisme er signifikant overrepresenter i dette datasettet (p<0,05). Datasettet ble 

analysert på nivå 3. 
 

 

 

 
Figur 3.4.4. Biologiske prosesser. Figuren gir en oversikt over hvilke molekylære funksjoner de 16 genene med 

endret ekspresjon, fra gruppe 3, 5, 7 og 9, er assosiert med. Et signifikant høyere antall gener enn forventet er 

representert i prosessene uthevet med rød skrift (p<0,05). Røde søyler angir antall observerte gener, grønne søyler 

angir forventet antall gener. Genene er uttrykt i lever hos drektige mus (12,5 dager etter befruktning) (kontroll og 

eksponert) og lever hos 12,5 dager gamle fostre (kontroll og eksponert) etter 8 dagers in utero eksponering for HBCD. 
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Resultater 

Sammenlikning av genekspresjon i lever fra lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) 

(kontroll og eksponert) og lever fra 3,5 dager gammelt avkom (22,5 dager etter befruktning) 

(kontroll og eksponert) etter 18 dagers in utero eksponering for HBCD (100 mg/kg) 

Sammenlikning og ANOVA analyse ga som resultat at 193 gener er signifikant forskjellig uttrykt i 

de fire gruppene (p<0,046) (figur 3.4.5). Matrisene for lakterende mus er vist i duplikat. Selv om 

man her har et mindre antall gener, ser man et liknende ekspresjonsmønster som ved 

sammenlikning av lever fra drektige mus (12,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) og 

lever fra 12,5 dager gamle fostre (kontroll og eksponert) etter 8 dagers in utero eksponering for 

HBCD (figur 3.4.1). Ut fra sammenlikningen kan man se at en del gener kun er uttrykt i 3,5 dager 

gamle avkom, mens andre kun er utrykt i mor. Noen av genene er både utrykt i mor og avkom. 

Ved K-means klustering kan man se dette tydelig (figur 3.4.6). 
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Figur 3.4.5. Sammenlikning av lever fra lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) og 

lever fra 3,5 dager gammelt avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) etter 18 dagers in utero 

eksponering for HBCD. ANOVA analyse gav som resultat at 193 gener er signifikant forskjellig uttrykt i de fire 

gruppene (p<0,046). De vertikale linjene langs X-aksen viser datasett fra Cy3-kanalene (1-2; kontrollmus, 5-7; avkom 

fra kontrollmus) og Cy5-kanalene (3-4; eksponerte mus, 8-10; avkom fra eksponerte mus). Y-aksen viser normaliserte 

verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median). 
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Figur 3.4.6. Sammenlikning av lever fra lakterende mus (22,5 dager etter b

fra 3,5 dager gammelt avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll og ek

eksponering for HBCD. 193 gener fordelt på 9 K-means klustere. De vertik

Cy3-kanalene (1-2; avkom fra kontrollmus, 7-8; kontrollmus) og Cy5-kana

eksponerte mus). Y-aksen viser normaliserte verdier av log2(F633 Median 

B543 Median). 

 

Gruppe 2, 3, 4, 5, 7 og 8 på figur 3.4.6 representerer gener som

Disse genene er diskutert i avsnitt 3.2. Gruppe 1 representerer 

Disse genene er også diskutert i avsnitt 3.2. Dette forteller at g

fra genespresjonen hos mor, men forteller ingenting om effekt

av gruppene.  

 

Gruppe 6 og 9 er uttrykt i både lever hos mor og lever hos avk

tabell 3.4.2. Genene er rangert etter medianforholdet avkom.  
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Resultater 

NAVN GENKODE (ID) MEDIANFORHOLD 
AVKOM 

SD AVKOM MEDIANFORHOLD MOR 
1+2 (18 dager) 

unknown unknown 

(M300002928) 
 

0.44 0.12 16.6/4.51 

unknown unknown 

(M300020128) 
 

0.48 0.04 7.14/6.66 

40S RIBOSOMAL PROTEIN S10.  unknown 

(M300003995) 
 

0.60 0.22 8.57/16.30 

unknown unknown 

(M300016734) 
 

0.62 0.04 10.53/1.38 

60S RIBOSOMAL PROTEIN L11. 2010203J19Rik 0.68 0.18 6.28/13.27 

unknown unknown 

(M300017928) 
 

0.70 0.10 3.42/27.85 

H-2 CLASS I HISTOCOMPATIBILITY 

ANTIGEN, Q10 ALPHA CHAIN 

PRECURSOR.  

H2-Q10 0.75 0.14 3.95/5.19 

HEMOGLOBIN EPSILON-Y2 CHAIN.  Hbb-y 0.76 0.09 33.31/5.98 

MULTIFUNCTIONAL PROTEIN ADE2 

[INCLUDES: 

PHOSPHORIBOSYLAMINOIMIDAZOLE- 

SUCCINOCARBOXAMIDE SYNTHASE (EC 

6.3.2.6) (SAICAR SYNTHETASE); 

PHOSPHORIBOSYLAMINOIMIDAZOLE 

CARBOXYLASE (EC 4.1.1.21) (AIR 

CARBOXYLASE) (AIRC)].  

Paics 0.80 0.15 3.97/14.04 

unknown unknown 

(M300016751) 
 

0.85 0.28 4.32/1.36 

unknown unknown 

(M300020809) 
 

0.91 0.40 6.42/4.07 

unknown unknown 

(M300015993) 
 

0.99 0.32 4.31/9.06 

unknown unknown 

(M300002106) 
 

1.02 0.08 4.39/33.82 

unknown unknown 

(M300014261) 
 

1.04 0.24 8.80/18.20 

unknown unknown 

(M300019356) 
 

1.09 0.38 13.16/10.96 

unknown unknown 

(M300016134) 

1.10 0.58 7.32/1.79 
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Resultater 

Tabell 3.4.2. Gener uttrykt i lever hos lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) og lever 

hos 3,5 dager gammelt avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) etter 18 dagers in utero 

eksponering for HBCD. Medianforholdet er presentert som forholdet mellom Cy5 og Cy3. Medianforholdet for mor er 

presenter fra begge matrisene. Medianforholdet for foster ble beregnet som gruppegjennomsnitt og er angitt med 

standardavvik (SD), N er her lik 3. 

 

40S RIBOSOMAL PROTEIN S27A.  unknown 

(M300011938) 
 

1.19 0.22 4.03/5.11 

unknown unknown 

(M300002851) 
 

1.23 0.41 4.68/14.61 

unknown unknown 
(M300016245) 

 

1.33 0.11 5.27/24.54 

unknown unknown 

(M300018604) 
 

1.34 0.99 8.66/18.72 

unknown unknown 

(M300006257) 
 

1.98 0.67 2.38/3.84 

CALGRANULIN A (MIGRATION INHIBITORY 

FACTOR-RELATED PROTEIN 8) (MRP-8) 

(P8) (LEUKOCYTE L1 COMPLEX LIGHT 

CHAIN) (CHEMOTACTIC CYTOKINE CP-10) 

(PRO-INFLAMMATORY S100 CYTOKINE).  

S100a8 2.34 1.53 6.37/10.29 

SOLUTE CARRIER FAMILY 22 MEMBER 1; 

SOLUTE CARRIER FAMILY 22, MEMBER 1.  

Slc22a1 5.79 3.84 3.74/5.14 

 

Genene ble lastet inn i databasen WebGestalt. 5 av de 6 kjente genene var registrert i databasen. I 

følge databasen er bare 4 av disse i påvist lever. Hemoglobin Y, beta-like embryonic chain (Hbb-y) 

er i følge databasen ikke tidligere påvist i lever. 

 

Differensiering av rødeblodlegemer i vertebrater kontrolleres av en komplisert serie gener som slås 

av og på i disse cellepopulasjonene, og hemoglobinkjedesyntesen. Under fosterutvikling hos mus 

produserer rødeblodceller i fostersekken to 3-globulin-liknende kjeder; y og z; a-globulin kjeden, 

og x; modent a-globulin (Holdener-Kenny & Weaver 1986).  Hbb-y er en cellulær komponent i 

hemoglobin komplekset. Hbb-y har oksygentransport aktivitet (WebGestalt). 

 

KEGG analyse av dette datasettet gav ingen signifikante assosiasjoner (p>0,01) 
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Resultater 

3.5. Sammenlikninger av genekspresjon i lever på tvers av eksponeringstid 

 

Sammenlikning av genekspersjon i lever fra drektige mus (12,5 dager etter befruktning) 

eksponert for HBCD (100 mg/kg) i 8 dager (kontroll og eksponert) og lever fra lakterende 

mus (22,5 dager etter befruktning) eksponert for HBCD (100 mg/kg) i 18 dager (kontroll og 

eksponert) 

Sammenlikning og ANOVA analyse ga som resultat at 178 gener er signifikant forskjellig uttrykt i 

de fire gruppene (p<0,046) (figur 3.5.1). Ut fra sammenlikningen kan man se at noen gener kun er 

uttrykt i drektige mus, mens andre kun er utrykt i lakterende mus. Ved K-means klustering kan 

man se dette tydelig (figur 3.5.2). 

 

 
Mus 
eksponert 
for  HBCD 
i 8 dager 

 Kontromus 
8 dager 

Kontrollmus 18 
dager 

Mus eksponert for 
HBCD i 18 dager  
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Figur 3.5.1. Sammenlikning av lever fra drektige mus (12,5 dager etter befruktning) eksponert for HBCD i 8 dager 

(kontroll og eksponert) og lever fra lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) eksponert for HBCD i 18 dager 

(kontroll og eksponert). ANOVA analyse ga som resultat at 178 av disse genene er signifikant forskjellig uttrykt i de 

fire gruppene (p<0,046). De vertikale linjene langs X-aksen viser datasett fra Cy3-kanalene (1-2; kontrollmus 8 dager, 

5-6; kontrollmus 18 dager) og Cy5-kanalene (3-4; mus eksponert for HBCD i 8 dager, 7-9; mus eksponert for HBCD i 

18 dager). Y-aksen viser normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 

Median). 
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      1  2   3   4  5   6   7   8   9  10 

 K-means clustering (3) - 1 

 K-means clustering (3) - 4 

 K-means clustering (3) - 7 

 K-means clustering (3) - 2 

 K-means clustering (3) - 5 

 K-means clustering (3) - 8 

 K-means clustering (3) - 3 

 K-means clustering (3) - 6 
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Figur 3.5.2. Sammenlikning av lever fra drektige mus (12,5 dager etter befruktning) eksponert for HBCD i 8 dager 

(kontroll og eksponert) og lever fra lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) eksponert for HBCD i 18 dager 

(kontroll og eksponert). 178 gener fordelt på 9 K-means klustere. De vertikale linjene langs X-aksen viser datasett fra 

Cy3-kanalene (1-2; kontrollmus 8 dager, 5-6; kontrollmus 18 dager) og Cy5-kanalene (3-4; mus eksponert for HBCD i 

8 dager, 7-9; mus eksponert for HBCD i 18 dager). Y-aksen viser normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 

Median) eller log2(F543 Median – B543 Median). 

 

 

Genene representert i gruppe 1, 3, 4, 5 og 7 på figur 3.5.2 er uttrykt i lever hos drektige mus, men 

har lav eller ingen ekspresjon i lever hos lakterende mus. Genene i gruppe 2 og 8 er uttrykt i lever 

hos lakterende mus, men ikke i lever hos drektige mus. Disse genene er diskutert i avsnitt 3.1 og 

3.2. 

 

Disse gruppene viser at ekspresjonsmønsteret i lever hos drektige mus er ulikt fra 

ekspresjonsmønsteret i lever hos lakterende mus. Men de forteller ingenting om selve effekten av 

behandlingen med HBCD på tvers av behandlingstid. Genene i gruppe 6 er uttrykt både i drektige 

mus og lakterende mus. Noen av genene i denne gruppen hadde relativt svake signaler og ble 

derfor fjernet. De resterende genene representert i gruppe 6 er fremstilt i tabell 3.5.1  

 

  

 

 84



Resultater 

 
NAVN GENKODE (ID) MEDIANFORHOLD 

1+2 8-DAGER  
MEDIANFORHOLD 

18-DAGER 
SD 18-
DAGER 

unknown unknown 

(M200005483) 
 

0.42/0.43 8.24 1.35 

ACETYL-COA CARBOXYLASE 

265 (FRAGMENT).  

unknown 

(M300009373) 
 

0.84/0.34 4.92 3.22 

unknown unknown 

(M300000941) 
 

1.00/0.43 5.81 2.74 

H-2 CLASS I 

HISTOCOMPATIBILITY 

ANTIGEN, Q10 ALPHA CHAIN 

PRECURSOR. 

H2-Q10 1.85/2.23 3.84 1.41 

60S RIBOSOMAL PROTEIN L38. 0610025G13Rik 2.22/1.69 8.47 4.69 

MANNAN-BINDING LECTIN 

SERINE PROTEASE 2.  

Masp2 2.92/1.45 5.45 3.38 

UNCHARACTERIZED 

HEMATOPOIETIC 

STEM/PROGENITOR CELLS 

PROTEIN MDS029 HOMOLOG. 

D10Ertd214e 4.00/2.96 6.32 3.54 

PHOSPHATIDYLCHOLINE-

STEROL ACYLTRANSFERASE 

PRECURSOR (EC 2.3.1.43) 

(LECITHIN-CHOLESTEROL 

ACYLTRANSFERASE) 

(PHOSPHOLIPID-

CHOLESTEROL 

ACYLTRANSFERASE).  

Lcat 7.11/6.23 6.95 1.92 

Tabell 3.5.1. Genene fra gruppe 6. Genene er uttrykt i lever hos drektige mus (12,5 dager etter befruktning) eksponert 

for HBCD i 8 dager (kontroll og eksponert) og lever hos lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) eksponert for 

HBCD i 18 dager (kontroll og eksponert). Medianforholdet er presentert som forholdet mellom Cy5 og Cy3. 

Medianforholdet for mus eksponert i 8 dager er presenter fra begge matrisene. Medianforholdet for mus eksponert i 18 

dager ble beregnet som gruppegjennomsnitt og er angitt med standardavvik (SD), N er her lik 3. 

 

 
Genene i tabell 3.5.1. har stort sett høyere ekspresjon i lakterende mus eksponert for HBCD i 18 

dager sammenliknet med drektige mus eksponert for HBCD i 8 dager.  
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Resultater 

Sammenlikning av genekspresjon i lever fra 12,5 dager gamle fostre (kontroll og in utero 

eksponert) eksponert for HBCD (100 mg/kg) i 8 dager og lever fra 3,5 dager gamle avkom 

(22,5 dager etter befruktning) (kontroll og in utero eksponert) eksponert for HBCD (100 

mg/kg) i 18 dager

 
Sammenlikning og ANOVA analyse ga som resultat at 921 gener er signifikant forskjellig uttrykt i 

de fire gruppene (p<0,046) (figur 3.5.3). Ut fra sammenlikningen kan man se at noen av genene 

bare er uttrykt i 12,5 dager gamle foster, mens andre både er utrykt i 12,5 dager gamle foster og 3,5 

dager gamle avkom. Ved K-means klustering kan man se dette tydelig (figur 3.5.4). 

 

 In utero 
eksponerte 
avkom fra 18-
dagers mus 

In utero 
eksponerte fostre 
fra 8-dagers mus 
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Figur 3.5.3. Sammenlikning av lever fra 12,5 dager gamle fostre (kontroll og eksponert) in utero eksponert for HBCD 

i 8-dager og lever fra 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) in utero eksponert 

for HBCD i 18 dager. ANOVA analyse ga som resultat at 921 av genene er signifikant forskjellige uttrykt i de fire 

gruppene (p<0,046). De vertikale linjene langs X-aksen viser datasett fra Cy3-kanalene (1-3; kontrollfostre 8-dagers 

mus, 7-9; kontrollavkom 18-dagers mus) og Cy5-kanalene (4-6; in utero eksponerte fostre fra 8-dagers mus, 10-12; in 

utero eksponerte avkom fra 18-dagers mus). Y-aksen viser normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) 

eller log2(F543 Median – B543 Median). 
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 K-means clustering (4) - 1 

 K-means clustering (4) - 4 

 K-means clustering (4) - 7 

 K-means clustering (4) - 2 

 K-means clustering (4) - 5 

 K-means clustering (4) - 8 

 K-means clustering (4) - 3 

 K-means clustering (4) - 6 
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Figur 3.5.4. Sammenlikning av lever fra 12,5 dager gamle fostre (kontro

i 8-dager og lever fra 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktnin

for HBCD i 18 dager. 921 gener fordelt på 9 K-means klustere. De vertik

Cy3-kanalene (1-3; kontrollfostre fra 8-dagers mus, 7-9; kontrollavkom 

utero eksponerte fostre fra 8-dagers mus, 10-12; in utero eksponerte avk

normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F54

 

Gruppe 1, 2, 4, 6 og 7 representerer gener som kun er uttrykt

mens gruppe 3, 5, 8 og 9 representerer gener som både er utt

foster og lever hos 3,5 dager gamle avkom. Kluster 3, 5, 8 og

(kontroll/eksponerte) og avkom (kontroll/eksponerte) viser f

fremstår ingen klar sammenheng på tvers av behandling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 87
5

 K-means clustering (4) - 9 

9
8

 

ll og eksponert) in utero eksponert for HBCD 

g) (kontroll og eksponert) in utero eksponert 

ale linjene langs X-aksen viser datasett fra 

fra 18-dagers mus) og Cy5-kanalene (4-6; in 

om fra 18-dagers mus). Y-aksen viser 

3 Median – B543 Median). 

 i lever hos 12,5 dager gamle foster, 

rykt i lever hos 12,5 dager gamle 

 9 representerer 199 gener. Foster 

orskjellige ekspresjonsmønster. Det 



Resultater 

3.6 Sammenlikning av genekspresjon i tannanlegg på tvers av eksponeringstid 

ammenlikning av genekspresjon i tannanlegg fra 12,5 dager gamle fostre (kontroll og 
 
S

eksponert) in utero eksponert for HBCD (100 mg/kg) i 8 dager og tannanlegg fra 3,5 dager 

gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) in utero eksponert for 

HBCD (100 mg/kg)  i 18 dager 

 
Sammenlikninger og ANOVA analyse ga som resultat at 1203 gener er signifikant forskjellig 

i 

gamle 

igur 3.6.1. Sammenlikning av tannanlegg fra 12,5 dager gamle fostre (kontrol

Median) eller log2(F543 Median – B543 Median). 

uttrykt i de fire gruppene (p<0,046) (figur 3.6.1). Matrisene for 3,5 dager gamle avkom er vist 

duplikat da hybridiseringen ikke fungerte på den tredje matrisen av disse matrisene. Ut fra 

sammenlikningen kan man se at noen av genene kun er uttrykt i tannanlegg hos 12,5 dager 

fostre, mens andre både er utrykt i 12,5 dager gamle fostre og 3,5 dager gamle avkom.  
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F

HBCD i 8 dager og tannanlegg fra 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter bef

utero eksponert for HBCD i 18 dager. ANOVA analyse ga som resultat at 1203

de fire gruppene (p<0,046). De vertikale linjene langs X-aksen viser datasett fra

8-dagers mus., 7-8; kontrollavkom 18-dagers mus) og Cy5-kanalene (4-6; in ut

9-10; in utero eksponerte avkom fra 18-dagers mus). Y-aksen viser normalisert
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Figur 3.6.2 viser klusteranalyse etter fjerning av gener med genkoden ”unknown”. Antall gener er 

edusert til 481. 

r 

ger gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) in

g 

. 

luster 1-3 representerer gener kun uttrykt i 3,5 dager gamle avkom. Disse genene er diskutert i 

vsnitt 3.3. Kluster 4-9 representerer gener uttrykt i både 12,5 dager gamle fostre og 3,5 dager 

r

 
 K-means c

 
        1  2   3  4   5   6  7   8   9  10 
Figur 3.6.2. Sammenlikning av tannanlegg fra 12,5 dager gamle fostre (kontroll og eksponert) in utero eksponert fo

lustering - 1 

 K-means clustering - 4 

 K-means clustering - 7 

 K-means clustering - 2 

 K-means clustering - 5 

 K-means clustering - 8 

 K-means clustering - 3 

 K-means clustering - 6 

 K-means clustering - 9 
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 HBCD i 8 dager og tannanlegg fra 3,5 da

utero eksponert for HBCD i 18 dager. 481 kjente gener fordelt på 9 K-means klustere. De vertikale linjene langs X-

aksen viser datasett fra Cy3-kanalene (1-3; kontrollfostre fra 8-dagers mus, 7-8; kontrollavkom fra 18-dagers mus) o

Cy5-kanalene (4-6; in utero eksponerte fostre fra 8-dagers mus, 9-10; in utero eksponerte avkom fra 18-dagers mus)

Y-aksen viser normaliserte verdier av log2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median). 

 
 
 
 
K

a

gamle avkom. Kluster 4-9 ble derfor gruppert på nytt (figur 3.6.3). 
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Figur 3.6.3. Sammenlikning av tannanlegg fra 12,5 dager gamle fostre (kontroll og eksponert) in utero eksponert for 

HBCD i 8 dager og tannanlegg fra 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) in 

 K-means clustering (2) - 1 

 K-means clustering (2) - 4 

 K-means clustering (2) - 7 

 K-means clustering (2) - 2 

 K-means clustering (2) - 5 

 K-means clustering (2) - 8 

 K-means clustering (2) - 3 

 K-means clustering (2) - 6 

 K-means clustering (2) - 9 
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utero eksponert for HBCD i 18 dager. 444 kjente gener fordelt på 9 K-means klustere. De vertikale linjene langs X-

aksen viser datasett fra Cy3-kanalene (1-3; kontrollfostre fra 8-dagers mus, 7-8; kontrollavkom fra 18-dagers mus) og

Cy5-kanalene (4-6; in utero eksponerte fostre fra 8-dagers mus, 9-10; in utero eksponerte avkom fra 18-dagers mus). 

Y-aksen viser normaliserte verdier av log

 

stre in utero eksponert for HBCD i 8 dager, sammenliknet med tannanlegg hos 12,5 dager gamle 

er 

tre. 

amle fostre in utero eksponert for HBCD i 8 dager. 

2(F633 Median – B633 Median) eller log2(F543 Median – B543 Median). 

 
Gruppe 3, 5, 7, 8 og 9 representerer gener som er nedregulert i tannanlegg hos 12,5 dager gamle 

fo

kontrollfoster. I tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom in utero eksponert for HBCD i 18 dager, 

det derimot liten endring i genekspresjonen i forhold til 3,5 dager gamle kontrollavkom. Disse 

genene er signifikant høyere uttrykt i tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom (eksponert og 

kontroll) sammenliknet med genekspresjonen i tannanlegg hos 12,5 dager gamle eksponerte fos

 

Den samme tendensen kan ses i kluster 1, men her er genene lavt eller ikke uttrykt i 12 dager 

g
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Kluster 2, 4 og 6 har man også en ned regulering av genene i 12,5 dager gamle fostre in utero 

e er 

enene ble lastet inn i WebGestalt. 287 av de 444 genene var registrert i databasen. Ifølge 

Tabell 

 

eksponert for HBCD i 8 dager sammenliknet med 12,5 dager gamle kontrollfostre. Disse genen

imidlertid signifikant laver uttrykt i tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom (eksponert og kontroll) 

sammenliknet med genekspresjonen i tannanlegg hos 12,5 dager kontrollfostre. 

 

G

databasen er 250-257 av genene påvist i melkekjertler, hjerne, hode og nakke (figur 3.6.4). 

3.6.1 gir en oversikt over hvilke signalveier/metabolskesekvenser noen av disse genene er assosiert

med, basert på KEGG analyse.  

 

 
 

igur 3.6.4. Ekspresjonsmønster i ulike vev. Figuren viser hvor mange av de 287 genene som uttrykkes i forskjellige F

vev. Gener uttrykt i tannanlegg hos 12,5 dager gamle fostre (kontroll og eksponert) in utero eksponert for HBCD i 8 

dager og tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll og eksponert) in utero 

eksponert for HBCD i 18 dager. 
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KEGG 

signalveier/ 
metabolske 
sekvenser 

Antall 
gener 

Entrez Gene ID / 
Genkode 

Data for beregning av økning i 
antall gener 

Ribosome 9 16898 19944 20005 
20091 20116 270106 
54217 56040 68193

O=9;E=0.445168295331;R=20.21
70731707;P=7.40779256366E-10 

MAPK signaling 
pathway

7 14182 14828 18205 
18595 18782 19043 

56489

O=7;E=1.263165038;R=5.541635
32825;P=0.000304480116013 

Cytokine-
cytokine receptor 

interaction

7 Ccr6 Ccr4 Ccr8 Gdf5 
Pdgfra Tnfrsf18 

Tnfrsf12a 

O=7;E=1.25203583062;R=5.5908
9430894;P=0.000288647367889 

Oxidative 
phosphorylation

6 11947 20463 54405 
66414 68342 74776

O=6;E=0.623235613464;R=9.627
17770035;P=4.11306414227E-05 

Focal adhesion 6 Col1a1 Ilk Pdgfra Shc1 
Vcl Actn4 

O=6;E=0.840255157438;R=7.140
68809562;P=0.00021367579962 

Regulation of 
actin 

cytoskeleton

6 Cfl1 Fgfr1 Pdgfra Vcl 
Actn4 Arpc5 

O=6;E=1.09066232356;R=5.5012
444002;P=0.000850013316547 

ECM-receptor 
interaction

5 Npnt Col3a1 Col4a1 
Col4a2  Col1a1 

O=5;E=0.434039087948;R=11.51
96998124;P=7.80494140203E-05 

Purine 
metabolism

4 Aprt Guk1 Enpp1 Paics O=4;E=0.567589576547;R=7.047
34576758;P=0.00260222466036 

Proteasome 4 Psma2 Psmb6 Psma6 
Psmd14 

O=4;E=0.161373507058;R=24.78
7216148;P=1.99839575289E-05 

Glycolysis / 
Gluconeogenesis

3 Eno1 Ldh2 Pgk1 O=3;E=0.27266558089;R=11.002
4888004;P=0.00260000130858 

Neurodegenerati
ve Disorders

3 Sod1 Uchl1 Park7 O=3;E=0.183631921824;R=16.33
70288248;P=0.000822118687928 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.6.1. KEGG analyse. Tabellen gir en oversikt over genene uttrykt i tannanlegg hos 12,5 dager gamle fostre 

 

ling 

å figur 3.3.3 kan man se hvor de ribosomale genene fra tabell 3.5.1 inngår i ribosomale proteiner; 

igur 3.6.5 gir en oversikt over genene fra tabell 3.6.1 som er assosiert med MAPK signalveien. 

Figur 3.6.6 gir en oversikt over genene fra tabell 3.6.1 som er assosiert med oksidativ 

fosforylering. 

(kontroll og eksponert) in utero eksponert for HBCD i 8-dager og tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager

etter befruktning) (kontroll og eksponert) in utero eksponert for HBCD i 18 dager. Tabellen viser hvilke KEGG 

siganlveier/metabolske sekvenser genene inngår i. Genene er angitt med Entrez Gen ID eller genkode. Data for 

beregning av økning i antall gener; O= antall gener observert; E= forventet antall gener; R=O/E; P= verdi for kob

mellom observerte gener og signalvei/metabolsksekvens. 

 

P

Rps2 (16898) – S2e, Rpl29 (19944) – L29e, Rpl9 (20005) – L9e, Rps3a (20091) – S3Ae, Rps8 

(20116)- S8e, Rpl13 (270106) – L13e, Rpl36 (54217) – L36e, Rplp1 (56040) – LP1, LP2 og 

Rpl24 (68193) – L24e. 

 

F
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Resultater 

 

Figur 3.6.5. MAPK sinalvei. Genene merket med rødt har endret genekspresjon i tannanlegg hos 12,5 dager gamle 

fostre (kontroll vs. eksponert) in utero eksponert for HBCD i 8-dager og tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom (22,5 

dager etter befruktning) (kontroll vs. eksponert) in utero eksponert for HBCD i 18 dager. Fibroblast growth factor 

receptor (1Fgfr1-14182) - FGFR, Heat shock 70kD protein 5 (glucose-regulated protein) (Hspa5 - 14828) – 

HSP72, Neurotrophin 3 (Ntf3 - 182059) – NT3/4, Platelet derived growth factor receptor, alpha polypeptide 

(Pdgfra - 18595) - PDGFR, Phospholipase A2, group IID (Pla2g2d - 18782) – cPLA2, Protein phosphatase 1B, 

magnesium dependent, beta isoform (Ppm1b - 19043) – PP2CB og Inhibitor of kappaB kinase epsilon (Ikbke - 

56489) - IKK. 
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Resultater 

 
 

 
 
Figur 3.6.6. Oksidativ fosforylering. Genene merket med rødt har endret genekspresjon i tannanlegg hos 12,5 dager 

gamle fostre (kontroll vs. eksponert) in utero eksponert for HBCD i 8-dager, og tannanlegg hos 3,5 dager gamle 

vkom (22,5 dager etter befruktning) (kontroll vs. eksponert) in utero eksponert for HBCD i 18 dager. ATP synthase, 

9.3 

a

H+ transporting mitochondrial F1 complex, beta subunit (Atp5b - 11947)- 3.6.3.14, Cytochrome c oxidase 

subunit VIIa polypeptide 2-like (Cox7a2l - 20463) – 1.9.3.1/COX7A, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 

alpha subcomplex, 1 (Ndufa1 - 54405) -1.6.5.3./1.6.99.3, 2410011G03Rik (NADH dehydrogenase (ubiquinone) 

activity; NADH dehydrogenase activity; electron transporter activity; oxidoreductase activity;) (66414) – 

1.6.5.3/1.6.99.3, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 10 (Ndufb10 - 68342) – 1.6.5.3/1.6.9

og 1110013G13Rik (hydrolase activity; inorganic diphosphatase activity; magnesium ion binding; protein 

prenyltransferase activity; pyrophosphatase activity) (74776) – 3.6.1.1. 
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Resultater 

3.7 RT-PCR 

For å kvalifisere resultatene fra mikromatrisene ble RT-PCR kjørt på 7 utvalgte gener. All

alisert i forhold til ekspresjon av L-27 (husholdningsge

e nivåer 

n). Tabell 3.7.1 viser 

vå i vev eksponert for HBCD i 8 eller 18 dager, sammenliknet med 

Tabell 3.7.1. Tabellen gir e ikt over utvalgte gener med økt mRNA nivå i vev eksponert for HBCD 

sammen iknet m ltater der pr entvisøkning av RNA nivået ble norma sert ved hjelp av 

L-27, er sammenliknet med eresultater. Det ble utført duplikater av RT-PCR, og verdiene er presentert som 

a to 

Primer  Vev Prosentvis økning 

i ekspersjon  

SD (%) N Medianforhold 

1 + 2  

av mRNA ble norm

gener med økt mRNA ni

kontrollvev. Tabell 3.7.2 viser gener med nedsatt eller liten endring i mRNA nivå i vev eksponert 

for HBCD, sammenliknet med kontrollvev. 

 

 

n overs

l ed kontrollvev. RT-PCR resu

 matris

os  m li

Cyp2c39  Lever, drektige mus (12,5 dager etter 

befruktning) (ek t for HBCD i 8 

dager) 

399 % 244 % 3 3.47 / 2.26 
  sponer   

Hoxd 11 Tannanlegg, 3,5 dager gamle avkom 110 % 4 3.14 / 3.65 

(in utero eksponert for HBCD i 18 

dager) 

303 % 

   

Krt-1 13 Tannanlegg, 3, le avkom 9938 % / 12774 %  2 59.87 / 57.46 

 

5 dager gam

(in utero eksponert for HBCD i 18 

dager) 

  

Edr I Tannanlegg, 3, le avkom 473 % 377 % 4 2.63 / 2.79 

 

5 dager gam

(in utero eksponert for HBCD i 18 

dager) 

   

gruppegjennomsnittet (N= antall prøver benyttet i beregningene) og angitt med SD (%). Medianforholdet fr

mikromatriser er presentert som forholdet mellom Cy5 og Cy3.  
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Tabell 3.7.2. Tabellen gir algte gener med usert eller liten endring i mRNA nivå i vev 

eksponert for HBCD sammenliknet med kontrollvev. RT-PCR resultater, der reduksjon i mRNA nivået ble normalisert 

ed hjelp av L-27, er sammenliknet med matriseresultater. Det ble utført duplikater av RT-PCR, og verdiene er 

Primer  Vev Andel av kontrollnivå 

(eksponert/kontroll) 

N Medianforhold 

1 + 2 
S100a8  Lever, drektige mus (12,5 dager 

etter befruktn ksponert for 

HBCD i 8 dager) 

0.16 / 0.39 2 0.22 / 0.14 

 ing) (e   

Apoa2  

 

Lever, drektige mus (12,5 dager 

etter befruktning) (eksponert for 

HBCD i 8 dager) 

1.81 / 0.57 

 

  

2 1.03 / 0.53 

 

 

 

 

 

 

 

 en oversikt over utv  red

v

presentert som forholdet mellom eksponert og kontroll (N= antall prøver). Medianforholdet fra to mikromatriser er 

presentert som forholdet mellom Cy5 og Cy3.  
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4. DISKUSJON 

IN UTERO EKSPONERING FOR HBCD  

Ingen tidligere studier har fokusert på de molekylære effektene av eksponering for 

HBCD. Det var derfor vanskelig å vite hvilke endringer i genekspresjon og hvilke 

effekter man skulle se etter. Et gen virker ikke isolert i biologiske systemer – de virker i 

et nettverk sammen med andre gener. Som et resultat av dette vil analyse av 

mikromatrisedata, som har til hensikt å identifisere affiserte signalveier/metabolske 

sekvenser, kunne gi en bedre forståelse av effekter av et fremmedstoff (Leung & 

Cavalieri 2003), i dette tilfellet effekter i lever/tannanlegg hos mus etter eksponeringen 

for HBCD (100 mg/kg). I denne diskusjonen er det derfor hovedsakelig tatt utgangspunkt 

i oppregulerte og nedregulerte gener, assosiert med signalveier og metabolske sekvenser. 

Noen enkeltgener, assosiert med de ulike signalveiene, er også diskutert.   

 

Musene ble eksponert for 100 mg/kg HBCD. Dette er en stor dose sammenliknet med de 

doser man kan utsettes for i naturen.  Dosen ble valgt fordi ingen tidligere studier på 

HBCD har fokusert på de molekylære effektene av eksponering, og for å få effekt. 

 

Resultater fra mikromatriseeksperimenter kan gi både for mye informasjon og for lite 

informasjon. Mikromatriseeksperimenter i denne oppgaven viste at flere hundre gener har 

endret ekspresjon signifikant i lever/tannanlegg etter eksponering for HBCD (100 

mg/kg). Men mange av disse genene har ukjente funksjoner, og det er derfor ikke mulig å 

si noe om hvilke effekt endringen i ekspresjon av disse genene vil ha. Informasjonen fra 

mikromatriseeksperimentene er derfor begrenset og en fullstendig oversikt krever 

kartlegging av funksjonen til alle gener med endret ekspresjon.  

 

Mikromatriser og RT-PCR er to av de mest brukte metodene for identifisering av 

genekspresjon. Verifisering av mikromatrisedata ved hjelp av RT-PCR metoden har vist 

at det er en god sammenheng mellom resultater fra de to metodene (Kimura et al. 2005). 

RT-PCR ble gjort på et lite utvalg av de genene som ble analysert ved hjelp av 

mikromatriser og tendensen var den samme ved begge metodene (tabell 3.7.1 og 3.7.2). 

Cyp2c39, homobox protein HOX-D11, keratin (type I cytoskeletal 13) og ”early 
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development regulator protein-1” ble oppregulert ved begge metodene. Calgranulin A ble 

nedregulert ved begge metodene. Apolpoprotein A-II var lite endret ved begge metodene. 

RT-PCR resultatene bekrefter mikromatrise resultatene; man ser den samme tendensen. 

Slik kvantitering er semi-kvantitativ. Pga. tidsnød ble ikke RT-PCR analysen så 

omfattende som det burde ha vært. Resultatene viser derfor relativt store standardavvik.  

 

4.1. Oppregulerte og nedregulerte gener i lever hos drektige mus etter 8 dagers 

eksponering for HBCD (12,5 dager etter befruktning) 

Eksponeringen for HBCD (100mg/kg) førte til signifikant endring i ekspresjon av 83 

gener, 30 av disse har kjent genkode. 27 av disse genene er oppregulert, mens 3 er 

nedregulert. 

 

Blant de oppregulerte genene finnes bl.a. Cyp1a2, Cyp2c39, alkohol dehydrogenase 1 og 

katalase. Disse er alle oppregulert mer enn to ganger.  

 

Cyp1a2 er kontinuerlig høyt uttrykt i muselever og er kjent for å metabolisere et høyt 

antall medikamenter og prokarsinogener til reaktive intemediater som kan virke toksiske 

eller forårsake kreft. Cyp1a2 har også flere endogene funksjoner som melatonin 

oksidasjon og 2- og 4-hydroksilering av estradiol (Smith et al. 2003). En studie har vist at 

akkumulering av α-HBCD i nise og delfiner sannsynligvis er forårsaket av 

biotransformasjon ved hjelp av cytokrom P450 systemet (Zegers et al. 2005). Økning i 

Cyp1a2 kan altså føre til økt akkumulering av α-HBCD i lever hos drektige mus. 

 

Cyp2c39 enzymet er med på å katalysere retinolsyrekatabolismen og er dermed trolig 

med på å kontrollere retinolsyre (RA) nivået i muselever og kontrollerer RA homeostase 

(Andreola et al. 2004). Alkohol dehydrogenase 1 spiller også en viktig rolle i 

metabolisme av store doser retinol til retinolsyre (RA) (Duester 2001). Retenoider er 

forbindelser som bindes til, og aktiverer, en eller flere av de kjente kjerne-retenoid-

reseptorene, som styrer genekspresjon (Lampen et al. 2001).  
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Katalase er et heminneholdende redoksenzym med fire subenheter og er en av de mest 

aktive enzymene i dyr. Katalase katalyserer omdannelsen av hydrogenperoksid, et meget 

skadelig oksiderende stoff, til vann og oksygen (Edwards & Silva 2001). 

Oppreguleringen av katalase etter eksponering for HBCD er i overensstemmelse med D. 

Ronisz et.al. undersøkelser som viste økt katalaseaktivitet i regnbueørret etter 

eksponering for 50 og <500 mg/kg HBCD. Katalaseaktiviteten viste et klart dose-respons 

forhold, med en dobling av katalase aktiviteten i fisk eksponert for <500 mg/kg HBCD 

sammenliknet med kontroll (Ronisz et al. 2004).  

 

Katalase, cyp1a2 og cyp2c39 er også assosiert med tryptofan metabolisme (WebGestalt). 

  

S100a8 (S100 calcium binding protein A8), Bat 8 (HLA-B associated transcript 8) og 

Ldb2 (LIM domain binding 2) representerer de kjente nedregulerte genene i lever hos 

drektige mus, eksponert for HBCD i 8 dager.    

 

S100a8 var nedregulert ca fire ganger. S100a8 (også kjent som CP10 og MRP8) genet 

uttrykkes sammen med den dimeriserende partner S100a9 under dannelsen av blodceller i 

fosterlever og i beinmargen hos voksne, genet uttrykkes også i modne granulocytter. 

Nedsatt ekspresjon av S100a8 genet førte til resorpsjon av foster 9,5 dager etter 

befruktning i 100 % av homozygote null fostre (Passey et al. 1999). Calgranuliner, 

S100a8 og S100a9, er negativt regulert av glukokortikoider og er oppregulert gjennom av 

karsinogenese (WebGestalt). S100a8 spiller en viktig rolle ved inflammatorisk respons på 

lipopolysakkarider ved å indusere frigjørelse av neutrofiler fra beinmargen og dirigere 

migrasjon til det inflammatoriske området (WebGestalt). Dette genet er nedregulert i 

lever hos drektige mus (12,5 dager etter befruktning) eksponert for HBCD i 8 dager 

(tabell 3.1.2), men er oppregulert i lever hos lakterende mus (22,5 dager etter 

befruktning) og i lever hos 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) in utero 

eksponert for HBCD i 18 dager (tabell 3.4.2).  

 

Bat 8 var nedregulert ca 3 ganger. Resultater indikerer at eukromatin Histone H3 lysin 9 

(H3-K9) methylering reguleres av Bat 8 (G9a), som er essensiell for tidlig embryogenese 
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og er involvert i nedregulering av gener som styrer utvikling. G9a har også en rolle i CpG 

methylering (WebGestalt). G9a er identifisert i eukromatin (Boulias & Talianidis 2004). 

 

4.2. Oppregulerte gener i lever hos 12,5 dager gamle foster etter 8 dagers 

eksponering for HBCD  

In utero eksponeringen for HBCD (100mg/kg) førte til signifikant endring i ekspresjon av 

704 gener i leveren hos 12,5 dager gamle fostre. Det ble funnet at 236 av disse genene er 

mer enn 4 ganger oppregulert. Blant disse finnes gener assosiert med TGFβ-signalvei; 

Bmp2 (bone morphogenetic protein 2) (vekst faktor), Pmb4 (bone morphogenetic protein 

4) (vekst faktor), Inhbb (inhibin beta-B) (vekst faktor med hormon aktivitet) og Tgfbr1 

(transforming growth factor, beta receptor I) (tabell 3.1.3). TGFβ superfamilien består av 

en stor gruppe av forskjellige dimeriske proteiner involvert i kontroll av cellesyklus og 

differensiering (Bristol & Woodruff 2004). Disse ekstrarcellulære proteinene er involvert 

i mange aspekter av utvikling. Homo- eller hetrodimerer av TGFβ-superfamilie ligander 

kan binde og aktivere to typer transmembrane serin/theronin kinase reseptorer. TGFβ-

superfamilie signaliserer så fra plasma til kjernen gjennom et nettverk av Smad proteiner 

(Chang et al. 2001). Økt ekspresjon av Tgfbr1 kan føre til cellesyklusarrest og apoptose. 

TGFβ er implisert i tidlig utvikling. 

 

Bmp2, Inhbb og Tgfbr1 er også assosiert med cytokin-cytokin reseptor intraksjoner. Også 

flere gener assosiert med cytokin-cytokin reseptor intraksjoner er oppregulert i lever hos 

12,5 dager gamle fostre in utero eksponert for HBCD i 8 dager, et av disse Epo 

(ererythropoietin). Epo er nødvendig for dannelsen av røde blodlegemer i lever hos 

foster. Høye nivåer av Epo er nødvendig fra 9,5 dager til 11,5 dager etter befruktning, 

men ikke etter dette tidspunktet. Komponenter som fører til høye nivåer av Epo er 

retinolsyre og dens reseptorer, hypoksi/HIF1 og GATA faktorer (Makita et al. 2005). 

Fosterleveren er hypoksisk fra 9,5 til 11,5 dager etter befruktning. Funksjonell sirkulasjon 

i morkaken starter 11 dager etter befruktning og bringer dermed oksygenrikt blod inn i 

fostervevet. Høye nivåer av Epo forårsakes av lavt oksygennivå. At 12,5 dager gamle 

fostre har økte nivåer kan derfor ha en negativ effekt for utviklingen. Drektige mus har 

 100



Diskusjon 

økt nivå av Cyp2c39, som katalyserer retinolsyrekatabolismen. Økt nivå av Cyp2c39 kan 

føre til høye nivåer av retinolsyre. 

 

Gener assosiert med kalsium-signalveien og nevroaktive-ligand-reseptor-intraksjonen er 

også oppregulert mer enn fire ganger i lever hos 12 dager gamle fostre in utero eksponert 

for HBCD i 8 dager. Ca2+ er en sekundær budbringer og svært viktig i de fleste 

celletyper, Ca2+ signalisering er en universell regulatoriskmekanisme. Et vidt spekter av 

funksjoner i leveren reguleres av Ca2+, som for eksempel gallesyre transport, 

gallesekresjon, eksocytose, cellulær permabilitet, glukose metabolisme og mitokondriell 

redokstilstand (Pusl & Nathanson 2004). Oppregulering av gener assosiert med denne 

signalveien vil kunne påvirke disse prosessene. 

 

P2rx1 (Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1) og P2rx4 (purinergic 

receptor P2X, ligand-gated ion channel 4) er begge assosiert med kalsiumsignalveien og 

nevroaktiv-ligand-reseptor-intraksjoner. Disse genene er oppregulert fire ganger i lever 

hos 12,5 dager gamle foster in utero eksponert for HBCD. P2x(1) reseptorer er ATP-

avhengige kation kanaler som formidler denne raske purinerge komponenten i det 

autonome nervesystemet (Liang et al. 2001). P2X(1) reseptorer er også involvert i 

apoptoseregulering (Freedman et al. 1999). 

 

Luteiniserende hormone beta er også assosiert med nevroaktiv ligand-reseptor interaksjon 

og oppregulert i lever hos 12,5 dager gamle fostre in utero eksponert for HBCD (100 

mg/kg) i 8 dager. Familien av humane (h)glykoproteine hormoner består av fire 

hormoner; human chorion gonadotropin (hCG), LH, TSH og FSH. Disse hormonene er 

heterodimere og består av en kjent α-subenhet og en reseptor-spesifikk β-subenhet, og 

aktiveres ved binding til deres respektive ”G protein-coupled receptors” (GPCRs) 

(Schubert et al. 2003). Luteiniserende hormone beta er i familie med TSH. Tidligere 

studier har registrert effekter på serumkonsentrasjonen av thyroide hormoner (T4 og 

TSH) ved eksponering for HBCD (100 mg/kg kroppsvekt) (Birnbaum & Staskal 2004). 
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De basale transkripsjonsfaktorene; Gtf2i (general transcription factor II I), Gtf2e2 

(general transcription factor II E, polypeptide 2 (beta subunit)) og Gtf2e1 (general 

transcription factor II E, polypeptide 1 (alpha subunit)) er også oppregulert. Dette kan 

indikere at eksponeringen for HBCD stimulerer RNA polymerase II til å binde seg til en 

nærliggende promotor i større grad enn normalt. 

 

I likhet med drektige mus eksponert for HBCD i 8 dager er også gener assosiert med 

tryptofan metabolisme oppregulert i lever hos fostre in utero eksponert for HBCD i 8 

dager, men i dette tilfellet er det andre gener assosiert med tryptofan metabolisme som er 

oppregulert (Mdm2 (transformed mouse 3T3 cell double minute 2), Wars (tryptophanyl-

tRNA synthetase)).   

 

Gener assosiert med Jak-STAT signalvei er også oppregulert i lever hos 12,5 dager gamle 

fostre in utero eksponert for HBCD i 8 dager. Gener assosiert med Jak-STAT signalveien 

er dessuten oppregulert i lever hos 3,5 dager gamle avkom in utero eksponert for HBCD i 

18 dager (se avsnitt 4.1.3).   

 

4.3. Oppregulerte gener i lever hos 3,5 dager gamle avkom etter 18 dagers 

eksponering for HBCD  

Eksponeringen for HBCD (100mg/kg) førte til signifikant endring i ekspresjon av 65 

gener, 34 av disse har kjent genkode. 29 av disse genene er oppregulert, mens 5 er 

nedregulert. 

 

To av de oppregulerte genene er assosiert med Jak-STAT-signalveien. Dette gjelder Epor 

(erythropoietin receptor) og Ghr (growth hormone receptor). Genene er oppregulert ca tre 

ganger. Cytokiner/vekstfaktorer regulerer cellulær adferd ved inntraksjon med reseptorer 

i plasmamembranen hos målceller og aktiverer intracellulære signaloverføringskaskader 

som for eksempel Jak-STAT signalveien. Medlemmer av STAT familien binder tyrosin-

fosforylerte cytokin reseptorer gjennom deres SH2 domener, etter binding til reseptoren 

fosforyleres STAT av Jak. Dette fører til dissosiasjon fra reseptoren og dannelse av 

homo- og hetrodimerer. STAT dimerne translokeres til kjernene, hvor de binder 
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spesifikke DNA elementer i promotoren til målgenet og regulerer transkripsjon (Krebs & 

Hilton 2000). Epor regulerer utviklingen av røde blodlegemer. Ekspresjon av Epor kan 

føre til økt cellulær proliferasjon og modning av røde blodlegemer (Barbone et al. 1999). 

Epo (Ererythropoietin) er oppregulert i lever hos 12,5 dager gamle fostre in utero 

eksponert for HBCD i 8 dager. Epo binder og aktiverer Epor. Ghr er en nøkkel regulator i 

cellulær metabolisme. Ghr aktiverer JAK2 (Talamantes & Ortiz 2002). 

 

4.4. Oppregulerte og nedregulerte gener i tannanlegg hos 12,5 dager gamle fostre 

eksponert for HBCD i 8 dager og 3,5 dager gamle avkom eksponert for HBCD i 18 

dager 

Mange av genene med endret genekspresjonen i tannanlegg hos 12,5 dager gamle fostre 

in utero eksponert for HBCD (100 mg/kg) i 8 dager, har også endret ekspresjon i 

tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom in utero eksponert for HBCD (100 mg/kg)  i 18 

dager. Genene er nedregulert i forhold til kontroll i tannanlegg hos 12,5 dager gamle 

fostre og oppregulert i forhold til kontroll i tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom. 

Eksponering for HBCD i 18 dager gir en oppregulering av gener som på et tidligere 

eksponeringstidspunkt var nedregulert. Graden av opp- eller nedregulering vil være 

avhengig av eksponeringstid. Graden av nedregulering er generelt større etter en kort 

eksponeringstid (8 dager), sammenliknet med graden av oppregulering etter en lenger 

eksponeringstid (18 dager). Genene med endret ekspresjon er assosiert med forskjellige 

signalveier.  

 

Gener som koder for ribosmale proteiner har endret ekspresjon. Forbindelser som 

forstyrrer organiseringen i det nukleolære området, kan forandre reguleringen av 

cellulære hendelser og tilslutt føre til ulike sykdommer hos mennesker (Chen & von 

Mikecz 2000). Reguleringen av transkripsjon av ribosomale RNA (rRNA) gener er et 

kontroll punkt i den komplekse ribosom biogenesen. Diploide somatiske celler har 300-

400 kopier av rRNA gener, som koder de mest vanlige cellulære RNA-ene. Bare en liten 

del av disse genene transkriberes, og transkripsjonene avhenger av vekststadiet til cellen 

og intracellulære stimuli. I kreftceller er transkripsjonen av rRNA gener tilpasset kravet 

om økt transkripsjon av ribosomet og proteinsyntese (Ghoshal et al. 2004). 
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Syv gener; (Fgfr1 (Fibroblast growth factor receptor), Hspa5 (Heat shock 70kD protein 5 

(glucose-regulated protein)), Neurotrophin 3 (Ntf3), Pdgfra (Platelet derived growth 

factor receptor, alpha polypeptide), fosfolipase A2, type IID, Ppm1b (protein fosfatase 

1B, magnesium avhengig, beta isoform) og Ikbke (Inhibitor of kappaB kinase epsilon)), 

assosiert med MAPK signalveien har endret ekspresjon i tannanlegg hos eksponerte 

fostre og avkom. Både programmert utvikling eller xenobiotika kan trigge forskjellige 

evolusjonært konserverte kinaser som indirekte styrer overlevelse, død, proliferasjon eller 

cellesyklusarrest. Mitogen-aktivert protein kinaser (MAPKs) er evolusjonært konserverte 

serin/threonin kinaser involvert i regulering av mange cellulære hendelser. Flere MAPK 

grupper er identifisert i celler hos pattedyr (Nishina et al. 2004).  Oppregulering av 

neurotrophin 3, Fgfr1, Pdgfra og Ikbke kan indirekte føre til økt celleproliferasjon, men 

nedregulering vil ha den motsatt effekten. Hspa5 og Ppm1b har derimot indirekte 

hemmende effekt på proliferasjon, differensiering, inflammasjon og apoptose. 

Oppregulering av disse genene vil altså føre til hemming, mens nedregulering vil ha 

motsatt effekt. 

 

Et annet gen som også har endret ekspresjon i tannanlegg hos foster og avkom, og som er 

assosiert med MAPK signalveien, er fosfolipase A2, type IID. Økt ekspresjon av dette 

genet er korrelert med økt produksjon av prostglandiner. Figur 4.1 gir en oversikt over 

lipidmediatorer produsert av PLA2, samt hvilke biologiske effekter dette kan ha(Gijon & 

Leslie 1999).  
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Figur 4.1. PLA2 produksjon av lipidmediatorer (Gijon & Leslie 1999). PLA2 hydrolyserer fosforlipider 

og produserer lysofosfolipider og fettsyrer. Fri arakidonsyre kan metaboliseres av 5-lipoksygenase (5-LO) 

eller syklooksygenase 1 eller 2 (COX1 eller COX2) og generere flere lipidmediatorer, som for eksempel 

prostagandiner (PG) og leukotriener (LT). Noen lysofosfolipider som lysofosfatidinsyre (lyso-PA) kan føre 

til cellulær aktivering, og alkyl-lysofosfatidylkolin (lyso-PAF) kan acetyleres og produsere 

platelaktiverende faktor (PAF), en potent mediator involvert i flere fysiologiske og patologiske responser.  

 

 

Oppregulering av PLA2 kan altså ha flere effekter. Oppregulering kan bl.a. føre til økt 

vasodilatasjon (utvidelse av blodårene), vaskulær permeabilitet eller kjemotaksis 

(tiltrekking eller frastøting mediert via kjemiske stimuli). 
 

Enzymer assosiert med oksidativ fosforylering har endret ekspresjon i tannanlegg hos 

foster/avkom. Oksidativ fosforlering danner ATP via reoksidasjon av NADH og FADH2. 

Enzymer i kompleks I, IV og V i elektrontransportkjeden er nedregulert i tannanlegg hos 

12,5 dager gamle fostre og oppregulert i tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom. 

Nedreguleringen kan hemme den oksidative fosforyleringen. Hemming av oksidativ 

fosforylering kan medføre nedsatt evne til ATP-syntese og dermed gi nedsatt vevsvekst.   

Aktivering av oksidativ fosforylering kan gi økt dannelse av reaktive oksygenforbindelser 
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i mitokondriene. Dette kan føre til dannelse av hydroksylradikaler, som vil skade 

makromolekyler i mitokondriene, inkludert lipider, proteiner og DNA (Han et al. 2004). 

Gener assosiert med oksidativ fosforylering er oppregulert i lever hos 12,5 dager gamle 

foster in utero eksponert for HBCD i 8 dager og nedregulert i lever hos drektige mus 

eksponert for HBCD i 8 dager (tabell 3.4.1).  
 

Gener assosiert med fokal adhesion, regulering av cytoskjelettet og ECM reseptor 

interaksjon har endret genekspresjon i tannanlegg hos 12,5 dager gamle foster og 3,5 

dager gamle avkom in utero eksponert for HBCD. Fokal adhesion danner en forbindelse 

mellom ECM (ekstra cellulær matriks) og aktin cytoskjelettet, og er viktig for 

signaloverføring. Inntraksjon mellom ECM komponentene (for eksempel fibronektin, 

collagen, laminin) og celleoverflate integriner spiller en viktig rolle i cellemigrasjon, 

cellemobilitet under foster utvikling, for helbredelse av skade, og for tumor metastasering 

(Abedi & Zachary 1995; Turner 2000). Ulike vev regulerer apoptose gjennom celle-celle 

intraksjoner og celle-ekstra-cellulær-matriks (ECM) intraksjoner. Det foregår også en 

viktig informasjonsutveksling mellom celle-ECM-overlevelses-signalveien, vekstfaktor-

avhengig-overlevelses-signalveier og sannsynligvis den dødsreseptor-avhengig-apoptose-

signalveien (de la Cruz et al. 2004). Normal funksjon og overlevelse av et bestemt vev 

krever en adekvat kontakt mellom intra- og ekstracellulær matriks, som er mediert av 

integrinreseptorer. Endringer i disse signalveiene vil derfor være kritisk for utviklingen 

av et vev. 

 

4.5. Oppregulerte og nedregulerte gener i lever hos 3,5 dager gamle avkom 

eksponert for HBCD i 18 dager og lakterende mus eksponert for HBCD i 18 dager 

Det ble funnet gener med endret ekspresjon i lakterende mus eksponert for HBCD (100 

mg/kg) i 18 dager som også har endret ekspresjon i 3,5 dager gamle avkom in utero 

eksponert for HBCD (100 mg/kg) i 18 dager (tabell 3.4.2).  De fleste av disse genene har 

ukjent funksjon og det er derfor vanskelig å si hvilken effekt denne endringen i 

genekspresjon vil ha. Blant de kjente genene med endret ekspresjon, finnes H2-Q10 

(Histocompatibility 2, Q region locus 10), Paics (phosphoribosylaminoimidazole 

carboxylase), S100a8 (S100 calcium binding protein A8 (calgranulin A)), Slc22a1 (solute 
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carrier family 22 (organic cation transporter), member 1) og Hbb-y (hemoglobin Y, beta-

like embryonic chain). S100a8 (avsnitt 4.1.1) og Hbb-y (avsnitt 3.4) er diskuter tidligere.  

 

H2-Q10 inngår i MHC class I protein complekset. H2-Q10 har antigen presenterende 

funksjon av endogene antigen via MHC klasse I. Genet som koder for H2-Q10 er 

oppregulert i lakterende mus og nedregulert i avkom. Dette genet er også oppregulert i 

lever hos drektige mus eksponert for HBCD i 8 dager. 

 
Paics er også oppregulert i lakterende mus og nedregulert i avkom. Puriner er 

fundamentale biologiske molekyler og er komponenter i DNA og RNA. Puriner er 

essensielle for intracellulær og ekstracellulær signalisering, energi metabolisme og inngår 

i coenzymer. Syntese av purin nukleotider krever ti enzymatiske trinn, Paics katalyserer 

trinn 6 og 7. Oppregulert Paics ekspresjon har vært observert i kreftvev (Bonsdorff et al. 

2004). 

 

Slc22a1 er oppregulert både i lakterende mus og avkom. Slc22a1 er hovedsakelig uttrykt 

i lever og spiller en rolle i leverens absorpsjon av hydrofile organiske kationer med 

diverse kjemiske strukturer (Shu et al. 2004).  

 

4.6. Oppregulerte og nedregulerte gener i lever hos drektige mus eksponert for 

HBCD i 8 dager og lakterende mus eksponer for HBCD i 18 dager. 

Det ble funnet gener med endret ekspresjon i drektige mus eksponert for HBCD (100 

mg/kg) i 8 dager som også har endret ekspresjon i lakterende mus eksponert for HBCD 

(100 mg/kg) i 18 dager (tabell 3.5.1). De fleste av disse genene har ukjent funksjon og det 

er derfor vanskelig å si hvilken effekt denne endringen i genekspresjon vil ha.  

 

Blant de kjente genene finnes Lcat (Lecithin cholesterol acyltransferase) og Masp2 

(mannan-binding lectin serine protease 2). Lcat og Masp2 er oppregulert både i lever hos 

drektige mus og lever hos lakterende mus eksponert for HBCD.  
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Lcat er et nøkkelenzym i kolestrol metabolismen (Zhang et al. 2004a). ”Serum mannose-

binding protein” (MBP) nøytraliserer invaderende mikroorganismer ved å binde til 

karbohydrater på celleoverflaten og aktiverer MBP-assosierte serin protease-1, -2 og -3 

(MASPs) (Chen & Wallis 2004). Masp2 er et nøkkel enzym i lektin-

aktiveringsmekanismen (Endo et al. 2002). Komplementsystemet aktiveres via lektin-

aktiveringsmekanismen. Aktivering av komplementsystemet spiller en nøkkelrolle i en 

normal betennelsesrespons. Disse genene har høyere ekspresjon i lever hos lakterende 

mus eksponert for HBCD, sammenliknet med drektige mus eksponert for HBCD.  
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4.7. Sammenfattende betraktninger 

Tabell 4.1 gir en oppsummering av signalveier/metabolske sekvenser i tannanlegg/lever 

som affiseres ved eksponering for HBCD. Tabellen viser at oppregulering og 

nedregulering avhenger både av hvilket vev man studerer og eksponeringstid. 

Fysiologiske konsekvenser avhenger av om gener med økt eller nedsatt transkripsjon har 

en aktiverende eller inhiberende effekt på signalveien.  

Tabell 4.1. Oppsummering. Tabellen gir en oversikt over sigalveier som påvirkes i lever eller tannanlegg 

ved eksponering for HBCD (100 mg/kg).  

Signalvei 

/metabolsk sekvens 

Vev med endret 

genekspresjon 

Opp (+) - / 

ned(-) -

regulerte 

gener 

Inhiberende / 

aktiverende 

gener 

Mulige fysiologiske konsekvenser 

MAPK signalveien Tannanlegg, foster 

Tannanlegg, avkom 

+ 

- 

I/A 

I/A 

Celleproliferasjon, differensiering, 

inflammasjon og apoptose. 

Jak-STAT 

signalveien 

Lever, foster 

Lever, avkom 

+ 

+ 

A 

A 

Styrer cellesyklus og apoptose, vekst, 

proliferasjon og T-celleutvikling. 

Involvert i et vidt spekter av 

fysiologiske og patologiske prosesser; 

inflammasjons sykdommer, malign 

cellevekst og immunforstyrrelser. 

TGFβ-signalveien Lever, foster 

 

+ 

 

A Styrer cellesyklus, differensiering, 

regulering av tidlig utvikling, 

eksracellulær matriks dannelse, 

kemotaksis, immunfunksjon, apoptose 

og angiogenese. Tumor promotor/ 

tumor suppressor.  

Kalsium 

signalveien 

Lever, foster + A Universell regulatorisk mekanisme.  

Regulerer gallesyretransport, 

gallesekresjon, eksocytose, cellulær 

permabilitet, glukose metabolisme og 

mitokondriell redokstilstand i lever. 

Involvert i apoptose. 

Oksidativ 

fosforylering 

Tannanlegg, foster 

Tannanlegg, avkom 

Lever, foster 

Lever, drektige mus 

- 

+ 

+ 

- 

 

 

 

 

Danner ATP via reoksidasjon av 

NADH og FADH2. Hemming kan føre 

til nedsatt evne til ATP-syntese, og kan 

dermed føre til nedsatt vekst. 
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I tannanlegg hos foster gir 8 dagers eksponering for HBCD en oppregulering av både 

inhiberende gener og aktiverende gener i MAPK signalveien. De aktiverende genene 

fører til økt proliferasjon og differensiering, mens de inhiberende genene hindrer 

apoptose. Konsekvensen blir total stimulering av vekst.  

 

Etter 18 dagers eksponering ser man den motsatte effekten. Dette kan være en 

kompenserende effekt. Cellens respons på tidlig eksponeringstadiet er et forsøk på å 

motvirke de kjemisk induserte effektene på den cellulære metabolismen, fulgt av 

responser som sikrer videre cellefunksjon og overlevelse under og etter eksponeringen 

for fremmedstoffet.  

 

Den samme tendensen kan man se på gener som er assosiert med oksidativ fosforylering. 

På tidlig eksponeringsstadiet er disse genene nedregulert, men de oppreguleres på senere 

eksponeringsstadiet. Hemming av den oksidative fosforyleringen på tidlig 

eksponeringsstadiet vil hemme ATP-syntese, som igjen vil føre til nedsatt vekst. Denne 

hemmingen i fosterlever kan være en kompensasjon for aktiveringen av gener assosiert 

med MAPK-signalveien, og økt vekst.  

 

Økt oksidativ fosforylering på et senere eksponeringsstadium og økt ATP syntese og 

vekst, kan være en kompensasjon for nedreguleringen av gener assosiert med MAPK-

signalveien på dette stadiet. Nedreguleringen vil som sagt gi nedsatt celledeling og økt 

apoptose.  

 

Økt oksidativ fosforylering kan også gi økt dannelse av reaktive oksygenforbindelser. 

Økt apoptose via MAPK signalveien kan være et resultat av dette, for å fjerne 

skadede/muterte celler.  

 

De oppregulerte genene i TGFβ-signalveien har aktiverende effekt og fører både til 

apoptose/cellesyklusarrest og differensiering/utvikling i lever hos foster. I lever hos foster 

eksponert for HBCD er bl.a. TGFβ-reseptor 1 og Activin oppregulert. TGFβ og aktivin 

induserer apoptose i leverceller in vitro og in vivo (Kanzler & Galle 2000), samt hindrer 
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proliferering (Fausto et al. 1995). TGFβ-induserte transkripsjonsfaktorer har også vist seg 

å indusere apoptose gjennom oksidativt stress og tap av mitokondrielt membranpotensial 

(Kanzler & Galle 2000). Eksponeringen for HBCD medførte trolig økt oksidativ 

fosforylering i lever hos foster, som kan føre til dannelsen av reaktive oksygen 

forbindelser og peroksidasjonsskade. Det kan være en sammenheng mellom dette og 

aktiveringen av TGFβ-signalveien, som resulterer i økt induksjon av apoptose. TGFβ har 

en viktig rolle under leverutvikling, da den styrer samspillet mellom cellesyklusarrest, 

apoptose, celledifferensiering og angiogenese(Rossmanith & Schulte-Hermann 2001) 

(Schuster & Krieglstein 2002). Studier har vist at, uavhengig av TGFβ konsentrasjonen 

under leverutvikling, så vil 50 % av hepatocyttene overleve. Disse cellene kan gjennomgå 

cellesyklusarrest, men er resistente mot apoptose (Schuster & Krieglstein 2002). TGFβ 

spiller også en viktig rolle i regulering av immunresponsen (Schuster & Krieglstein 

2002).  

 

In utero eksponering av foster og avkom for HBCD kan både hindre apoptose og øke 

celledeling i lever gjennom Jak-STAT-signalveien. Figur 4.2 viser hvilke gener som 

aktiverer disse prosessene, de oppregulerte genene er merket med rødt. Oppregulering av 

disse genene hindrer apoptose. Men siden erythropoietin receptor (CytokineR) er 

oppregulert vil sannsynligvis også celleveksten øke. Denne signalveien stimulerer også 

MAPK signalveien. Dette kan føre til økt vekst.    
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Figur 4.2. Jak-STAT signalveien. Figuren gir en oversikt over Jak-STAT signalveien og hvilke 

konsekvenser en aktivering av denne signalveien vil ha. Jak-STAT signalvein kan bl.a. aktivere MAPK 

signalvein. 
 

 

De oppregulerte genene i kalsium-signalveien har aktiverende effekt og kan føre til 

celledelig og proliferasjon i lever hos foster. Denne signalveien regulerer også 

mitokondriell redokstilstand og tabellen viser at den oksidative fosforyleringen i lever 

hos eksponerte fostre kan være oppregulert. Dette kan føre til dannelse av frie radikaler, 

og sannsynligvis økt konsentrasjon av hydroksylradikalet. Nedsatt apoptose fører til at 

cellen som er skadet, dvs. mutert av hydroksylradikalet, ikke fjernes. Et resultat av dette 

kan bli kreft.  

 

Endret genekspresjon, som følge av HBCD eksponeringen, kan altså medføre 

inhibering/aktivering av apoptose gjennom stimulering av ulike signalveier, samt økt 

celledeling og differensiering i lever hos foster.  Dette kan være et forsvar mot 

eksponering for fremmedstoffet. Under utvikling koordineres cellulæraktivitet som 

mitose, migrasjon, differensiering og apoptose. Utviklingen av et komplekst organ, som 

for eksempel lever, krever bestemt genekspresjons mønstre under utvikling. Den unike 
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ferdigutviklede fenotypen er et resultat av transkripsjonskaskader som tilslutt trigger 

genekspresjon spesifikk for dannelse av leverceller. Leverutviklingen i musefoster starter 

8,5-9,5 dager etter befruktning, med ekspresjon av flere gener assosiert med levervev. 

mRNA profilen i leveren forandres kontinuerlig over tid (Jochheim et al. 2003). In utero 

eksponering for HBCD(100 mg/kg) i 8 dager førte til stimulering av celledeling gjennom 

flere signalveier i lever hos 12,5 dager gamle fostre. Resultatet kan bli hepatomegali. 

Dette stemmer overens med andre studier på mus eksponert for HBCD. Doser ned til 0,2 

mg/kg ga hepatomegali hos disse musene (Landin, Mariussen, upublisert). 

 

Resultatene viser at flere gener er påvirket av eksponeringen for HBCD i foster/avkom 

sammenliknet med mor. Effekten av eksponering vil sannsynligvis være større i et 

foster/avkom, da foster/avkom er under utvikling og transkripsjonsaktiviteten i cellene er 

større. HBCD utgjør kanskje derfor en større trussel mot individer under utvikling enn 

fult utviklede individer. 
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5 KONKLUSJON 
 
 

1) In vivo eksponering for HBCD gir signifikant endring i genekspresjon både i lever 

hos drektige mus eksponert for HBCD i 8 dager og i lever hos lakterende mus 

eksponert for HBCD i 18 dager. 

  

2) 1) Når drektige mus eksponeres for HBCD i 8 dager gir dette signifikant endring i 

genekspresjon i lever og tannanlegg hos fostre. 

2) Når lakterende mus eksponeres for HBCD i 18 dager gir dette signifikant 

endring i genekspresjon i lever og tannanlegg hos avkom. 

 

3) 1) Effektene av endringen i genekspresjon omfatter en hel rekke kjente og ukjente 

biologiske prosesser. De kjente omfatter intra- og ekstracellulær interaksjoner helt 

essensielle for celleproliferasjon, celledifferensiering, apoptose, utvikling av 

celler og immunfunksjoner. I lever hos foster førte eksponering for HBCD til økt 

celledeling. Resultatet kan bli hepatomegali.  

      2) HBCD utgjør sannsynligvis en større trussel mot individer under utvikling enn   

      fult utviklede individer, fordi effekten på genekspresjon er større hos 

      foster/avkom sammenliknet med mor. 
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7 VEDLEGG 
Sammenlikning av genekspresjon i lever fra drektige kontrollmus (12,5 dager etter 

befruktning) og lever fra drektige mus (12,5 dager etter befruktning) eksponerte for 

HBCD (100 mg/kg) i 8 dager 

NAVN GENKODE MEDIAN 
FORHOLD 

CELLULÆR 
KOMPONENT 

MOLEKYLÆR 
FUNKSJON 

BIOLOGISK 
PROSESS 

40S 
RIBOSOMAL 

PROTEIN S11. 

Rps11 1.51/1.32 intracellular; 
ribonucleoprot
ein complex; 

ribosome; 

DNA binding; 
RNA binding; 
nucleic acid 

binding; rRNA 
binding; 
structural 

constituent of 
ribosome; 

protein 
biosynthesis; 

NADH-
UBIQUINONE 
OXIDOREDUC
TASE 24 KDA 

SUBUNIT, 
MITOCHONDR

IAL 
PRECURSOR 
(EC 1.6.5.3) 

(EC 
1.6.99.3). 

Ndufv2 1.89/1.35 mitochondrion NADH 
dehydrogenas
e (ubiquinone) 
activity; NADH 
dehydrogenas

e activity; 
oxidoreductase 

activity; 

mitochondrial 
electron 

transport, NADH 
to ubiquinone; 

unknown 0610011I0
4Rik 

2.19/1.11 integral to 
membrane; 

  

CALCIUM-
BINDING 
PROTEIN 
CABP1. 

Cabp1 1.93/1.42  calcium ion 
binding; 

 

NEUROGENIN 
3 (ATONAL 
PROTEIN 

HOMOLOG 5) 
(HELIX-LOOP-

HELIX 
PROTEIN 
MATH-4B) 
(MATH4B). 

Neurog3 2.41/1.09 nucleus; DNA binding; cell 
differentiation; 
development; 
epithelial cell 

differentiation; 
neurogenesis; 
regulation of 
transcription, 

DNA-dependent; 
transcription; 

60S 
RIBOSOMAL 

PROTEIN L38. 

0610025G1
3Rik 

2.22/1.69    

HEMOPEXIN 
PRECURSOR. 

Hpxn 2.42/1.83 extracellular 
space; 

acute-phase 
response; 
transport; 

 

UPREGULATE
D DURING 
SKELETAL 
MUSCLE 

GROWTH 5. 

Usmg5 2.95/1.38    

MANNAN-
BINDING 
LECTIN 
SERINE 

Masp2 2.92/1.45 extracellular 
space; 

peptidase 
activity; sugar 

binding; 

 



 - 2 - 

PROTEASE 2. 

unknown Rex3 2.84/1.70 cytoplasm; 
nucleus; 

protein 
binding; 

 

unknown 5730419O
14Rik 

2.50/2.23    

CYTOCHROME 
P450 1A2 (EC 

1.14.14.1) 
(CYPIA2) 
(P450-

P2/P450-P3). 

Cyp1a2 3.47/1.67 endoplasmic 
reticulum; 

extracellular 
space; 

membrane; 
microsome; 

monooxygenas
e activity; 

oxidoreductase 
activity; 

oxidoreductase 
activity, acting 

on paired 
donors, with 
incorporation 

or reduction of 
molecular 
oxygen, 

reduced flavin 
or flavoprotein 
as one donor, 

and 
incorporation 

of one atom of 
oxygen; 

electron 
transport; 
transport; 

ALCOHOL 
DEHYDROGEN
ASE CLASS IV 
(EC 1.1.1.1) 
(RETINOL 

DEHYDROGEN
ASE) 

(GASTRIC 
ALCOHOL 

DEHYDROGEN
ASE) (ADH-

C2) 
(ALCOHOL 

DEHYDROGEN
ASE 7). 

Adh1 3.08/2.53  alcohol 
dehydrogenas

e activity; 
alcohol 

dehydrogenas
e activity, 

zinc-
dependent; 

oxidoreductase 
activity; zinc 
ion binding; 

retinoid 
metabolism; 

CYTOCHROME 
P450 2C39 

(EC 
1.14.14.1) 
(CYPIIC39). 

Cyp2c39 3.47/2.26 endoplasmic 
reticulum; 
membrane; 
microsome; 

monooxygenas
e activity; 

oxidoreductase 
activity; 

electron 
transport; 
transport; 

CD160 
ANTIGEN 

PRECURSOR 
(NATURAL 

KILLER CELL 
RECEPTOR 

BY55). 

Cd160 4.26/1.59 extracellular 
space; 

oxidoreductase 
activity; 
receptor 
activity; 

metabolism; 

unknown 8430432A0
2Rik 

2.86/3.00    



 - 3 - 

CATALASE 
(EC 

1.11.1.6). 

Cat 3.60/2.47 mitochondrion
; peroxisome; 

catalase 
activity; 
catalase 
activity; 

oxidoreductase 
activity; 

oxidoreductase 
activity, acting 
on peroxide as 

acceptor; 
peroxidase 
activity; 

electron 
transport; 

response to 
oxidative stress; 

INOSINE 
TRIPHOSPHA

TASE; 
NUCLEOSIDE 
TRIPHOSPHA

TE 
PYROPHOSPH

ATASE. 

Itpa 4.09/3.67  hydrolase 
activity; 

nucleotide 
metabolism; 

TESTIS 
ENHANCED 

GENE 
TRANSCRIPT. 

Tegt 4.20/3.79 endoplasmic 
reticulum; 
insoluble 
fraction; 

integral to 
membrane; 

nucleus; 
integral to 

plasma 
membrane; 

 apoptosis; 

unknown 2310076D1
0Rik 

5.52/4.05    

DIMETHYLANI
LINE 

MONOOXYGE
NASE [N-

OXIDE 
FORMING] 3 

(EC 
1.14.13.8) 
(HEPATIC 
FLAVIN-

CONTAINING 
MONOOXYGE
NASE 3) (FMO 

3) 
(DIMETHYLAN

ILINE 
OXIDASE 3). 

Fmo3 7.18/2.66 extracellular 
space; integral 
to membrane; 
microsome; 

dimethylaniline 
monooxygenas

e (N-oxide-
forming) 
activity; 
disulfide 

oxidoreductase 
activity; 

monooxygenas
e activity; 

oxidoreductase 
activity; 

electron 
transport; 

unknown 1110055L2
4Rik 

6.01/3.93    

unknown 2010321J0
7Rik 

5.33/4.67 extracellular 
space; integral 
to membrane; 
microsome; 

transferase 
activity; 

transferase 
activity, 

transferring 
glycosyl 
groups; 

transferase 
activity, 

transferring 
hexosyl 
groups; 

metabolism; 
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Tabell 1 Sammenlikning av genekspresjon i lever fra drektige kontroll mus (12,5 dager etter befruktning) 

og lever fra drektige mus (12,5 dager etter befruktning) eksponerte for HBCD i 8 dager. Alle genene er 

oppregulert. Medianforholdet, fra begge matrisene, er presentert som forholdet mellom Cy5 og Cy3. Hvilke 

biologiske prosesser, cellulære komponenter og molekylære funksjoner de ulike genene inngår i, er også 

beskrevet. Duplikate matriser. 

AFAMIN 
PRECURSOR 

(ALPHA-
ALBUMIN) 

(ALPHA-ALB). 

Afm 7.37/3.91 extracellular 
space; 

carrier 
activity; 

transport; 

PHOSPHATID
YLCHOLINE-

STEROL 
ACYLTRANSFE

RASE 
PRECURSOR 
(EC 2.3.1.43) 
(LECITHIN-

CHOLESTERO
L 

ACYLTRANSFE
RASE) 

(PHOSPHOLIP
ID-

CHOLESTERO
L 

ACYLTRANSFE
RASE). 

Lcat 7.11/6.23 extracellular 
space; 

acyltransferas
e activity; 
catalytic 
activity; 

phosphatidylch
oline-sterol O-
acyltransferas

e activity; 
transferase 

activity; 

cholesterol 
metabolism; lipid 

metabolism; 
steroid 

metabolism; 

UDP-
GLUCURONOS
YLTRANSFERA

SE 2B5 
PRECURSOR, 
MICROSOMAL 
(EC 2.4.1.17) 
(UDPGT) (M-

1). 

Ugt2b5 12.54/3.58 integral to 
membrane; 
microsome; 

glucuronosyltr
ansferase 
activity; 

transferase 
activity; 

transferase 
activity, 

transferring 
glycosyl 
groups; 

transferase 
activity, 

transferring 
hexosyl 
groups; 

metabolism; 

HEAT-
RESPONSIVE 
PROTEIN 12. 

Hrsp12 11.54/6.01  endonuclease 
activity; 

hydrolase 
activity; 
nuclease 
activity; 
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Sammenlikning av genekspresjon i lever fra 12,5 dager gamle kontrollfostre og lever 

fra 12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD (100 mg/kg) i 8 dager 

 

De oppregulerte genene som inngår i cytokin-cytokin reseptor intraksjon, nevroaktiv 

ligand-reseptor intraksjon, kalsium signalveien og TGF-beta signalveien er fremstilt i 

tabell 2-5.  Tabellene gir en oversikt over hvilke komponenter, funksjoner og prosesser 

genene er assosiert med. 

Entrez 
Gen ID 

Gen 
kode 

Gen navn Cellulære 
komponenet 

Molekylære 
funksjon 

Biologiske 
prosess 

12156 Bmp2 bone 
morphogenetic 

protein 2 

extracellular 
space; 

extracellular 
space; 

cytokine activity; 
growth factor 

activity; protein 
binding; 

BMP signaling pathway; 
cardiac cell 

differentiation; cell 
differentiation; cell fate 

commitment; 
embryonic 

development; epithelial 
to mesenchymal 

transition; growth; 
odontogenesis (sensu 

Vertebrata); 
organogenesis; positive 

regulation of cell 
differentiation; 

transforming growth 
factor beta receptor 
signaling pathway; 

13856 Epo erythropoietin extracellular 
region; 

extracellular 
space; 

erythropoietin 
receptor binding; 
hormone activity; 

response to hypoxia; 

16169 Il15ra interleukin 15 
receptor, alpha 

chain 

extracellular 
space; integral 
to membrane; 

nucleus; integral 
to plasma 

membrane; 

interleukin receptor 
activity; receptor 

activity; 

cell surface receptor 
linked signal 
transduction; 

16324 Inhbb inhibin beta-B extracellular 
region; 

growth factor 
activity; hormone 

activity; 

growth; 

21812 Tgfbr1 transforming 
growth factor, 
beta receptor I 

extracellular 
space; integral 
to membrane; 
membrane; 

ATP binding; 
kinase activity; 
protein binding; 
protein kinase 

activity; protein 
serine/threonine 
kinase activity; 
protein-tyrosine 
kinase activity; 

receptor activity; 
transferase 

activity; 
transforming 

growth factor beta 

embryonic development 
(sensu Mammalia); 

embryonic 
morphogenesis; protein 

amino acid 
phosphorylation; 

transforming growth 
factor beta receptor 
signaling pathway; 
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Tabell 2 Cytokin-cytokin reseptor intraksjon. Oppregulerte gener som inngår i cytokin-cytokin reseptor 

intraksjon. Gener signifikant høyere uttrykt i lever hos 12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte for 

HBCD i 8 dager sammenliknet med 12,5 dager gamle kontrollfostre. 

receptor activity; 
transmembrane 
receptor protein 
serine/threonine 
kinase activity; 

21941 Tnfrsf8 tumor necrosis 
factor receptor 
superfamily, 
member 8 

extracellular 
space; integral 
to membrane 

receptor activity;  

21948 Tnfsf7 tumor necrosis 
factor (ligand) 
superfamily, 
member 7 

integral to 
membrane; 
membrane; 

cytokine activity; 
tumor necrosis 
factor receptor 

binding; 

immune response; 

56096 Il17b interleukin 17B extracellular 
region; 

extracellular 
space; 

cytokine activity; 
protein binding; 
receptor binding 

inflammatory response; 
neutrophil chemotaxis; 

  

Tabell 3 Nevroaktiv ligand-reseptor intraksjon. Oppregulerte gener som inngår i nevroaktiv ligand-

reseptor intraksjon. Gener signifikant høyere uttrykt i lever hos 12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte 

for HBCD i 8 dager sammenliknet med 12,5 dager gamle kontrollfostre.  

Entrez 
Gen ID 

Gen 
kode 

Gen navn Cellulære 
komponenet 

Molekylære 
funksjon 

Biologiske 
prosess 

16866 Lhb luteinizing 
hormone beta 

extracellular 
region; 

extracellular 
space; 

hormone activity;  

18166 Npy1r neuropeptide Y 
receptor Y1 

integral to 
membrane; 

G-protein coupled 
receptor activity; 
neuropeptide Y 

receptor activity; 
pancreatic 
polypeptide 

receptor activity; 
peptide YY receptor 
activity; receptor 

activity; rhodopsin-
like receptor 

activity; signal 
transducer activity; 

G-protein coupled 
receptor protein 

signaling pathway; NOT 
feeding behavior; 
feeding behavior; 

glucose metabolism; 
locomotory behavior; 
perception of pain; 
regulation of blood 

pressure; regulation of 
body size; signal 

transduction; 

18436 P2rx1 purinergic 
receptor P2X, 
ligand-gated 

ion channel, 1 

integral to 
membrane; 
membrane; 

ATP binding; ion 
channel activity; 
receptor activity; 

apoptosis; ion 
transport; transport; 

18438 P2rx4 purinergic 
receptor P2X, 
ligand-gated 
ion channel 4 

integral to 
membrane; 
integral to 

plasma 
membrane; 
membrane; 

ATP binding; ATP-
gated cation 

channel activity; 
ion channel 

activity; receptor 
activity; 

ion transport; 
transport; 

54598 Calcrl calcitonin 
receptor-like 

extracellular 
space; integral 
to membrane; 
membrane; 

G-protein coupled 
receptor activity; 
receptor activity; 
signal transducer 

activity; 

G-protein coupled 
receptor protein 

signaling pathway; 
signal transduction; 
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.  

 

Tabell 4 Kalsium-signalveien. Oppregulerte gener som inngår i Kalsium-signalveien. Gener signifikant 

høyere uttrykt i lever hos 12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD i 8 dager sammenliknet 

med 12,5 dager gamle kontrollfostre.  

Entrez 
Gen ID 

Gen 
kode 

Gen navn Cellulær 
komponenet 

Molekylær 
funksjon 

Biologisk 
prosess 

11938 Atp2a2 ATPase, Ca++ 
transporting, 

cardiac 
muscle, slow 

twitch 2 

integral to 
membrane; 
membrane; 
microsome; 
sarcoplasmic 
reticulum; 

ATP binding; 
ATPase activity, 

coupled to 
transmembrane 

movement of ions, 
phosphorylative 

mechanism; 
calcium ion 

binding; calcium-
transporting 

ATPase activity; 
catalytic activity; 
hydrolase activity; 
hydrolase activity, 

acting on acid 
anhydrides, 
catalyzing 

transmembrane 
movement of 
substances; 

magnesium ion 
binding 

ER-nuclear signaling 
pathway; calcium ion 

transport; cation 
transport; ion 

transport; metabolism; 
regulation of muscle 

contraction; transport; 

|12291 Cacna1g calcium 
channel, 
voltage-

dependent, T 
type, alpha 1G 

subunit 

integral to 
membrane; 
membrane; 

plasma 
membrane; 
membrane 

fraction; voltage-
gated calcium 

channel 
complex; 

calcium channel 
activity; calcium 

ion binding; cation 
channel activity; 

ion channel 
activity; low 

voltage-gated 
calcium channel 
activity; voltage-

gated calcium 
channel activity; 
voltage-gated ion 
channel activity; 

calcium ion transport; 
cation transport; ion 
transport; transport; 

18436 P2rx1 purinergic 
receptor P2X, 
ligand-gated 

ion channel, 1 

integral to 
membrane; 
membrane 

ATP binding; ion 
channel activity; 
receptor activity; 

apoptosis; ion 
transport; transport; 

18438 P2rx4 purinergic 
receptor P2X, 
ligand-gated 
ion channel 4 

integral to 
membrane; 
integral to 

plasma 
membrane; 
membrane; 

ATP binding; ATP-
gated cation 

channel activity; 
ion channel 

activity; receptor 
activity; 

ion transport; 
transport; 
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Tabell 5 TGF-beta signalveien. Oppregulerte gener som inngår i TGF-beta signalveien. Gener signifikant 

høyere uttrykt i lever hos 12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD i 8 dager sammenliknet 

med 12,5 dager gamle kontrollfostre. 

Entrez 
Gen ID 

Gen 
kode 

Gen 
navn 

Cellulær 
komponenet 

Molekylær 
funksjon 

Biologisk 
prosess 

12156 Bmp2 bone 
morphogene
tic protein 2 

extracellular 
space; 

extracellular 
space; 

cytokine activity; 
growth factor 

activity; protein 
binding; 

BMP signaling pathway; cardiac 
cell differentiation; cell 
differentiation; cell fate 
commitment; embryonic 

development; epithelial to 
mesenchymal transition; 

growth; odontogenesis (sensu 
Vertebrata); organogenesis; 

positive regulation of cell 
differentiation; transforming 
growth factor beta receptor 

signaling pathway; 
12159 Bmp4 bone 

morphogene
tic protein 4 

extracellular 
space; 

cytokine activity; 
growth factor 

activity; protein 
binding; 

BMP signaling pathway; 
angiogenesis; cell 

differentiation; cell fate 
commitment; eye 

morphogenesis (sensu 
Mammalia); forebrain 

development; germ cell 
development; growth; heart 
development; histogenesis; 

mesoderm cell fate 
determination; metanephros 
development; metanephros 
development; odontogenesis 
(sensu Vertebrata); positive 

regulation of cell differentiation; 
regulation of cell differentiation; 
skeletal development; ureteric 

bud development;  
16324 Inhbb inhibin beta-

B 
extracellular 

region; 
growth factor 

activity; 
hormone 
activity; 

growth; 

21812 Tgfbr1 transforming 
growth 

factor, beta 
receptor I 

extracellular 
space; integral 
to membrane; 
membrane; 

ATP binding; 
kinase activity; 
protein binding; 
protein kinase 

activity; protein 
serine/threonine 
kinase activity; 
protein-tyrosine 
kinase activity; 

receptor activity; 
transferase 

activity; 
transforming 
growth factor 
beta receptor 

activity; 
transmembrane 
receptor protein 
serine/threonine 
kinase activity; 

embryonic development (sensu 
Mammalia); embryonic 

morphogenesis; protein amino 
acid phosphorylation; 

transforming growth factor beta 
receptor signaling pathway; 



 - 9 - 

Sammenlikning av genekspresjon i lever fra lakterende kontrollmus (22,5 dager 

etter befruktning) og lever fra lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) 

eksponerte for HBCD (100 mg/kg) i 18 dager 
 

NAVN GENKODE MEDIAN- 
FORHOLD 

SD CELLULÆR 
KOMPONENT 

MOLEKYLÆR 
FUNKSJON 

BIOLOGISK 
PROSESS 

NUCLEAR FACTOR 
OF ACTIVATED T-

CELLS, 
CYTOPLASMIC 2 

(T CELL 
TRANSCRIPTION 
FACTOR NFAT1) 

(NFAT PRE-
EXISTING 

SUBUNIT) (NF-
ATP).  

Nfatc2 2.90 1.17 cytoplasm; 
nucleus; 

DNA binding; 
protein binding; 

transcription 
factor activity; 

regulation of 
transcription, 

DNA-dependent; 
transcription; 

PHOSPHOGLYCER
ATE KINASE 1 (EC 

2.7.2.3).  

Pgk1 3.02 1.41 phosphorylase 
kinase 

complex; 

kinase activity; 
phosphoglycerat
e kinase activity; 
phosphorylase 
kinase activity; 

transferase 
activity; 

glycolysis; 

5830498C14RIK 
PROTEIN (RIKEN 

CDNA 
5830498C14 

GENE) (WEAKLY 
SIMILAR TO 
RH37427P). 

5830498C1
4Rik 

3.34 0.78    

WILLIAMS-
BEUREN 

SYNDROME 
CHROMOSOME 

REGION 14 
PROTEIN 

HOMOLOG (MLX 
INTERACTOR). 

Wbscr14 3.40 0.83 nucleus; 
transcription 

factor 
complex; 

DNA binding; 
transcriptional 

repressor 
activity; 

negative 
regulation of 
transcription 

from RNA 
polymerase II 

promoter; 
regulation of 
transcription, 

DNA-dependent; 
transcription; 

GLUTAMATE 
DEHYDROGENASE

, 
MITOCHONDRIAL 
PRECURSOR (EC 
1.4.1.3) (GDH). 

Glud 3.70 1.41    

unknown 2810435D1
2Rik 

3.83 1.58    

unknown 2010317E0
3Rik 

4.34 2.42    
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RIBOSOMAL 
PROTEIN, 

MITOCHONDRIAL, 
L7 

(MITOCHONDRIAL 
RIBOSOMAL 

PROTEIN L15). [ 

Mrpl15 4.61 2.49 intracellular; 
mitochondrial 

large 
ribosomal 
subunit; 

mitochondrion
; ribosome; 

mitochondrial 
large 

ribosomal 
subunit; 

structural 
constituent of 

ribosome; 
structural 

constituent of 
ribosome; 

mitochondrial 
genome 

maintenance; 
protein 

biosynthesis; 

VITAMIN-K 
DEPENDENT 
PROTEIN C 

PRECURSOR (EC 
3.4.21.69) 

(AUTOPROTHROM
BIN IIA) 

(ANTICOAGULANT 
PROTEIN C) 

(BLOOD 
COAGULATION 
FACTOR XIV).  

Proc 4.86 2.63 extracellular 
region; 

extracellular 
space; 

calcium ion 
binding; 

chymotrypsin 
activity; 

hydrolase 
activity; 

peptidase 
activity; protein 

C (activated) 
activity; serine-

type 
endopeptidase 
activity; trypsin 

activity; 

blood 
coagulation; 

proteolysis and 
peptidolysis; 

HETEROGENEOUS 
NUCLEAR 

RIBONUCLEOPROT
EIN D; AU-RICH 
ELEMENT RNA-

BINDING PROTEIN 
1.  

Hnrpd 5.00 1.50 chromosome; 
chromosome, 

telomeric 
region; 
nucleus; 

ribonucleoprot
ein complex; 

DNA binding; 
RNA binding; 
nucleic acid 

binding; 

regulation of 
transcription, 

DNA-dependent; 
telomerase-
dependent 
telomere 

maintenance; 
transcription; 

MYOSIN 
REGULATORY 
LIGHT CHAIN-

LIKE. 

1500001M
02Rik 

5.44 2.69    

ORPHAN NUCLEAR 
RECEPTOR NR1I3 
(CONSTITUTIVE 
ANDROSTANE 
RECEPTOR) 

(CAR). 

Nr1i3 5.81 2.26 cytosol; 
nucleus; 

DNA binding; 
ligand-

dependent 
nuclear receptor 
activity; protein 
binding; receptor 
activity; steroid 

hormone 
receptor activity; 

transcription 
factor activity; 

negative 
regulation of 
transcription; 
regulation of 
transcription; 
regulation of 
transcription, 

DNA-dependent; 
transcription; 

MEIOTIC 
RECOMBINATION 
PROTEIN REC14. 

2700038L1
2Rik 

6.25 4.38    

unknown 1110008P1
4Rik 

7.52 3.89    

60S RIBOSOMAL 
PROTEIN L11.  

2010203J1
9Rik 

7.53 5.23    

60S RIBOSOMAL 
PROTEIN L38.  

0610025G1
3Rik 

8.47 4.69    
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BILE ACID-
COENZYME A: 

AMINO ACID N-
ACYLTRANSFERAS

E; BILE ACID-
COENZYME A 

DEHYDROGENASE
: AMINO ACID N-
ACYLTRANSFERAS

E; TAURINE N-
ACYLTRANSFERAS

E. 

Baat 8.49 2.25 cellular_compo
nent unknown; 

N-
acyltransferase 

activity; N-
acyltransferase 

activity; 
acyltransferase 

activity; 
transferase 

activity; 

bile acid 
metabolism; 

ENDOGLIN 
PRECURSOR 

(CELL SURFACE 
MJ7/18 

ANTIGEN). 

Eng 8.95 8.34 extracellular 
space; integral 
to membrane; 

binding; protein 
binding; 

angiogenesis; 
cell adhesion; 

heart 
development; 
regulation of 
transforming 
growth factor 
beta receptor 

signaling 
pathway; 

NICOTINAMIDE N-
METHYLTRANSFER
ASE (EC 2.1.1.1). 

Nnmt 9.76 4.01  methyltransferas
e activity; 

nicotinamide N-
methyltransferas

e activity; 
transferase 

activity; 

 

BRAIN PROTEIN 
I3.  

Bri3 11.70 11.14 integral to 
membrane; 

  

ORM1-LIKE 3; 
EXPRESSED 
SEQUENCE 
AI315223.  

Ormdl3 13.50 12.28 integral to 
membrane; 

  

Tabell 6 Gener signifikant høyere uttrykt i lever hos lakterende mus (22,5 dager etter befruktning) 

eksponerte for HBCD i 18 dager sammenliknet med lakterende kontrollmus (22,5 dager etter befruktning). 

Medianforholdet er presentert som forholdet mellom Cy5 og Cy3, og er angitt med standardavvik (SD). 

Medianforholdet ble beregnet som gruppegjennomsnitt, N er her lik 3. Hvilke biologiske prosesser, 

cellulære komponenter og molekylære funksjoner de ulike genene er assosiert med, er også beskrevet. 
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Sammenlikning av genekspresjon i lever fra 3,5 dager gamle kontrollavkom (22,5 

dager etter befruktning) og lever fra 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter 

befruktning) in utero eksponerte for HBCD (100 mg/kg) i 18 dager

NAVN GENKODE MEDIAN-
FORHOLD 

SD CELLULÆR 
KOMPONENT 

MOLEKYLÆR 
FUNKSJON 

BIOLOGISK 
PROSESS 

ACTIN-
ASSOCIATED 

PROTEIN 
PALLADIN 

(FRAGMENT).  

2410003B
16Rik 

1.44 0.07    

SERINE 
PROTEINASE 

INHIBITOR A3K 
PRECURSOR 

(CONTRAPSIN) 
(SERPIN A3K). 

Serpina3k 1.50 0.43  endopeptidase 
inhibitor activity; 
serine-type 
endopeptidase 
inhibitor activity; 

 

LAMIN A.  Lmna 1.74 0.30 intermediate 
filament; 
lamin 
filament; 
nucleus; 

protein binding; 
structural molecule 
activity; 

nuclear 
membrane 
organization and 
biogenesis; 

unknown 2310015K
15Rik 

1.81 0.14    

PUTATIVE C10 
PROTEIN (B-CELL 

RECEPTOR-
ASSOCIATED 
PROTEIN 37).  

Bcap37 1.82 0.29  receptor activity; DNA 
metabolism; 
signal 
transduction 

40S RIBOSOMAL 
PROTEIN S8. 

Rps8 1.82 0.34 cytosolic 
ribosome 
(sensu 
Eukaryota); 
intracellular; 
ribosome; 
ribonucleoprot
ein complex; 

structural 
constituent of 
ribosome; 

protein 
biosynthesis; 
ribosome 
biogenesis; 

60S RIBOSOMAL 
PROTEIN L35A.  

2810431L
15Rik 

2.01 0.22    

unknown 2810411G
23Rik 

2.07 0.39    

AGP7. Apg7l 2.32 0.22  catalytic activity; 
protein binding; 
ubiquitin activating 
enzyme activity; 

autophagy; 
protein 
transport; 
transport; 
ubiquitin cycle; 

DGCR6 PROTEIN 
(DIGEORGE 
SYNDROME 

CRITICAL REGION 
6 HOMOLOG).  

Dgcr6 2.34 0.76    

PROGRAMMED 
CELL DEATH 
PROTEIN 5 

(TFAR19 PROTEIN) 
(TF-1 CELL 
APOPTOSIS 

RELATED GENE-19 
PROTEIN) 

Pdcd5 2.41 1.41   apoptosis; 
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SUPEROXIDE 
DISMUTASE [MN], 
MITOCHONDRIAL 
PRECURSOR (EC 

1.15.1.1).  

Sod2 2.44 0.56 mitochondrion
; 

manganese ion 
binding; 
manganese 
superoxide 
dismutase activity; 
manganese 
superoxide 
dismutase activity; 
manganese 
superoxide 
dismutase activity; 
metal ion binding; 
oxidoreductase 
activity; 
superoxide 
dismutase activity; 

superoxide 
metabolism; 

ESTRADIOL 17 
BETA-

DEHYDROGENASE 
8 (EC 1.1.1.62) 

(17-BETA-HSD 8) 
(17- BETA-

HYDROXYSTEROID 
DEHYDROGENASE 
8) (KE6 PROTEIN) 

(KE-6).  

H2-Ke6 2.50 0.30 membrane 
fraction; 
mitochondrial 
membrane; 
mitochondrion
; plasma 
membrane; 

estradiol 17-beta-
dehydrogenase 
activity; 
oxidoreductase 
activity; 
testosterone 17-
beta-
dehydrogenase 
activity; 

androgen 
metabolism; 
estrogen 
metabolism; lipid 
biosynthesis; 
metabolism; 
steroid 
biosynthesis; 

unknown 1110019N
10Rik 

2.79 0.66    

GLUTATHIONE S-
TRANSFERASE P 2 

(EC 2.5.1.18) 
(GST YF-YF) (GST-
PIB) (GST CLASS-

PI). 

Gstp2 2.82 0.47  glutathione 
transferase 
activity; 

glutathione 
metabolism; 

unknown Elp3 2.85 1.24  N-acetyltransferase 
activity; 

 

ERYTHROPOIETIN 
RECEPTOR 

PRECURSOR (EPO-
R).  

Epor 2.95 1.66 extracellular 
space; integral 
to membrane; 
membrane 

hematopoietin/inte
rferon-class (D200-
domain) cytokine 
receptor activity; 
receptor activity; 
transmembrane 
receptor activity; 

 

PROTEIN 
PHOSPHATASE 2C 

BETA ISOFORM 
(EC 3.1.3.16) 

(PP2C-BETA) (IA) 
(PROTEIN 

PHOSPHATASE 
1B). 

Ppm1b 2.98 1.26 protein 
serine/threoni
ne 
phosphatase 
complex; 

catalytic activity; 
hydrolase activity; 
magnesium ion 
binding; 
manganese ion 
binding; 
phosphoprotein 
phosphatase 
activity; protein 
serine/threonine 
phosphatase 
activity; 

protein amino 
acid 
dephosphorylatio
n; 

GROWTH 
HORMONE 
RECEPTOR 

PRECURSOR (GH 
RECEPTOR) (GH 

BINDING 
PROTEIN) (GHBP) 
(SERUM BINDING 

PROTEIN).  

Ghr 3.15 0.64 extracellular 
space; 
extrinsic to 
membrane; 
membrane; 
integral to 
membrane; 

hematopoietin/inte
rferon-class (D200-
domain) cytokine 
receptor activity; 
receptor activity; 

endocytosis; 
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Tabell 7 Gener signifikant høyere uttrykt i lever hos 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) 

in utero eksponerte for HBCD i 18 dager sammenliknet med 3,5 dager gamle kontrollavkom (22,5 dager 

etter befruktning). Medianforholdet er presentert som forholdet mellom Cy5 og Cy3, og er angitt med 

standardavvik (SD). Medianforholdet ble beregnet som gruppegjennomsnitt, N er her lik 3. Hvilke 

biologiske prosesser, cellulære komponenter og molekylære funksjoner de ulike genene er assosiert med, er 

også beskrevet. 

unknown AY036118 3.77 1.19 cellular_compo
nent unknown; 

molecular_function 
unknown; 

hemopoiesis; 
positive 
regulation of cell 
proliferation 

RAN-SPECIFIC 
GTPASE-

ACTIVATING 
PROTEIN (RAN 

BINDING PROTEIN 
1) (RANBP1). 

Ranbp1 4.07 3.50 centrosome; 
cytoplasm; 

GTPase activator 
activity; 

positive 
regulation of 
mitotic 
centrosome 
separation; 
spindle 
organization and 
biogenesis; 

ESO3 PROTEIN.  1110049G
11Rik 

4.43 0.37    

unknown 1200014K
04Rik 

4.50 1.89    

INTERFERON-G 
INDUCED GTPASE. 

Gtpi-
pending 

4.61 3.48    

unknown 1700021B
03Rik 

4.64 2.82    

5-LIPOXYGENASE 
ACTIVATING 

PROTEIN (FLAP) 
(MK-886-BINDING 

PROTEIN) 
(FRAGMENT). 

Alox5ap 4.71 2.84 extracellular 
space; integral 
to membrane; 

enzyme activator 
activity; 

leukotriene 
biosynthesis; 
leukotriene 
metabolism 

IMMUNE 
ASSOCIATED 
NUCLEOTIDE 

FAMILY MEMBER; 
SIMILAR TO 

HYPOTHETICAL 
PROTEIN 

MGC27027. 

317758 5.32 3.54    

IMPORTIN-ALPHA 
RE-EXPORTER 

(CHROMOSOME 
SEGREGATION 1-
LIKE PROTEIN) 

(CELLULAR 
APOPTOSIS 

SUSCEPTIBILITY 
PROTEIN).  

Cse1l 6.15 3.56 cytoplasm; 
nuclear pore; 
nucleus; 

importin-alpha 
export receptor 
activity; protein 
transporter 
activity; 

apoptosis; cell 
proliferation; 
protein 
transport; 
protein-nucleus 
import, docking; 
transport; 

HISTONE H4.  Hist2h4 6.85 7.99 chromosome; 
nucleosome; 
nucleus 

DNA binding; chromosome 
organization and 
biogenesis 
(sensu 
Eukaryota); 
nucleosome 
assembly; 
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Sammenlikning av genekspresjon i tannanlegg fra 12,5 dager gamle kontrollfostre 

og tannanlegg fra 12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD (100 

mg/kg) i 8 dager  

 
 

 

Tabell 8 Purin metabolisme. Nedregulerte gener involvert i purin-metabolisme. Gener signifikant lavere 

uttrykt i tannanlegg hos 12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD i 8 dager sammenliknet med 

12,5 dager gamle kontrollfostre.  

Entrez 
Gen ID 

Gen 
kode 

Gen navn Cellulær 
komponenet 

Molekylær 
funksjon 

Biologiske 
prosess 

11821 Aprt adenine 
phosphoribosyl 

transferase 

 adenine 
phosphoribosyltransf

erase activity; 
transferase activity; 
transferase activity, 
transferring glycosyl 

groups; 

adenine salvage; 
nucleoside metabolism; 
purine ribonucleoside 

salvage; 

14923 Guk1 guanylate 
kinase 1 

 ATP binding; 
guanylate kinase 
activity; kinase 

activity; transferase 
activity; 

 

18605 Enpp1 ectonucleotide 
pyrophosphata
se/phosphodies
terase 1 

integral to 
membrane; 
plasma 
membrane; 

catalytic activity; 
endonuclease 
activity; hydrolase 
activity; nucleic acid 
binding; nucleotide 
diphosphatase 
activity; 
phosphodiesterase I 
activity; 

negative regulation of 
ossification; nucleotide 
metabolism; 

67054 Paics phosphoribosyl
aminoimidazole 
carboxylase, 
phosphoribosyl
aminoribosyla
minoimidazole, 
succinocarboxa
mide 
synthetase 

phosphoribosyla
minoimidazole 
carboxylase 
complex; 

carboxy-lyase 
activity; catalytic 
activity; ligase 
activity; lyase 
activity; 
phosphoribosylaminoi
midazole carboxylase 
activity; 
phosphoribosylaminoi
midazolesuccinocarbo
xamide synthase 
activity 

'de novo' IMP 
biosynthesis; purine 
nucleotide biosynthesis; 
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Tabell 9 MAPK-signalvei. Nedregulerte gener involvert i MAPK-signalvei. Gener signifikant lavere 

uttrykt i tannanlegg hos 12,5 dager gamle fostre in utero eksponerte for HBCD i 8 dager sammenliknet med 

12,5 dager gamle kontrollfostre.  

Entrez 
Gen 
ID 

Gen 
kode 

Gen navn Cellulær 
komponent 

Molekylær 
funksjon 

Biologisk 
prosess 

14182 Fgfr1 fibroblast 
growth factor 

receptor 1 

extracellular 
space; integral 
to membrane; 

ATP binding; fibroblast 
growth factor receptor 

activity; heparin 
binding; kinase 

activity; protein kinase 
activity; protein 

serine/threonine kinase 
activity; protein-

tyrosine kinase activity; 
receptor activity; 

transferase activity; 

brain development; 
branching 

morphogenesis; 
induction of an organ; 

inner ear 
morphogenesis; lung 
development; protein 

amino acid 
phosphorylation; 
regulation of cell 

proliferation; salivary 
gland morphogenesis; 
signal transduction; 

14828 Hspa5 heat shock 
70kD protein 5 

(glucose-
regulated 
protein) 

endoplasmic 
reticulum; 

ATP binding; protein 
binding; ribosome 

binding; 

ER-overload response; 
protein folding; 

response to unfolded 
protein; 

18205 Ntf3 neurotrophin 3 cytoplasmic 
vesicle; 

extracellular 
region; 

extracellular 
space; 

growth factor activity; 
neurotrophin p75 
receptor binding; 
protein binding; 

brain development; 
epidermis 

development; glial cell 
fate determination; 
mechanoreceptor 
differentiation; 

neuromuscular synaptic 
transmission; 

peripheral nervous 
system development; 
positive regulation of 

transcription from RNA 
polymerase II 

promoter; 
18782 Pla2g2d phospholipase 

A2, group IID 
extracellular 

space; 
calcium ion binding; 
hydrolase activity; 
phospholipase A2 

activity; 

lipid catabolism; 

19043 Ppm1b protein 
phosphatase 

1B, magnesium 
dependent, 
beta isoform 

protein 
serine/threonine 

phosphatase 
complex; 

catalytic activity; 
hydrolase activity; 

magnesium ion 
binding; manganese ion 

binding; 
phosphoprotein 

phosphatase activity; 
protein 

serine/threonine 
phosphatase activity; 

protein amino acid 
dephosphorylation; 

56489 Ikbke inhibitor of 
kappaB kinase 

epsilon 

 ATP binding; IkappaB 
kinase activity; kinase 
activity; protein kinase 

activity; protein 
serine/threonine kinase 

activity; protein-
tyrosine kinase activity; 

transferase activity; 

protein amino acid 
phosphorylation; 
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Sammenlikning av genekspresjon i tannanlegg fra 3,5 dager gamle kontrollavkom 

(22,5 dager etter befruktning) og tannanlegg fra 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager 

etter befruktning) in utero eksponerte for HBCD (100 mg/kg) i 18 dager  
 

Tabell 10 ECM-reseptor intraksjon. Gener som inngår i ECM-reseptor intraksjon. Gener signifikant 

høyere uttrykt i tannanlegg hos 3,5 dager gamle avkom (22,5 dager etter befruktning) in utero eksponerte 

for HBCD i 18 dager sammenliknet med 3,5 dager gamle kontrollavkom (22,5 dager etter befruktning). 

Entrez Gen 
ID 

Gen kode Gen navn Cellulær 
komponent 

Molekylær 
funksjon 

Biologisk  
prosess 

12831 Col5a1 procollagen, 
type V, alpha 1 

collagen; 
collagen type 

V; extracellular 
matrix (sensu 

Metazoa); 
extracellular 

space; 

extracellular 
matrix structural 

constituent; 
extracellular 

matrix structural 
constituent 
conferring 

tensile strength; 
heparin binding; 

structural 
molecule 
activity; 

cell adhesion; 

12842 Col1a1 procollagen, 
type I, alpha 1 

collagen; 
cytoplasm; 
extracellular 

matrix (sensu 
Metazoa); 

extracellular 
space; 

extracellular 
matrix structural 

constituent; 
extracellular 

matrix structural 
constituent 
conferring 

tensile strength; 
structural 
molecule 
activity; 

cell adhesion; 
phosphate 
transport; 

12843 Col1a2 procollagen, 
type I, alpha 2 

collagen; 
cytoplasm; 
extracellular 

matrix (sensu 
Metazoa); 

extracellular 
space; 

extracellular 
matrix structural 

constituent; 
extracellular 

matrix structural 
constituent 
conferring 

tensile strength; 
structural 
molecule 
activity; 

cell adhesion; 
phosphate 
transport; 

16780 Lamb3 laminin, beta 3 basal lamina; 
basement 

membrane; 
extracellular 

space; 
extracellular 

matrix (sensu 
Metazoa); 

extracellular 
matrix structural 

constituent; 
protein binding; 

structural 
molecule 
activity; 

cell adhesion; 
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Sammenlikning av genekspresjon i lever fra drektige mus (12,5 dager etter 

befruktning)(kontroll og behandlet) og lever fra 12,5 dager gamle fostre (kontroll og 

behandlet) etter 8 dagers in utero eksponering for HBCD (100 mg/kg)  

Tabell 11 Gener uttrykt i lever hos drektige mus (12,5 dager etter befruktning)(kontroll og behandlet) og 

lever hos 12,5 dager gamle fostre (kontroll og behandlet) etter 8 dagers in utero eksponering for HBCD.  

Genene er rangert etter Medianforhold foster. Medianforholdet for foster er presentert som forholdet 

mellom Cy5 og Cy3, og er angitt med standardavvik (SD). Medianforholdet ble beregnet som 

gruppegjennomsnitt, N er her lik 3.  Medianforholdet fra to matriser er presentert for mor. 

NAVN GENKODE MEDIAN- 
FORHOLD 
FOSTER 

SD 
FOSTER 

MEDIAN 
FORHOLD MOR 
1+2 (8-dager) 

CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTIDE 
VIII-LIVER, MITOCHONDRIAL PRECURSOR 

(EC 1.9.3.1).  

Cox8a 1.77 0.33 0.76/0.50 

HOMEOBOX EXPRESSED IN ES CELLS 1 
(HOMEOBOX PROTEIN ANF) (ANTERIOR- 

RESTRICTED HOMEOBOX PROTEIN) 
(RATHKE POUCH HOMEO BOX).  

Hesx1 2.11 0.39 1.18/1.06 

unknown Ndufb10 2.13 0.70 0.36/0.23 

LIVER CARBOXYLESTERASE 22 PRECURSOR 
(EC 3.1.1.1) (EGASYN) (ESTERASE- 22) (ES-

22).  

Ces3 2.64 1.00 3.45/2.30 

unknown C130052I12
Rik 

2.74 0.59 1.35/0.60 

2-HYDROXYPHYTANOYL-COA LYASE (EC 
4.1.-.-) (2-HPCL).  

Hpcl-pending 3.01 1.00 4.43/3.46 

EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION 
FACTOR 3 SUBUNIT 2 (EIF-3 BETA) (EIF3 

P36) (EIF3I) (TGF-BETA RECEPTOR 
INTERACTING PROTEIN 1) (TRIP-1).  

Eif3s2 3.08 0.77 0.73/0.35 

HOMEOBOX PROTEIN HMX3 (HOMEOBOX 
PROTEIN NKX-5.1). 

Hmx3 3.39 0.48 1.68/1.11 

60S RIBOSOMAL PROTEIN L34. 1100001I22
Rik 

3.41 1.98 1.18/0.71 

FIBROBLAST GROWTH FACTOR REGULATED 
PROTEIN 2.  

Tnfrsf12a 3.90 1.17 1.11/0.46 

HOMEOBOX PROTEIN HOX-D11 (HOX-4.6) 
(HOX-5.5).  

Hoxd11 4.32 1.77 1.90/1.22 

60S RIBOSOMAL PROTEIN L5. Rpl5 4.53 2.44 1.32/0.95 

AFAMIN PRECURSOR (ALPHA-ALBUMIN) 
(ALPHA-ALB).  

Afm 4.58 4.55 7.37/3.91 

PEROXIREDOXIN 1 (EC 1.11.1.-) 
(THIOREDOXIN PEROXIDASE 2) 

(THIOREDOXIN- DEPENDENT PEROXIDE 
REDUCTASE 2) (OSTEOBLAST SPECIFIC 

FACTOR 3) (OSF-3) (MACROPHAGE 23 KDA 
STRESS PROTEIN).  

Prdx1 4.79 2.01 0.84/0.56 

SHC TRANSFORMING PROTEIN.  Shc1 4.84 2.19 1.08/0.98 

ADAPTER-RELATED PROTEIN COMPLEX 1 
GAMMA 2 SUBUNIT (GAMMA2-ADAPTIN) 

(ADAPTOR PROTEIN COMPLEX AP-1 GAMMA-
2 SUBUNIT) (G2AD).  

Ap1g2 7.21 4.09 0.61/0.75 

SYNAPTIC GLYCOPROTEIN SC2.  Gpsn2 7.28 2.86 1.08/0.68 


