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Sammendrag

SAMMENDRAG
Denne hovedfagsoppgaven tar for seg effekten av ulike hydroksylerte bifenylforbindelser på
humane neutrofile granulocytter og på granulærceller fra rottecerebellum (lillehjernen).
Polyklorinerte bifenyler (PCBer) er utbredte miljøgifter, og effekten av deres hydroksylerte
metabolitter er tidligere lite undersøkt. Det mistenkes at hydroksylerte PCB-metabolitter, i
likhet med sine forgjengerforbindelser, kan påvirke cellenes produksjon av reaktive
oksygenforbindelser (ROS). Slik produksjon av reaktive forbindelser er trolig involvert i en
rekke patologiske tilstander i mennesker, deriblant de nevrodegenerative sykdommene
amyotrofisk lateral sklerose (ALS), Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom.

Det ble innledningsvis kartlagt hvilke ROS-forbindelser den fluorescerende proben DHR123
kunne detektere. Ved å utføre eksperimenter med granulocytter som var eksponert for den
ROS-fremkallende forbindelsen forbol 12-myristat 13-acetat (PMA), var det mulig å danne et
helhetlig bilde av probens spesifisitet. Ulike blokkerende forbindelser av den PMA-fremkalte
ROS-produksjonen, gjorde det mulig å hemme de ulike reaksjonsveiene som ledet fra
superoksid (O2•-) til ulike andre ROS-forbindelser, relativt spesifikt. Resultatene som ble
oppnådd, kunne tolkes i den retning at DHR123 viste sensitivitet overfor ROS-forbindelsene
hypokloritt (HOCl), peroksynitritt (ONOO-), hydrogenperoksid (H2O2) og muligens også
hydroksylradikalet (•OH).

Effekter av hydroksylerte PCBer på ROS-produksjonen i granulocytter ble undersøkt ved
hjelp av probene DHR123, diklorofluorescein diacetat (DCFH-DA), luminol og lucigenin. De
tre testsubstansene 4-hydroksy-3,3’,5’-triklorinert bifenyl (p43), 4-hydroksy-2’,3,4’,5tetraklorinert bifenyl (p47) og 4-hydroksy-3,3’,4’-triklorinert bifenyl (p50) førte til kraftig
økning i alle de intracellulært detekterte ROS-forbindelsene. Disse ROS-forbindelsene var
HOCl, ONOO-, H2O2 og •OH, og de ble detektert ved hjelp av luminol, DHR123 og DCFHDA. Ekstracellulær dannelse av O2•- ble detektert ved hjelp av lucigenin, og granulocytter
eksponert for 4-hydroksy-2’,3,5-triklorinert bifenyl (p45), 4-hydroksy-2’,3,4’,5-tetraklorinert
bifenyl (p47) og 4-hydroksy-3,4’,5-triklorinert bifenyl (p48) viste kraftig økning i
produksjonen av dette radikalet. Enzymkomplekset NADPH-oksidase ble identifisert som
hovedkilden til ROS-produksjon i granulocyttene. I motsetning til den økte ROS-dannelsen
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man vanligvis kunne observere, gav eksponering av granulocytter for 4-hydroksy-3,5diklorinert bifenyl (p44) og 4-hydroksy-3,3’,5-triklorinert bifenyl (p46) nedsatt deteksjon av
HOCl. Høyeste anvendte konsentrasjon av p46 (50 µM) gav i tillegg kraftig nedsatt deteksjon
av ekstracellulært O2•-. Den bromerte flammehemmeren tetrabromobisfenol-A (TBBP-A)
viste også en rekke egenskaper som minnet om egenskapene til PCB-metabolitten p46. Det
var imidlertid ikke mulig å fastslå om den senkningen p44, p46 og TBBP-A forårsaket i
utslaget med de ulike probene, skyldtes en enzymhemmer- eller scavengereffekt.

Til slutt ble effekten av de hydroksylerte PCB-metabolittene på ROS-dannelse i
granulærceller undersøkt. I motsetning til observasjoner gjort i forsøk med granulocytter, var
det PCB-metabolittene p44 og p46 som gav den kraftigste oksidative responsen i
granulærceller. Fosforylering av ekstracellulært signalregulert kinase 1 og 2 (ERK 1/2), som
er et viktig trinn i den mitogenaktiverte proteinkinasekaskaden (MAPkinase-veien), ble vist å
være en kilde til økt ROS-produksjon i granulærcellene. Det oksidative stresset som denne
ROS-produksjonen fremkalte i cellene, kunne føre til celledød hos en viss andel celler i
granulærcellekulturene. Anestesimidlet propofol, som ofte har blitt omtalt som et legemiddel
med potensiell antioksidativ effekt, ble identifisert som en mulig beskyttende substans for
cellene som var eksponert for den hydroksylerte PCB-metabolitten p46.
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Forkortelser

FORKORTELSER
ACAMB
ALS
Ara-C
BME
BSA
Ca2+
[Ca2+]i
CSA
Cu2+
CoQ10
DCFH-DA
DDC
DEFM
DHR123
DMSO
DPI
ECL
EGTA
ERK
FBS
Fe2+
Fe3+
GSH
GSHPX
GSSG
HBSS
HEPES
H2O2
HOCl
HRP
L-NAME
MAPK
MPO
MSE
NADPH
NO•
NOS
O 2• •
OH
ONOOp43
p44
p45
p46
p47
p48

Acrylamid/metylenbisacrylamid
Amyotrofisk lateral sklerose
Cytosin 1-β-D-arabinofuranosid
Basal medium eagle
Bovint serumalbumin
Kalsiumioner
Intracellulær kalsiumkonsentrasjon
Cyclosporin A
Kobberioner
Koenzym Q10 / ubiquinon
Diklorofluorescein diacetat
Dietylditiokarbaminsyre
Deferoksamin mesylat
Dihydrorhodamin 123
Dimetylsulfoksid
Difenyleniodonium
Enhanced chemoluminescense
Etylenglykolbis-(β-aminoetyl) N,N,N’,N’-tetraacetat
Ekstracellulært signalregulert kinase
Føtalt kalveserum
Toverdige jernioner
Treverdige jernioner
Redusert glutation
Glutationperoksidase
Oksidert glutationdisulfid
Hanks balanced salt solution
K-4-(2-hydroksyetyl)-1-piperrazinetansulfonat
Hydrogenperoksid
Hypokloritt
Horse radish peroxidase
Nw-nitro-L-arginin metylester
Mitogenaktivert proteinkinase
Myeloperoksidase
Mannitol/sukrose/EGTA-buffer
Nikotinamidadenindinukleotidfosfat
Nitrogenoksidradikal
Nitrogenoksidsyntase
Superoksidradikal
Hydroksylradikal
Peroksynitritt
4-hydroksy-3,3’,5’-triklorinert bifenyl
4-hydroksy-3,5-diklorinert bifenyl
4-hydroksy-2’,3,5-triklorinert bifenyl
4-hydroksy-3,3’,5-triklorinert bifenyl
4-hydroksy-2’,3,4’,5-tetraklorinert bifenyl
4-hydroksy-3,4’,5-triklorinert bifenyl
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p50
p51
PBS
PCB
PCB153
pERK
PKC
PLA2
PMA
ROS
rpm
SDS
SHA
SIN-1
SNAP
SOD
TBBP-A
TBS-T
TEMED
U0126

4-hydroksy-3,3’,4’-triklorinert bifenyl
2-hydroksy-4’-monoklorinert bifenyl
Fosfatbufret saltløsning
Polyklorert bifenyl
2,2’,4,4’,5,5’-heksaklorinert bifenyl
Fosforylert ekstracellulært signalregulert kinase
Proteinkinase C
Fosfolipase A2
Phorbol 12-myristate 13-acetat
Reactive oxygen species
Runder per minutt
Natriumdodecylsulfat
Salicylhydroksaminsyre
3-Morfolinosydnonimin
S-nitroso-N-acetylpenicillamin
Superoksiddismutase
Tetrabromobisphenol-A
Trisbufret saltløsning med Tween 20
N,N,N,N-tetra-metyl-etylendiamin
1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminofenyltio)butadiene
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Innledning

1.

INNLEDNING

1.1.

Frie radikaler og reaktive oksygenforbindelser

1.1.1.

Forklaring av begrepene

”Frie radikaler” er en fellesbetegnelse for atomer eller molekyler som har ett eller flere
uparrede elektroner i ytterste elektronskall. Uparrede elektroner øker reaktiviteten, og frie
radikaler har derfor en svært høy velvillighet til å reagere med omkringliggende bestanddeler
i cellene. De enkleste frie radikalene man vet om er hydrogenatomer med et uparret elektron
(H•). Andre vanlige eksempler på frie radikaler er hydroksylradikaler (•OH) og
superoksidradikaler (O2• -) (Betteridge, 2000). Noen oksygenholdige molekyler kan genereres
i biologiske systemer og være involvert i samme type reaksjoner som de frie radikalene, uten
at de selv inneholder uparrede elektroner. Forbindelsene er likevel relativt reaktive og kalles
”reaktive oksygenforbindelser” (ROS). Typiske eksempler på ROS-forbindelser som ikke er
frie radikaler, er hydrogenperoksid (H2O2) og hypokloritt (HOCl) (Halliwell et al., 1995).
Slike reaktive forbindelser dannes hele tiden i cellenes metabolisme og er naturlige i kroppen.
Men for at det ikke skal bli for store mengder av dem, slik at de skader celler og vev, blir de
nøytralisert av ulike antioksidantsystemer. Det er dermed vanligvis en fin balanse (figur 1.1)
mellom faktorer som øker dannelsen av fri radikaler, og faktorer som gir antioksidanter.

Reaktive
forbindelser

Antioksidantsystemer

Fig. 1.1: Forholdet mellom reaktive forbindelser og antioksidative systemer er en finjustert balansegang i
kroppens celler.
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1.1.2.

Reaktive oksygenforbindelser (ROS)

Termene ”reaktive oksygenforbindelser” og ”frie radikaler” blir ofte benyttet om hverandre.
Frie radikaler er som tidligere nevnt, kjemiske forbindelser som har uparrede elektroner.
ROS-forbindelser inkluderer både oksygenradikaler og ikke-radikale, oksygenholdige,
reaktive forbindelser (Halliwell et al., 1995). Ordet ”reaktive” er et relativt utrykk.
Hydroksylradikalet har en ekstremt kort halveringstid, og er den mest potente oksidanten man
kjenner (Betteridge, 2000). Mens andre ROS-forbindelser, som for eksempel O2• - og H2O2,
bare kan reagere hurtig med noen få spesifikke molekyler (Halliwell et al., 1995).

HOCl

O2. SOD

MPO

H2O2

SHA

DDC

Fe2+

DEFM

Fe3+

NO·

.

OH

L-NAME

ONOONO2.
Fig. 1.2: Sammenhengen mellom dannelse av de ulike reaktive oksygenforbindelsene i en celle. Enzymene
superoksiddismutase (SOD) og myeloperoksidase (MPO) er involvert i dannelse av hhv. hydrogenperoksid
(H2O2) og hypokloritt (HOCl). Superoksidradikaler (O2• -) oppstår ved tilførsel av ett elektron til molekylært
oksygen ved hjelp av for eksempel NADPH-oksidase, glykolatoksidase eller xantinoksidase. Oksidasjon av Fe2+
til Fe3+ driver reaksjonen fra H2O2 til hydroksylradikaler (•OH). Nitrogenmonoksid (NO•) dannes ved hjelp av
enzymet nitrogenoksidsyntase (NOS). Superoksiddismutase (SOD) kan hemmes med dietylditiokarbaminsyre
(DDC), og myeloperoksidase (MPO) kan hemmes med salicylhydroksaminsyre (SHA). Deferoksamin mesylat
(DEFM) er en chelator for Fe2+, og kan hemme dannelse av •OH. Nw-nitro-L-arginin metylester (L-NAME)
hemmer enzymet NOS og dermed dannelse av peroksynitritt (ONOO-).

Hydroksylradikalet er en svært reaktiv oksygenforbindelse som har en levetid i vandige
løsninger på rundt to nanosekunder, og en diffusjonsradius på rundt 20 Å. Radikalet kan
dermed bare gi peroksidering når den dannes nært ved målet. Hydroksylradikaler dannes fra
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O2• - i en reaksjon katalysert av Fe2+ eller andre transisjonsmetaller, eller ved effekten av
ioniserende stråling på molekylært oksygen (Haugland, 2004). Det er så reaktivt med alle
biologiske molekyler at det synes umulig å utvikle en spesifikk scavenger for akkurat dette
radikalet (Halliwell et al., 1995). Superoksid er mye mindre reaktivt enn •OH, men O2•- kan
likevel danne grunnlaget for produksjon av en rekke andre reaktive forbindelser (figur 1.2),
for eksempel ved å reagere med nitrogenoksidradikal (NO•) og gi peroksynitritt (ONOO-).
Denne reaksjonen er tre ganger raskere enn den tiden enzymet superoksiddismutase (SOD)
bruker på å ”fange” O2•- og omdanne det til H2O2. Likevel er dannelsen av ONOO- vanligvis
begrenset på grunn av høy SOD-aktivitet og lave konsentrasjoner av NO• og O2•- radikaler.
Ved tilstander der disse konsentrasjonene er forhøyet eller enzymets konsentrasjon/aktivitet er
senket, kan dannelse av den reaktive forbindelsen ONOO- bli favorisert (Simonian & Coyle,
1996). Hydrogenperoksid er ikke et fritt radikal, men er likevel en ROS-forbindelse. Den
ligner mye på vann i sin molekylære struktur og diffunderer lett rundt i den enkelte celle og
også mellom celler (Halliwell et al., 1995). Hydrogenperoksid har i seg selv få biologiske
mål, men kan virke som utgangspunkt for dannelse av •OH i en reaksjon som involverer
oksidasjon av Fe2+ til Fe3+, eller for dannelse av HOCl ved hjelp av enzymet
myeloperoksidase (MPO) (figur 1.2). Fra HOCl og H2O2 er det også mulig å få dannet
singletoksygen (1O2) ved at ett av oksygenatomene i H2O2 kombineres med oksygenatomet i
HOCl. Man får da molekylært oksygen med høyere energinivå enn vanlig grunntilstand
oksygen, samt vann og kloridioner som biprodukter. Singletoksygen har to elektroner i
samme orbital med motsatt spinn, og er mer reaktiv enn vanlig oksygen.

Den relative mengde av hver av ROS-forbindelsene avhenger av celletype, fordi ulike
celletyper har ulike mengder av de involverte enzymene.

1.1.3. Dannelse av de reaktive forbindelsene

Mitokondriell oksidativ metabolisme, enzymatiske reaksjoner som involverer
oksidasjonsreaksjoner, autooksidasjon av små biologiske molekyler, fosfolipidmetabolisme,
nitrogenoksid, og proteolytiske reaksjonsveier i cellene er alle potensielle kilder til
intracellulære reaktive forbindelser (Simonian & Coyle, 1996). Årsaker til at ROSforbindelser dannes i kroppens celler, kan være mange. Forbindelsene kan oppstå som et
naturlig trinn i cellenes forsvarssystem, eller som resultat av uheldig overføring av elektroner
11
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til molekylært oksygen fra for eksempel mitokondrienes elektrontransportkjede. I spesialiserte
celletyper involvert i kroppens beskyttelse mot invaderende mikroorganismer, har enzymet
som oksiderer forbindelsen nikotinamidadenindinukleotidfosfat (NADPH-oksidase) (figur
1.3), og nitrogenoksidsyntase (NOS) blitt identifisert som viktige kilder for reaktive
forbindelser (Myhre et al., 2003). Både O2•-, HOCl og H2O2 kan spille viktige roller når det
gjelder forsvarsprosesser mot ulike bakterier og sopp.

O2• -

O2

gp91

gp91

p22

p47

rac
rac

p22

p67
p67

p47

NADPH

NADP+ + H+

Fig. 1.3: Enzymet NADPH-oksidase består av fem ulike komponenter. Et stimuli som påvirker cellen kan føre til
kraftig fosforylering av blant annet den cytosoliske enzymenheten p47phox. Dette fører til at p47phox og de to
andre cytosoliske enhetene, p67 og det lille G-proteinet rac, migrerer til plasmamembranen. Der danner de et
stort enzymkompleks med de to membranbundne enhetene gp91 og p22. Det ferdige enzymkomplekset utgjør en
aktiv NADPH-oksidase.

Superoksid kan produseres ved hjelp av en rekke enzymer i cellene, for eksempel
xantinoksidase eller glykolatoksidase, men hovedkilden til O2•- i kroppen er NADPHoksidaser i fagocyttiske hvite blodceller (neutrofiler, makrofager, eosinofiler) (Henderson &
Chappell, 1993). NADPH-oksidasekomplekset virker som et elektrontransportsystem som
katalyserer reduksjon av oksygen til O2•- ved hjelp av forbindelsen NADPH som
elektrondonor (figur 1.3). Superoksid virker som utgangspunkt for dannelse av en rekke andre
ROS-forbindelser (figur 1.2), og mye av det O2•- som dannes in vivo blir mest sannsynlig
omgjort til H2O2, enten spontant eller katalysert av dismutaser (Halliwell et al., 1995).
Hydrogenperoksid kan produseres av flere forskjellige enzymer i cellenes peroksisomer, som
bruker molekylært oksygen til å oksidere organiske forbindelser. Produktet brukes så av
katalaser til å oksidere andre substrater, som for eksempel fenoler, maursyre, formaldehyd og
alkohol (Haugland, 2004). Hydrogenperoksid kan videre omdannes til HOCl ved hjelp av
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enzymet MPO. Hypokloritt blir blant annet dannet i aktiverte fagocytter (Halliwell et al.,
1995). Toverdige jernioner har evnen til å overføre enkle elektroner mellom forbindelser, og
omdanner H2O2 til •OH. Denne reaksjonen kan holdes i gang av alle reduserende stoffer som
resirkulerer Fe3+ tilbake til Fe2+ (Halliwell, 2001).

Dersom elektrontransportkjeden i mitokondriene hemmes, for eksempel med det toksiske
stoffet rotenon, lekker elektroner ut og omdanner molekylært oksygen til O2•- i stedet for å
følge enzymkompleksene i kjeden. Mye tyder på at oksidativt stress spiller en avgjørende
rolle for nevronal degenerering forårsaket av giftstoffer som hemmer mitokondriefunksjonen
(Simonian & Coyle, 1996).
Økt intracellulær kalsiumkonsentrasjon ([Ca2+]i) aktiverer en rekke forskjellige signalveier i
celler, som sammen kan gi økt dannelse av frie radikaler og andre reaktive forbindelser (figur
1.4). Hemmes én av disse veiene, kan kompensatoriske mekanismer gi høyere aktivitet via en
av de andre signalveiene. Kalsium spiller trolig en sentral rolle i ROS-dannelse, særlig i
eksiterbare celler.

Arakidonsyre frigjøres fra plasmamembraner ved aktivering av enzymet fosfolipase A2
(PLA2). Forbindelsen vil straks metaboliseres videre til ulike biologisk aktive lipider
(prostaglandiner, leukotriener og tromboksaner), og denne metabolismen blir assosiert med
produksjon av ROS-forbindelser. Dette skyldes at enzymer som virker i fosfolipidmetabolismen, er oksidaser med varierte funksjoner som forbruker molekylært oksygen
(Simonian & Coyle, 1996).

Ekstracellulær signalregulert kinase 1 og 2 (ERK 1/2) er sentrale i mitogenaktivert
proteinkinaseveien (MAPkinase-veien), som er en svært viktig signalvei fra cellenes
overflaten og inn til cellekjernen. Signalveien er involvert i cellesignalering om inflammasjon
og overlevelse/celledød. ERK 1/2 er hovedsakelig involvert i regulering av cellevekst og differensiering (Lewis et al., 1998). Men ERK 1/2 deltar også i fosforylering av NADPHoksidasekomponenten p47phox (Dewas et al., 2000). Denne fosforylering er med på å aktivere
enzymkomplekset, og kan dermed føre til produksjon av O2•- radikaler (figur 1.4).

13

Innledning
AMPA/Kainatreseptor

NMDAreseptor

Trk
Ras
Raf
MEK1/2

Ca2+ATPase

Spenningsstyrt
Ca2+-kanal

[Ca2+]i
NOS

IP 3

ERK1/2

PLC
PLA2

Cellesignalering:
Celledød

NO •

PKC

ONOO -

O 2•-

H 2O 2

•

OH

NADPH
oksidase
O2

O 2•-

H 2O 2

Fig. 1.4: Ulike signalveier som kan føre til ROS-dannelse i celler. Kalsium er et viktig signalmolekyl i cellene,
og økning av den intracellulære kalsiumkonsentrasjonen ([Ca2+]i) kan føre til aktivering av en rekke signalveier.
Ukontrollert økning i [Ca2+]i kan også føre til celleskade, apoptose eller nekrose. En del signalveier i cellene kan
aktiveres uavhengig av Ca2+. NADPH-oksidase er et membranbundet enzym som står svært sentralt i dannelse av
ROS-forbindelser. MAPkinase-veien, fosfolipase A2 (PLA2), proteinkinase C (PKC), fosfolipase C (PLC),
nitrogenoksidsyntase (NOS) og mitokondrier kan også i varierende grad være involvert i ROS-produksjonen.

Når to frie radikaler reagerer med hverandre, kan de sette sammen sine uparede elektroner slik
at de danner en kovalent binding. Et eksempel på dette er den svært raske reaksjonen mellom
O2•- og NO• radikalene, med den ikke-radikale forbindelsen ONOO- som produkt (Halliwell
et al., 1995). I motsetning til dette, dannes det nye radikale forbindelser når ett fritt radikal
reagerer med en ikke-radikal forbindelse (for eksempel et lipid, protein eller karbohydrat).
Dette leder gjerne til skadelige kjedereaksjoner med stadig nye frie radikaler som resultat. Det
mest kjente eksemplet på slike kjedereaksjoner i et biologisk system er lipidperoksidering.

1.1.4.

Oksidativt stress ved sykdom

Oksidativt stress er et resultat av forskyvninger i cellenes balansegang mellom antioksidanter
og oksidative forbindelser. Det kan for eksempel skyldes redusert nivå av antioksidanter, økt
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produksjon av reaktive forbindelser, eller en kombinasjon av de to nevnte hendelsene.
Resultatet blir skade på biologiske molekyler og aktivering av spesifikke signalveier (Myhre
et al., 2003). Oksidativt modifiserte molekyler hoper seg opp i celler som opplever oksidativt
stress, og dette kan forårsake cellulær dysfunksjon og, for postmitotiske celler som nevroner,
celledød (Simonian & Coyle, 1996). Ulike reparasjonssystemer er svært viktige for å
forhindre akkumulering av oksidativt skadede biomolekyler i cellene. De oksidativt skadede
molekylene kan for eksempel reduseres tilbake til sin opprinnelige tilstand ved hjelp av ulike
reduktaser, eller de kan degraderes av proteasomer (degraderer oksiderte proteiner) eller
fosfolipaser (degraderer oksiderte lipider) (Halliwell, 2001). Mange aerobe celler kan tåle en
viss grad av mildt oksidativt stress, men dersom de oksidative skadene blir for omfattende,
fører det til slutt til celledød (Halliwell et al., 1995).

Netto økning av ROS-forbindelser kan forårsake skader på lipider, proteiner og DNA, og kan
til slutt indusere celledød (Simonian & Coyle, 1996). Dette kan spille en viktig rolle i mange
fysiologiske og patologiske tilstander. Dannelse av reaktive forbindelser og aktivering av
ulike antioksidantsystemer kan være involvert i aterosklerose, aldring, diabetes,
iskemi/reperfusjon, etanolforgiftning og leverstenoser (Vendemiale et al., 1999). Det er også
holdepunkter for at oksidativt stress kan være en medvirkende årsak til visse kreftformer
(Sandstrom et al., 1994). Radikalene •OH og O2•- blir gjerne satt i sammenheng med for
eksempel iskemi og aldring. Superoksid kan muligens også spille en rolle ved regulering av
normal vaskulær funksjon (Haugland, 2004). Skade forårsaket av •OH er trolig ikke til å
unngå når dette radikalet først er dannet. Nesten alle molekyler i levende organismer reagere
med •OH med andreordens reaksjonskinetikk, og med en hastighetskonstant rundt 109-1010
M/s (Halliwell et al., 1995). Skadene det forårsaker, må behandles av ulike
reparasjonsprosesser i kroppen. ROS-forbindelsen H2O2 kan brukes av katalaser i kroppen til
å oksidere forskjellige substanser, for eksempel alkoholer. Slike oksidasjonsreaksjoner er
viktige i lever- og nyreceller for detoksifisering av en rekke forbindelser i blodstrømmen.
Men H2O2 kan også spille en rolle i nevrodegenerative forstyrrelser. Forbindelsen kan
indusere celledød, oksidere antioksidanten glutation (GSH) , påvirke intracellulære Ca2+nivåer og mitokondriers membranpotensial, og indusere brudd i DNA. Hydrogenperoksid
frisettes også fra celler ved oksygenmangel (Haugland, 2004). Den mer reaktive forbindelsen
ONOO- dannes sannsynligvis ved en rekke patologiske tilstander. Forbindelsen kan reagere
med sulfhydrylgrupper, DNA og membranfosfolipider, tyrosin og andre fenoliske
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forbindelser (Haugland, 2004), og har dermed potensial til å forårsake diverse skader i
cellene.

Oksidasjon av lavtetthets lipidproteiner (LDL) er en hendelse som kan være involvert i
utvikling av aterosklerose. Tilstander som røyking, diabetes og hyperlipidemi, som alle endrer
balansen mellom umettede fettsyrer og α-tokoferol (vitamin E) i lipoproteinene, utsetter LDL
for høyere oksidasjonsrisiko (Vendemiale et al., 1999). Den høye forekomsten av
aterosklerose hos diabetikere har blitt assosiert med økt intracellulært oksidativt stress. Den
metabolske forstyrrelsen ved denne sykdommen resulterer i nedsatt tilgjengelighet av
reduserte substrater, som for eksempel redusert NADPH og GSH (Vendemiale et al., 1999).

Skade på celler mediert av frie radikaler eller ROS-forbindelse er ofte et resultat av
lipidperoksidering. Slik peroksidering av umettede lipider kan i stor grad påvirke cellenes
funksjon. Det er blant annet viktig for membranenes egenskaper, signaltransduksjonsveiene,
induksjon av apoptose og nedbrytning av næring og andre biologiske forbindelser.
Lipidperoksidering kan også være delansvarlig for aldring og for patologiske prosesser, for
eksempel legemiddelindusert fototoksisitet og aterosklerose. Det har blitt observert
akkumulasjon av lipidhydroperoksider i individer med stor grad av oksidativt stress, som
HIV-pasienter (Haugland, 2004). Omfattende peroksidering i cellemembraner kan resultere i
endringer i membranenes flytbarhet, økt permeabilitet, nedgang i membranpotensialer og til
membranbrist (Betteridge, 2000). Det er bare noen av ROS-forbindelsene som kan initiere
lipidperoksidering. Man vet at for eksempel at •OH blant annet kan føre til denne type
reaksjoner i kroppen, mens O2•- og H2O2 ikke starter peroksidering av lipider (Halliwell et al.,
1995). Peroksylradikaler, de oksygensentrerte radikalene som dannes ved nedbrytning av
organiske peroksider, kan dannes som resultat av dekomposisjon av for eksempel
lipidhydroperoksider (Haugland, 2004). Denne type reaksjon skjer særlig dersom
lipidhydroperoksider (in vitro) varmes, men kan også foregå ved 37 °C dersom ioner av
transisjonsmetaller er tilstede. Peroksylradikalene kan igjen propagere lipidperoksidering ved
å fjerne hydrogenatomer fra sidekjedene til nærliggende fettsyrer. Ioner av
transisjonsmetaller, og da særlig Fe2+ og Cu2+, kan derfor i stor grad fremme oksidativ
celleskade (Halliwell et al., 1995). Metallionene binder seg også til kationbindende seter på
proteiner. Ved angrep på proteinene fra H2O2 eller O2•- kan amingrupper på aminosyrene
endres til karbonylgrupper. Slik oksidativ skade på proteinene kan inaktivere eller aktivere
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dem, eller føre til nedbrytning (Simonian & Coyle, 1996). Ved aldring ser årsaken til
intracellulær akkumulasjon av oksiderte proteiner ut til å være redusert kapasitet i cellene til å
degradere de skadede proteinene. I andre patologiske tilstander er den oksidative skaden på
proteinene heller en konsekvens av økt produksjon av reaktive forbindelser og/eller redusert
beskyttelse ved hjelp av antioksidanter (Vendemiale et al., 1999).

Det er sannsynlig at ROS-forbindelser dannes i økt grad som et resultat av vevsskade, og ikke
alltid det motsatte. Enkelte setter ROS-forbindelser i samme kategori som prostaglandiner,
leukotriener, interleukiner, interferoner og tumor nekrose faktorer. Alle disse forbindelsene
kan spille mer eller mindre viktige roller i forskjellige sykdommer, og produksjonen av dem
øker ved vevsskade forårsaket av sykdom, traume eller eksponering for toksiske stoffer
(Halliwell et al., 1995). Det antas med andre ord at ROS-produksjon kan være et resultat av
skaden, og ikke alltid årsaken til skaden.

1.1.5.

Amyotrofisk lateral sklerose, Alzheimers og Parkinsons sykdom

Dannelsen av ROS-forbindelser øker ved alle tilstander av sykdom i mennesker, og ved noen
sykdommer spiller de en signifikant rolle for hvilken alvorlighetsgrad sykdommen skal få
(Halliwell et al., 1995). Økt ROS-produksjon har blitt satt i sammenheng med en rekke
nevrodegenerative tilstander i hjernen, som for eksempel Alzheimers sykdom, Parkinsons
sykdom og amyotrofisk lateral sklerose (ALS) (Fonnum, 1998). Hjernen inneholder relativt
store mengder molekylært oksygen i en relativt liten vevsmasse. Det store oksygenbehovet
kommer av høyt forbruk av ATP i nevronene. Dette fører til økt risiko for lekkasje av
elektroner og påfølgende dannelse av reaktive forbindelser. I tillegg benyttes glutamat i
utbredt grad som signalstoff i hjernen, og forhøyet nivå av ekstracellulært glutamat kan føre
til økt innstrømning av Ca2+ i de omkringliggende cellene. Økt [Ca2+]i øker, via en rekke
signalveier i cellene, dannelsen av ROS-forbindelser (figur 1.4). Jernioner finnes også bundet
til en rekke proteiner i hele hjernen (for eksempel cytokrom P450, ferritin, akonitase, tyrosin
og tryptofanhydroksylaser). Skade på hjernevev kan føre til frisettingen av disse metallionene,
som kan katalysere dannelse av frie radikaler. Syntese og metabolisme av en rekke
nevrotransmittorer har også blitt vist å være en kilde til O2•- og/eller H2O2. I tillegg kan
mikrogliaceller, som i aktivert form fungerer som makrofager i hjernen, produsere ROSforbindelser når de blir aktivert. Til sammen fører alle disse faktorene til at hjernen er ekstra
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utsatt for oksidativt stress og oksidativ skade på sine celler (Halliwell, 2001). Progressiv
celledød blant en gruppe nevroner er et patologisk kjennetrekk ved nevrodegenerative
forstyrrelser. Stadig flere data fra eksperimentelle modeller og studier på menneskehjerner
indikerer at oksidativt stress spiller en viktig rolle for mediering av celledød i individer med
Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom eller ALS (Simonian & Coyle, 1996).
Akkumuleringen og avleiringen av ulike proteiner som skjer i sykdomsforløpene, kan bli
forverret av oksidative skader, og kan igjen føre til enda større grad av oksidative skader ved å
forstyrre proteasomfunksjonen (Halliwell, 2001).

ALS er en progressiv degenerativ sykdom som rammer motornevroner i ryggmargen og
hjernestammen. Tap av disse nevronene fører til progressiv muskelsvakhet, atropi og
paralyse, og til slutt vil pasientene rammes av respirasjonssvikt (Abalkhail et al., 2003). En
studie indikerer at ALS vanligvis oppstår rundt 60-65 års alderen. Median for overlevelse
blant 221 pasienter var i den samme studien ca. 30 måneder etter at symptomene først ble
oppdaget (Chio et al., 2002). Høyere alder ved sykdommens start, hunnkjønn, hurtig
progresjon og høy alvorlighetsgrad av sykdommen er faktorer som gir dårligere prognoser
ved ALS (del Aguila et al., 2003). Sykdommen oppstår som et autosomalt dominant arvelig
trekk i ca. 10 % av alle ALS-tilfellene (Sapp et al., 2003). Det har blant annet blitt påvist
multiple mutasjoner i genet for den cytosoliske formen av dismutasen SOD i noen familier
med arvelig ALS blant familiemedlemmene (Rosen et al., 1993). Slike mutasjoner gir opphav
til endret aktivitet i enzymet, og dermed forstyrrelser i balansen mellom reaktive forbindelser
og antioksidantsystemene. Men gendefekter som kan være årsak til sykdommen i de
resterende tilfellene av ALS, er foreløpig ikke fullstendig utredet (Abalkhail et al., 2003). Det
har blitt oppdaget en rekke andre mutasjoner i genomet til individer med arvelig ALS, som
ikke nødvendigvis er knyttet til aktiviteten av SOD (Ruddy et al., 2003). Fenotypiske
varianter av ALS som skiller seg fra den ”klassiske” formen med opphav øverst i
hjernestammen (medulla oblongata) og start sent i livet, blir gjerne assosiert med bedre
prognoser (Turner et al., 2003). Den arvelige formen av ALS har en lavere gjennomsnittlig
alder for oppstart av sykdommen enn den sporadisk oppstående formen, men den har mest
sannsynlig også et annet forløp for utvikling av sykdommen (Norris et al., 1993). Det har blitt
fremmet flere forskjellige hypoteser til faktorer som kan fremkalle ALS. Vedvarende
virusinfeksjoner, glutamatmediert eksitotoksisitet, oksidativt stress, endret nevrofilament- og
periferinproduksjon, hemmet aksonal transport og mitokondriell dysfunksjon er eksempler på
mulige fremkallende faktorer. Det kan virke sannsynlig at ROS-forbindelser skader cellulære
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komponenter, deriblant nevrofilamenter, og dermed forstyrrer deres transport eller
degradering slik at de akkumuleres i cellekroppen og øverste del av aksonet. Slik
akkumulering av nevrofilamenter vil kunne føre til degradering av motornevronene (Shaw et
al., 2001).

Parkinsons sykdom karakteriseres ved tap av dopaminerge nevroner i substantia nigra i
hjernen. Årsaken til at sykdommen oppstår, er i de fleste tilfeller ukjent. Syntese av dopamin
er avhengig av enzymet tyrosinhydroksylase, og ledsages gjerne av samtidig produksjon av
H2O2. Denne ROS-forbindelsen dannes også ved nedbrytning av dopamin ved hjelp av
monoaminoksidase, samt ved ikke-enzymatisk autooksidasjon. Nevronene i substantia nigra
innholder nevromelanin, som kan binde til seg metallioner som for eksempel Fe2+, og dermed
fremme dannelse av OH• (Simonian & Coyle, 1996). Det har blitt påvist at det totale jernnivå
i substantia nigra er forhøyet i hjernen til mennesker med Parkinsons sykdom (Dexter et al.,
1991; Graham et al., 2000). Jernioner kan øke produksjonen av reaktive forbindelser, og den
økte mengden Fe2+ kan muligens være medvirkende til den nevrodegenerative prosessen. Det
har også blitt rapportert at konsentrasjonen av antioksidanten GSH er redusert i substantia
nigra hos Parkinsonpasienter. Selv om andre sykdommer også karakteriseres med tap av
nigrostriatale nevroner (multipelsystematropi eller progressiv supranukleær palsi), har det
bare blitt påvist senket GSH-nivå ved Parkinsons sykdom (Sian et al., 1994). Dette indikerer
at mangelen på antioksidanten ikke bare skyldes økt celledød blant nevronene, men at
oksidativt stress er en av hovedkomponentene i patogenesen ved Parkinsons sykdom. Det har
også blitt funnet senket aktivitet i NADH-dehydrogenase, som utgjør første trinn i
mitokondrienes elektrontransportkjede, i substantia nigra i hjerner fra døde
Parkinsonpasienter. Slik senket aktivitet har derimot ikke blitt observert i de andre
elektrontransportkompleksene. Hemming av NADH-dehydrogenase kan, ved at elektroner
lekker ut fra elektrontransportkjeden, føre til økt dannelse av reaktive forbindelser, og de
reaktive forbindelsene kan igjen skade enzymkomplekset ytterligere. Det er dermed mulig at
en ond sirkel av mitokondrielle defekter og oksidativt stress foreligger ved Parkinsons
sykdom (Halliwell, 2001).

Alzheimers sykdom innebærer degenerasjon av pyramidale nevroner i hippocampus,
entorhinal cortex og neokortikale områder, samt degenerasjon av kolinerge nevroner i fremre
del av hjernen. Et kjennetegn ved sykdommen er avleiringer av ekstracellulære aggregater fra
β-amyloidpeptider (Simonian & Coyle, 1996). Alzheimers sykdom har blitt karakterisert som
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den vanligste formen for demens blant eldre mennesker (Smith & Anderton, 1994). Den
forekommer hos omtrent 5 % av alle 65-70 åringer, og andelen dobler seg deretter for hvert
fjerde-femte år (McDowell, 2001). Bare 5 % av alle tilfeller av Alzheimers sykdom antas å
være knyttet til spesifikke mutasjoner (Smith & Perry, 1998). Det kan være mange ulike
årsaker til hvorfor denne sykdommen oppstår og viser det progressive sykdomsforløpet som
den gjør. Det er satt en hypotese om at forhøyede nivåer av β-amyloidpeptidet i hjernen,
forårsaket av genetiske eller sporadiske risikofaktorer, fører til nevronal skade via produksjon
av ROS-forbindelser. En konsekvens av dette kan være endret nevrotransmisjon, noe som kan
resultere i dårligere evne til å danne nye minner. Over lang tid kan også langtidshukommelse
og andre kognitive funksjoner bli påvirket (Andersen, 2003). Oksidativt stress og celleskade
som følge av oksidative hendelser har blitt vist å være fremtredende i hjerner fra individer
med Alzheimers sykdom (Simonian & Coyle, 1996). Både humane granulocytter og
synaptosomfraksjoner fra rottehjerne, som har blitt eksponert for varierende mengder βamyloidpeptid, har vist økt produksjon av O2•- og de svært reaktive forbindelsene HOCl og
•

OH (Andersen et al., 2003a; Andersen et al., 2003b). Disse observasjonene indikerer at β-

amyloidpeptidet delvis utøver sin celleskadelige effekt ved å påføre cellene oksidativt stress.
Opphavet til det oksidative stresset i de rammede cellene foreslås å være sammensatt av flere
faktorer. Det kan, som nevnt ovenfor, skyldes direkte prooksidativ effekt fra de aggregerte
proteinene, blokkering av proteasomsystemene (reparasjonssystemer for skadede proteiner)
forårsaket av de abnormale proteinene, eller fremkalt inflammatorisk produksjon av ROSforbindelser, prostaglandiner og cytokiner (Halliwell, 2001).

Det er mye som tyder på at oksidativt stress spiller en viktig rolle for nevrodegenerasjonen
ved Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og ALS. Men det er uvisst om det oksidative
stresset skjer primært eller sekundært i patogenesen. Oksidativt stress involverer en spredende
og selvforsterkende rekke av metabolske hendelser, som fremmer ROS-produksjon og
ødelegger potensielle beskyttende mekanismer (Simonian & Coyle, 1996).
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1.2.

Antioksidantsystemer

1.2.1.

Scavengere og antioksidanter

Kroppens celler har utviklet spesifikke systemer som skal fjerne overflødige mengder frie
radikaler og ROS-forbindelser. Systemene inkluderer enzymatiske og ikke-enzymatiske
substanser som senker konsentrasjonsnivået av reaktive forbindelser og reparerer oksidativ
celleskade (Simonian & Coyle, 1996). De forbindelsene som cellene ikke har nytte av, skal
normalt nøytraliseres av slike antioksidanter eller scavengere. En scavenger er en forbindelse
som lett oksideres av frie radikaler, slik at den selv blir til et fritt radikal som er mye mindre
aktivt enn de farlige radikalene. Eksempler på radikalspesifikke scavengere er O2•--spesifikk
p-benzoquinon, eller •OH-spesifikk mannitol og DMSO (Haugland, 2004). Scavengere av frie
radikaler kan virke preventivt eller behandlende overfor et stort antall patologiske tilstander,
som karakteriseres ved økt dannelse av prooksidative forbindelser og/eller utarming av
antioksidativ kapasitet. Økt ROS-produksjon skjer typisk ved iskemi/reperfusjon, mens dårlig
kapasitet i antioksidantsystemene forekommer ved langvarig mangel på føde (Vendemiale et
al., 1999). En antioksidant er en forbindelse som bremser eller hemmer skadelig oksidasjon,
selv om den er tilstede i en lavere konsentrasjon enn det oksiderbare målet. Det kanskje
viktigste antioksidantsystemet i menneskeceller er enzymene glutationperoksidaser (GSHPX)
i cytosol og mitokondrier. Enzymene oksiderer GSH til oksidert glutationdisulfid (GSSG) ved
hjelp av H2O2, og fjerner samtidig den reaktive forbindelsen fra cellene (Halliwell et al.,
1995). GSSG blir deretter redusert tilbake til GSH ved hjelp av glutationreduktaser. Dette
systemet kan, sammen med reduktanten NADPH, redusere både lipidperoksider, frie radikaler
og H2O2 (Simonian & Coyle, 1996). Katalaser er en annen type enzym som finnes i cellenes
peroksisomer i mange vev, og har evnen til å fjerne H2O2 når forbindelsen er tilstede i høye
konsentrasjoner (Betteridge, 2000). Dismutasen SOD akselererer reaksjonen fra O2•- til H2O2
(figur 1.2) , og forminsker dermed dannelse av den skadelige forbindelsen ONOO-, samt
direkte skade forårsaket av O2•- (Halliwell, 2001). SOD finnes i flere forskjellige former. I
mitokondriene finnes et manganholdig isoenzym (MnSOD), mens cellenes cytosol inneholder
den kobber- og sinkavhengige formen (CuZnSOD). Det finnes også en ekstracellulær form av
enzymet (EC-SOD). Alle isoenzymene fjerner O2•- i sine omgivelser og genererer H2O2 som
kan fjernes ved hjelp av katalaser. En annen forbindelse som har vist å redusere nivået av O2•i celler, er koenzym Q10 (CoQ10). Denne forbindelsen er tilstede i de aller fleste organismer,
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og er en komponent av elektrontransportkjeden i mitokondriene. Studier har vist at CoQ10
reduserer produksjon av O2•- fra mitokondriene, og at denne effekten øker i viktighet når
andre faktorer har gitt unormalt høye ROS-nivåer i cellene. Supplementering med CoQ10 ser
ut til å kunne normalisere elektronflyten i mitokondriene, i tillegg til at det virker som en O2•-spesifikk scavenger (Ishii et al., 2004).

Dietten spiller en viktig rolle i beskyttelsen mot oksidative endringer i kroppen.
Supplementering av antioksidanter/scavengere kan utgjøre et preventivt tiltak mot
degenerative sykdommer (Vendemiale et al., 1999). Det finnes en rekke næringsstoffer med
antioksidativ virkning i maten vår. Karotenoider, askorbinsyre (vitamin C), α-tokoferol
(vitamin E) og flavonoider er eksempler på naturlig forekommende forbindelser, som er
viktige som beskyttelse mot oksidativt stress i kroppens celler (Sandstrom et al., 1994). De to
radikalscavengerne vitamin E og C er ikke selv radikaler, men når de ”fanger” et fritt radikal
in vivo kan de omdannes til radikaler som er svært lite reaktive (Halliwell et al., 1995).
Vitamin E er i stand til å hemme alle signalveiene mot ROS-dannelse som utløses av økt
[Ca2+]i (figur 1.4), og vitaminet kan også bryte kaskadereaksjoner som lipidperoksidering
(Betteridge, 2000). Men noen naturlig forekommende antioksidative forbindelser, som
karotenoider og flavonoider, krysser ikke blod-hjerne-barrieren i særlig stor grad hos voksne
mennesker. Det ser ut til å være et aktivt transportsystem for vitamin C til nevroner og
gliaceller. Transport av vitamin E inn i hjernen er derimot langsom, men stoffet er likevel
svært viktig for beskyttelse av cellene i hjernen (Halliwell, 2001). Mens scavengere som
vitamin E, β-karoten og koenzym Q10 foreligger i cellenes membraner og utøver sine effekter
der, består det store ekstracellulære antioksidantsystemet av metallbindende proteiner.
Metallioner som Fe2+ og Cu2+, kan fremme radikalmediert skade. Kroppens måte å beskytte
seg mot denne effekten på er ved hjelp av proteinene transferrin, laktoferrin og ceruloplasmin,
som holder metallionene i en ikke-reaktiv tilstand (Betteridge, 2000).

Fordi hjernen har høyt ATP-behov og høyt forbruk av oksygen, er hjernen et organ som er
særlig utsatt for økt ROS-produksjon og oksidativt stress. Den er dermed helt avhengig av
sine antioksidantsystemer (for eksempel SOD og GSH) for å unngå oksidativ skade på
nervecellene. Det er også ønskelig å finne flere antioksidanter som lett kan krysse blodhjerne-barrieren og utøve beskyttende effekt på nervecellene der. Selv om det er mange
forbindelser som viser antioksidative egenskaper in vitro, er det bare noen få som er av
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interesse for klinisk bruk i mennesker. Diverse kriterier må oppfylles, blant annet at
forbindelsen bør være av biologisk art og naturlig tilstedeværende i animalsk vev. Den
aktuelle forbindelsen bør være beskyttende overfor både lipider og proteiner, og virke både
intra- og ekstracellulært. Av farmakokinetiske egenskaper er det viktig at en brukbar
antioksidant har god biotilgjengelighet og lang halveringstid (Vendemiale et al., 1999). Det er
få forbindelser som oppfyller alle disse kravene. Per dags dato er det en blanding av
antioksidanter, som for eksempel vitamin E, GSH-estere (prodrug) og vitamin C, som den
mest aktuelle beskyttelse mot oksidativt stress.

1.2.2.

Anestesimidlet propofol (Diprivan®)

Generell anestesi henviser til en tilstand der et individ ikke er ved bevissthet og ikke reagerer
på smertefulle stimuli. Det finnes i dag en rekke forskjellige anestesimidler. Mange av dem
har ukjente virkningsmekanismer, men det antas at de virker på nevronale membraner og
virker hemmende på hjerneaktiviteten ved å binde seg til ulike membranproteiner (Halsey,
1992). Det er felles for de fleste anestesimidlene som benyttes i dag, at de enten blokkerer
eksitatoriske NMDA-glutamatreseptorer, eller at de øker aktiviteten i inhibitoriske GABAAreseptorer. Lave konsentrasjoner av visse anestesimidler kan gi smertestillende, hypnotiske,
euforiske og lignende effekter, mens høyere konsentrasjoner forårsaker dyp sedasjon,
muskelavslapning og minimerte motor- og autonome responser til smerte. De sistnevnte
effektene er forenlige med det som forbindes med operasjonsanestesi (Campagna et al.,
2003). Det er et kjent fenomen at anestesimidler også kan gi komplikasjoner som kommer av
uheldige effekter på hjernecellene. Et eksempel på en slik bivirkning er postoperativ kognitiv
dysfunksjon, som er relativt vanlig hos eldre mennesker som har vært gjennom alvorlige
operasjoner (Rasmussen et al., 2003). Det har også blitt observert utbredt nevrodegenerasjon
og vedvarende lærevansker når hjerner under utvikling (synaptogenese) blir utsatt for vanlige
anestesimidler (Jevtovic-Todorovic et al., 2003). Det er en ekstra stor utfordring å finne
anestesimidler som kan benyttes ved operasjoner på barn.

Det er kjent at ulike anestetiske forbindelser kan svekke visse leukocytters funksjoner, for
eksempel fagocytose og produksjon av ROS-forbindelser som beskyttelse mot invaderende
mikroorganismer (Davidson et al., 1995). Det har blitt rapportert at inhalasjonsanestetika som
halotan, enfluran og sevofluran, kan senke ROS-produksjonen i granulocytter som har blitt
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stimulert med N-formyl-L-metionyl-L-leucyl-fenylalanin (FMLP). Dette stoffet binder seg til
en reseptor på cellenes overflate og setter i gang en prosess som aktiverer proteinkinase C
(PKC) og dermed dannelse av O2•- (figur 1.4). Det ble i samme studie observert at et annet
anestesimiddel, desfluran, doblet produksjonen av ROS-forbindelser i de stimulerte
granulocyttene, etterfulgt av en forbigående hemming av cellenes funksjon (Frohlich et al.,
1997). Davidson og medarbeidere har rapportert at de intravenøse anestetikaene propofol,
ketamin, midazolam og thiopenton ikke har signifikant effekt på leukocytters fagocytose eller
ROS-produksjon i klinisk relevante konsentrasjoner (Davidson et al., 1995). Fra flere andre
hold har det imidlertid blitt rapportert at propofol har en betydelig antioksidativ effekt
(Kaptanoglu et al., 2002; Mathy-Hartert et al., 1998; Tsuchiya et al., 2001). En slik
observasjon kan ha sammenheng med at propofols molekylstruktur minner litt om strukturen
til vitamin E (figur 1.5), som er en kjent antioksidant.

Propofol er en lipofil substans, og administreres derfor i en fettemulsjon til intravenøs bruk
(Diprivan® injeksjonsvæske 10 mg/ml og 20 mg/ml). Andre navn på forbindelsen er 2,6bis(1-metyletyl)fenol, 2,6-diisopropylfenol eller disoprofol. Selv om propofol er fettløselig,
har den en hydroksylgruppe, som gjør at den muligens har en viss evne til å reagere med
hydrofile molekyler.
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Fig. 1.5: Molekylstrukturene til propofol og vitamin E. Begge forbindelsene er lipofile. Både propofol og
vitamin E har en hydroksylgruppe på benzenringen, men vitamin E har en lang karbonkjede som gjør molekylet
mer lipofilt enn propofol.

Propofol kan benyttes til innledning og vedlikehold av generell anestesi ved kortvarige
inngrep. Virkningsmekanismen til forbindelsen er ikke kjent. Legemidlet virker raskt etter
administrasjon (ca. 30 sekunder), har kort halveringstid, og elimineres raskt fra kroppen
(Felleskatalogen, 2004). En ulempe med propofol er at det i noen enkelttilfeller har gitt
nedsatt systemisk arterielt trykk eller hjerterytme (Hug et al., 1993). Studier har vist at
propofol i konsentrasjoner på 0,5 µM eller høyere, kan forkorte varigheten av
aksjonspotensialet i myocytter uten å påvirke hvilepotensialet over membranene.
Konsentrasjoner over 1 µM demper hovedsakelig strømmen av Ca2+, og ikke strømmen av
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kaliumioner (K+) over myocyttenes plasmamembran (Sakai et al., 1996). Det at propofol har
evne til å påvirke Ca2+-influks i myocytter, kan muligens også bety at forbindelsen kan
påvirke denne strømmen av ioner i andre eksiterbare celler. Dersom propofol demper
innstrømning av Ca2+, kan den også muligens dempe Ca2+-indusert ROS-produksjon (figur
1.4). Det kan derfor være av stor interesse å undersøke om dette anestetikumet kan ha en
beskyttende effekt på eksiterbare celler som har blitt utsatt for oksidativt stress.

1.3.

PCB kongenerer og deres hydroksylerte metabolitter

Polyklorinerte bifenyler (PCBer) er stabile, lipofile miljøgifter som har en lang rekke
toksikologiske egenskaper. PCBene ble tidligere benyttet som isolasjons- og kjølevæsker i
elektriske komponenter, men bruken av dem har vært forbudt i Norge fra 1979 (Voie, 2000).
De forskjellige kongenerene har en felles bifenylisk ringstruktur (figur 1.6). Men det er opptil
ti forskjellige posisjoner for binding av kloratomer til ringstrukturen, og det kan dermed
dannes svært mange forskjellige forbindelser ut fra den ene grunnstrukturen. Det er 209
mulige PCB-forbindelser, som alle varierer i antall og plassering av kloratomene (Orloff et
al., 2003).
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Fig. 1.6: Grunnskjelettet til PCBene består av en bisyklisk bifenylstruktur. De ulike karbonatomene er
nummerert for å indikere mulige bindingsseter for kloratomene.

Når PCB kongenerer først får adgang til kroppens vev, vil mange av de svært fettløselige
forbindelsene akkumulere seg i fettvevet. De fleste PCBene er relativt motstandsdyktige mot
metabolske prosesser i kroppen, og de kan derfor ha en tendens til å bioakkumuleres etter
hvert som en person blir eldre. Det er likevel en signifikant korrelasjon mellom
konsentrasjonen av PCB i blodprøver og den tidsmessige lengden av individets eksponering
(Orloff et al., 2003). Forbindelsene kan øke i konsentrasjon oppover i næringskjedene, ved at
giftstoffene blir overført fra byttedyr/plante til rovdyr og konsentrerer seg mer og mer mot
toppen av kjeden (Voie, 2000). De viktigste kildene til PCB-akkumulasjon i kroppen er
matvarer bestående av fisk, kjøtt og fjærkre (Orloff et al., 2003). Kommersielt anvendte
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PCBer, som en samlet gruppe av forbindelser, har generelt en halveringstid på omtrent 2-6 år
i eksponerte individer (Shirai & Kissel, 1996). Man kan likevel se at halveringstider varierer
fra forbindelse til forbindelse, og fra individ til individ. Én av de viktigste PCB kongenerene i
forurenset miljø er 2,2’,4,4’,5,5’-heksaklorinert bifenyl (PCB153). Denne er én av seks PCB
kongenerer som bidrar til 60-67 % av den totale PCB-mengden i blodet til eksponerte
individer. Alle de seks forbindelsene (153, 138/158, 180, 118 og 187) inneholder fra fem til
syv kloratomer og er vanlige komponenter i kommersielle PCB-blandinger (Orloff et al.,
2003). Det foreslås at plassering av kloratomene er mer avgjørende for forbindelsenes
cytotoksisitet enn antall kloratomer. Para-substituerte metabolitter har også vist seg å være
litt mer aktive enn de ortho-klorinerte metabolittene av PCBer (Ludewig et al., 2000).

Selv om kommersielle PCB-blandinger generelt er relativt resistente mot metabolske
prosesser i kroppen, kan enkelte PCBer metaboliseres via fase I reaksjoner. Metabolitter av
ulike PCB kongenerer kan mediere effektene av forgjenger-PCBen ved arylering og
inaktivering av cellulære proteiner, økning av mottagelighet for oksidativ skade ved å tømme
celler for antioksidanter som GSH, eller ved produksjon av ROS-forbindelser (Srinivasan et
al., 2002). Noen PCBer kan substitueres av en eller flere hydroksylgrupper, og visse
hydroksylerte PCB-metabolitter vil kunne følge de vanlige rutene for metabolisme ved å bli
omdannet til enten glukuronsyre- eller sulfatkonjugater (fase II metabolisme). Denne type
reaksjon vil fremme deres ekskresjon fra kroppen. Men i likhet med PCBene, kan også noen
av de hydroksylerte metabolittene akkumuleres i kroppen over lengre tid. De hydroksylerte
PCBene er viktige metabolitter av miljøgifter, men virkningen av dem har tidligere vært lite
undersøkt. Visse hydroksylerte PCB-forbindelser har vist en sterk og selektiv akkumulasjon i
mammalsk blod (Bergman et al., 1994). De fleste av disse metabolittene har hatt det til felles
at hydroksylgruppen sitter i meta- eller para-posisjon på ringstrukturen, og at
hydroksylgruppen er omgitt av ett eller flere kloratomer (Tampal et al., 2002). I motsetning til
PCB kongenerene, akkumuleres ikke de hydroksylerte PCB-metabolittene like mye i fettvev,
men heller blant annet i lever- og lungevev som er utpreget innervert av blodkar (Bergman et
al., 1994). Monohydroksylerte metabolitter er de primære produktene fra PCBer i kroppen
(Robertson et al., 2000). Konsentrasjonen av hydroksylerte PCB-metabolitter in vivo er
vanligvis relativt lav, men kombinert med tilstedeværelse av andre toksiske forbindelser eller
nedsatt aktivitet i cellenes antioksidantsystemer, kan de likevel spille en viktig rolle ved skade
av cellenes DNA (Ludewig et al., 2000). Det har blitt rapportert at noen av de hydroksylerte
PCBene kan bli oksidert videre til reaktive quinoner, med produksjon av ROS-forbindelser
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som bieffekt til reaksjonen. Slik ROS-dannelse kan føre til oksidativ DNA skade (Srinivasan
et al., 2002). Oksidasjonen til quinonforbindelser har blitt rapportert å bli katalysert av ulike
peroksidaser, prostaglandinoksidaser og cytokrom P-450 in vitro. PCBquinonene kan reagere
med aminosyrer og DNA-baser, og dermed forårsake en rekke geno- og/eller cytotoksiske
effekter (Robertson et al., 2000). Noen hydroksylerte PCB-metabolitter kan også ha en rekke
skadelige effekter i kroppen, som for eksempel agonistiske eller antagonistiske egenskaper i
forhold til østrogen. Denne effekten, i tillegg til fortrengning av tyroksin og retinol fra
serumproteinet prealbumin, kan føre til både reproduktive og nevrologiske problemer
(Tampal et al., 2002). Men alt i alt er de celleskadelige effektene av hydroksylerte PCBmetabolitter lite undersøkt. Det er nødvendig med dyptgående undersøkelser for å kartlegge
hvilken virkning slike metabolitter fra vanlige miljøgifter har på menneskekroppen og resten
av miljøet.
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Fig. 1.7: Molekylstrukturene til de hydroksylerte PCBene p43 (4-hydroksy-3,3’,5’-triklorinert bifenyl), p44 (4hydroksy-3,5-diklorinert bifenyl), p45 (4-hydroksy-2’-3,5-triklorinert bifenyl), p46 (4-hydroksy-3,3’,5triklorinert bifenyl), p47 (4-hydroksy-2’,3,4’,5-tetraklorinert bifenyl), p48 (4-hydroksy-3,4’,5-triklorinert
bifenyl), p50 (4-hydroksy-3,3’,4’-triklorinert bifenyl) og p51 (2-hydroksy-4’-monoklorinert bifenyl).
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Det har blitt påvist en klar korrelasjon mellom de hydroksylerte PCBenes struktur og aktivitet,
som følger rekkefølgen mono- > di- > triklorosubstitusjon. Dette skyldes mest sannsynlig at
lavere grad av klorering er mest gunstig ved ikke-enzymatiske oksidasjoner (Ludewig et al.,
2000). Substitusjon av kloratomer på den ikke-hydroksylerte ringen fører til nedsatt grad av
glukuronidering i forhold til ingen substitusjon på denne ringen. Kloratomer som sitter i metaeller para-posisjon på den ikke-hydroksylerte ringen, er minst gunstig for aktiviteten til
enzymet som er ansvarlig for glukuronidering (uridindifosfat-glukuronosyltransferase). Det
har for eksempel blitt vist at p45 (figur 1.7), som har et kloratom i ortho-posisjon, blir
glukuronidert omtrent dobbelt så effektivt som p46 og p48, som begge har kloratomer i metaeller para-posisjon (Tampal et al., 2002). Ved siden av at noen av de hydroksylerte PCBene
kan være substrater for fase II enzymer, kan noen av forbindelsene også virke som hemmere
av både fenolsulfotransferaser og uridindifosfat-glukuronosyltransferaser (van den Hurk et
al., 2002). Hemming av slike enzymer kan gi alvorlige konsekvenser for regulatoriske
prosesser i kroppen, som krever sulfasjon eller glukuronidering. Det kan også ha stor
innvirkning på biotilgjengelighet, bioakkumulasjon og toksisitet av de hydroksylerte PCBmetabolittene selv og av andre lignende miljøgifter.

I tillegg til hydroksylerte PCBer, har også andre halogenerte fenolforbindelser toksiske
effekter på cellenivå. Den bromerte flammehemmeren tetrabromobisfenol-A (TBBP-A) har
blitt mye benyttet for å hindre brannutvikling i for eksempel tekstiler, og har flere strukturelle
likhetstrekk med de hydroksylerte PCBene. TBBP-A har en hydroksylgruppe i para-posisjon
til fenylgruppen (figur 1.8), akkurat som p43-p48 og p50 (figur 1.7).
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Fig. 1.8: Molekylstrukturen til den bromerte flammehemmeren TBBP-A (tetrabromobisfenol-A).

TBBP-A har en struktur som gjør at dette stoffet også kan bioakkumulere. I tillegg har det
blitt vist at forbindelsen, i relativt lave konsentrasjoner, kan føre til kraftig økning i ROSdannelse og dermed til oksidativt stress i humane granulocytter (Reistad et al., 2004).
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1.4.

Målemetoder for ROS-dannelse

Det finnes en rekke ulike fluorogeniske, kjemoluminescente og kronogeniske prober som kan
benyttes for å undersøke oksidativ aktivitet i ulike levende celler og vev. Men slike
undersøkelser kan bli komplisert fordi det gjerne dannes mange ulike ROS-forbindelser i de
samme cellene til samme tid. Og oksidasjon av én type probe vil ikke alltid kunne skille
mellom de ulike reaktive forbindelsene. Nitrogenoksid vil for eksempel kunne gi de samme
endringene i en probes optiske egenskaper som andre ROS-forbindelser gjør (Haugland,
2004). For å danne et så fullstendig bilde som mulig av den oksidative tilstanden til cellene,
bør man kombinere flere forskjellige prober. I tillegg kan bruken av blokkerende stoffer og
enzymhemmere hjelpe til å kartlegge hvilke reaktive forbindelser probene er selektive
overfor.

1.4.1.

Fluorescens (DCFH-DA, DHR123)

En del fargestoffer, som for eksempel fluorescein og rhodamin, kan kjemisk reduseres til
fargeløse, ikke-fluorescerende fargestoffer. Derivatene man produserer, kan lett oksideres
tilbake til forgjengerfargen av visse oksidative forbindelser. Man kan dermed bruke
derivatene som fluorogeniske prober for deteksjon av oksidativ aktivitet i ulike celler og vev.
Diklorofluorescein diacetat (DCFH-DA) og dihydrorhodamin 123 (DHR123) har for
eksempel blitt rapportert å reagere med intracellulært H2O2 i en reaksjon mediert av
peroksidase, cytokrom c og Fe2+. Fargestoffene kan også være fluorogeniske substrater for
peroksidaser (Haugland, 2004). Alle probene blir langsomt oksidert tilbake til
forgjengerfargen av luft, og i noen tilfeller akselererer lys reaksjonen. Man må derfor ta
hensyn til dette i håndtering av probene, for eksempel ved å unngå unødig eksponering for
luft og ved å arbeide i lysfattig miljø.

DCFH-DA har utbredt bruk som markør for oksidativt stress i celler. Molecular Probes, Inc.
informerer om at DCFH-DA er selektiv overfor H2O2, HOO• (peroksylradikal) og ONOO(Haugland, 2004). Proben antas å oksideres innen sekunder eller få minutter kun av •OH og
ONOO-, og simultan tilstedeværelse av cellulære peroksidaser er nødvendig for H2O2stimulert oksidasjon av proben. Peroksidaser alene kan også gi oksidasjon av DCFH til
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fluorescerende DCF (Myhre et al., 2003). Proben tilsettes celleprøver i form av en
diacetatester. Esterformen kan fritt diffundere over cellemembranen og entre cytosolisk miljø,
der den hydrolyseres av intracellulære esteraser til diacetat og DCFH. Den deesterifiserte
proben kan ikke slippe ut gjennom membranen igjen. Reaksjon mellom DCFH og
oksiderende forbindelser i cellene, fører til dannelse av den sterkt fluorescerende forbindelsen
DCF (Myhre et al., 2003). Intensiteten av emmitert fluorescens kan måles, og fortelle noe om
grad av oksidativt stress i cellene. DCFH-DA kan for eksempel være svært nyttig for å
bestemme total grad av oksidativt stress ved toksikologiske fenomener (Haugland, 2004). Ett
problem med proben kan være at den oksideres av lys til semiquiononet DCF• -, som under
aerobiske forhold kan oksideres videre av oksygen til fluorescerende DCF. Denne siste
oksidasjonsreaksjonen kan trolig ledsages av dannelse av O2•- radikaler. Noen mener også at
DCF katalytisk kan stimulere til dannelse av ROS-forbindelser (Rota et al., 1999). I tillegg ser
det ut til at DCFH kan bli oksidert til et fenoksylradikal i en reaksjon katalysert av
peroksidasen HRP (Horse radish peroxidase). Dette kan gjøre tolking av resultater oppnådd
med DCFH-DA som probe i celler under oksidativt stress vanskeligere (Haugland, 2004).

DHR123 er et uladet og ikke-fluorescerende reduksjonsprodukt av det mitokondrieselektive
fargestoffet rhodamin 123. Fargen kan diffundere passivt over cellenes plasmamembran, og
oksideres intracellulært av ulike oksidative forbindelser til kationisk rhodamin 123. Kationet
lokaliseres i mitokondriene (Haugland, 2004). Den produserte rhodamin 123 befinner seg
hovedsakelig inne i cellene. DHR123 indikerer tilstedeværelse av intracellulær
peroksidaseaktivitet sammen med tilstedeværelse av H2O2 (Henderson & Chappell, 1993). I
likhet med DCFH, detekterer ikke DHR123 O2•- direkte, men reagerer med H2O2 i nærvær av
cellulære peroksidaser, cytokrom c eller Fe2+. DHR123 reagerer også med ONOO-. Proben
rapporteres å være et mer sensitivt fargestoff for deteksjon av oksidativt stress i granulocytter
enn DCFH-DA (Haugland, 2004). Både DHR123 og DCFH-DA detekterer ROS-forbindelser
intracellulært, uten å si noe om det ekstracellulære miljø.

1.4.2.

Luminescens (lucigenin, luminol)

Lucigenin viser kjemoluminescens som skal være relativt sensitiv overfor O2•- (Haugland,
2004). For å være i stand til å detektere dette radikalet, må lucigenin først reduseres til et
lucigeninkation radikal (Myhre et al., 2003). Denne formen av proben blir så oksidert av O2•30
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i løsningen, og i reaksjonen frisettes luminescens som kan måles i et luminometer. Noen
forskere påstår at lucigenin kan detektere andre ROS-forbindelser enn O2•-, og at proben er
relativt uspesifikk. Men forsøk utført med NO-donoren S-nitroso-N-acetylpenicillamin
(SNAP), FeSO4, SOD-hemmeren dietylditiokarbaminsyre (DDC) og MPO-hemmeren
salicylhydroksaminsyre (SHA) støtter hypotesen om at proben er relativt spesifikk for O2•(Myhre et al., 2003). Alle disse forbindelsene påvirker reaksjoner som har O2•- som
utgangsstoff (figur 1.2) Lucigenin har også vært rapportert å selv virke som kilde til O2•-, og
på denne måten gi falske positive resultater (Haugland, 2004). Men antageligvis er denne
produksjonen av O2•- ikke av stor viktighet, når man gjør forsøk i et system der det produseres
signifikante mengder ROS-forbindelser, for eksempel ved eksponering av granulocytter for
forbol 12-myristat 13-acetat (PMA) eller hydroksylerte PCBer. Lucigenin detekterer O2•radikalene ekstracellulært (Caldefie-Chezet et al., 2002).

Luminol brukes vanligvis til deteksjon av oksidative hendelser i celletyper rike på
peroksidaser (granulocytter, spermatozoer). Proben detekterer både peroksidase- og
metallionmedierte oksidative hendelser (Haugland, 2004). Luminolforsterket
kjemoluminescens er hovedsakelig avhengig av MPO-H2O2-Cl- systemet i celler, det vil si
systemet som fører til dannelse av den reaktive forbindelsen HOCl. Utslaget med luminol kan
hemmes av enzymhemmerne SHA og DDC, og det kan ikke økes ved tilsetting av FeSO4,
H2O2 eller SNAP. Til sammen er alle disse resultatene gode beviser på at proben er relativt
spesifikk for HOCl (Myhre et al., 2003). Det har også blitt rapportert at luminols
kjemoluminescensrespons til oksidative forbindelser kan hemmes kompetitivt av
biomolekyler som inneholder sulfhydryl- og tioetergrupper (Haugland, 2004). Det har
tidligere blitt vist at luminol detekterer HOCl intracellulært (Caldefie-Chezet et al., 2002).

Det kan generelt konkluderes med at flere forskjellige metoder, med ulike fluorogeniske eller
kjemoluminescente prober, bør kombineres når man ønsker å identifisere ROS-dannelse i
ulike celletyper.
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1.5.

Hensikten med oppgaven

Tidligere studier har vist at overproduksjon av frie radikaler og ROS-forbindelser er involvert
i en rekke patologiske tilstander hos mennesker, blant annet de nevrodegenerative
sykdommene ALS, Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Det har også blitt foreslått at
en rekke miljøgifter kan øke ROS-dannelsen i kroppens celler. Vi ønsker derfor å påføre ulike
celler oksidativt stress ved hjelp av hydroksylerte bifenylforbindelser, for deretter å kunne
utrede hvilke reaktive forbindelser som hovedsakelig blir dannet og hvordan dannelsen av
disse kan hemmes.

Det velges å utføre forsøk på granulocytter (hvite blodceller) og granulærceller (nerveceller)
for å få innblikk i de hhv. immunologiske og nevrologiske effektene av det fremkalte
oksidative stresset. Granulocytter er en svært utbredt celletype i kroppen, og er noe av det
første som påvirkes i et menneske eller dyr som blir eksponert for toksiske forbindelser.
Granulærceller er mye anvendt i vitenskapelige eksperimenter som modeller for nevroner,
fordi de er de enklest oppbygde nervecellene (små, homogene celler med ett enkelt akson).
Sammen kan disse celletypene fortelle mye om de patologiske konsekvensene av oksidativt
stress fremkalt av de aktuelle miljøgiftene.

Det ønskes også å undersøke om antioksidanten vitamin E eller anestesimidlet propofol kan
beskytte cellene mot celleskade/celledød etter økt ROS-dannelse.
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2.

METODER OG MATERIALE

2.1.

Kjemikalier og dyr

2.1.1.

Kjemikalier

Hydroksylerte PCBer (p43-p48, p50 og p51) var en gave fra Hans-Joachim Lehmler og Larry
W. Robertson ved Department og Occupational and Environmental Health, University of
Iowa, USA. Det ble laget stockløsninger ved å løse stoffene i løsningsmiddelet
dimetylsulfoksid (DMSO). Sluttkonsentrasjon av DMSO var aldri mer enn 0,5 % i
prøveløsningene.

AccuStandard, Inc. (New Haven, CT, USA)
2,2’,4,4’,5,5’-heksaklorobisfenyl (PCB153)
Amersham Biosciences (Oslo, Norge)
Rainbow molvektstandard
Amersham Pharmacia Biotech AB (Uppsala, Sverige)
Enhanced chemoluminescens (ECL)-reagens 1 og 2
Bio-Rad Laboratories (CA, USA)
Acrylamid/metylenbisacrylamid (ACAMB)
N,N,N,N-tetra-metyl-etylendiamin (TEMED)
DAKO A/S (Glostrup, Danmark)
Sekundærantistoff; HRP-konjugert kanin-anti-mus antistoff
GibcoBRL (England)
K-4-(2-hydroksyetyl)-1-piperrazinetansulfonat (HEPES)
Basal medium eagle (BME)
Føtalt kalveserum (FBS)
Penicillin
Streptomycin
Merck, KgaA (Darmstadt, Tyskland)
Folin-Ciocalteus fenolreagens
Nestle A/S (Sandvika, Norge)
Tørrmelk
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Nycomed Pharma (Oslo, Norge)
Lymfoprep
Promega Corporation (Madison, WI, USA)
1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-bis[2-aminofenyltio]butadiene (U0126)
Promochem (Stockholm, Sverige)
Tetrabromobisfenol-A (TBBP-A)
Roche Diagnostics GmbH (Mannheim, Tyskland)
Horse Radish Peroxidase (HRP)
Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA)
Primærantistoff; monoklonalt muse anti-pERK antistoff
Sigma-Aldrich CO. (St. Louis, MO, USA)
Amphotericin
Bovint serum albumin (BSA)
Cytosin 1-β-D-arabinofuranosid (Ara-C)
Bromfenolblått
Cyclosporin A (CSA)
Deferoksamin mesylat (DEFM)
Deoksyribonuklease 1 (DNase)
Dietylditiokarbaminsyre (DDC)
Difenyleniodonium (DPI)
Digitonin
Dihydrorhodamin 123 (DHR123)
2,7-Diklorofluorescein diacetat (DCFH-DA)
Dimetylsulfoksid (DMSO)
Etylenglykolbis-(β-aminoetyl) N,N,N’,N’-tetraacetat (EGTA)
Forbol 12-myristat 13-acetat (PMA)
Fosfatbufret saltløsning (PBS)
Glutamin
Hoechst 33342 (bisbenzimid)
Lucigenin (bis-N-metylacridinium-nitrat)
Luminol (5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftal-azinedion)
2-Merkaptoetanol
3-morfolinosydnonimin (SIN-1)
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Nw-nitro-L-arginin metylester (L-NAME)
Poly-L-lysin
Ponceau S konsentrat
Propidiumiodid
Salicylhydroksaminsyre (SHA)
Superoksiddismutase (SOD)
α-Tokoferol (vitamin E)
Triton X-100
Trypsin
Trypsininhibitor (SBT-1)
Tween 20
World precision instruments (England)
S-nitroso-N-acetylpenicillamin (SNAP)

Ellers kom alle andre reagenser fra standard kommersielle forhandlere, og var analysegraderte
laboratoriumskjemikalier.

2.1.2.

Løsninger

HEPES-bufret HBSS

CaCl
KCl
KH2PO4
MgCl2
MgSO4
NaCl
NaHCO3
Na2HPO4
Glukose
HEPES
Destillert vann

1,26 mM
5,36 mM
0,44 mM
0,49 mM
0,41 mM
137 mM
0,34 mM
0,34 mM
10,5 mM
20 mM
ad 1000 ml

MSE-buffer

Mannitol
Sukrose
EGTA
HEPES (pH 7,4)
BSA
Destillert vann

225 mM
75 mM
1 mM
5 mM
1 mg/ml
ad 1000 ml

HEPES-bufret KCl-løsning

KCl

125 mM
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K2HPO4
MgCl2
HEPES (pH 7,4)
EGTA
Destillert vann

2 mM
1 mM
1mM
1 mM
ad 1000 ml

Løsninger for preparering av cerebellære granulærceller:
Krebs-Ringer (10x)

NaCl
KCl
KH2PO4
Glukose
NaHCO3
Fenolrødt
Destillert vann

35,35 g
1,80 g
0,83 g
12,85 g
10,70 g
50 mg
ad 500 ml

Løsning 1

BSA

0,75 g

Krebs-Ringer (10x)
MgSO4
Destillert vann

25 ml
76,4 mg
ad 250 ml

Løsning 2

Trypsin
Løsning 1

12,5 mg
ad 50 ml

Løsning 3

DNase

3,125 mg

Trypsininhibitor (SBT1) 13 mg
Løsning 1

ad 25 ml

Løsning 4

Løsning 3
Løsning 1

8ml
50 ml

Løsning 5

MgSO4
CaCl2
Løsning 1

5,25 mg
1,92 mg
20 ml

Cellekulturmedium

Streptomycin

100 µg/ml

Penicillin
Amphotericin
Glutamin
KCl
Varmeinaktivert FBS
BME

100 IE/ml
1 ampulle (2,52 mg/ml)
146 mg
825 mg
10 %
ad 500 ml

0,1 M Na2PO4
0,1 M NaH2PO4
Triton X-100

6,7 ml
13,3 ml
100 µl

Løsninger til Western blotting:
Fosfatbuffer (pH 7,4)
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Samplebuffer

Runningbuffer

Blottingbuffer

TBS-T

2.1.3.

Destillert vann

ad 100 ml

SDS

9%

Glycerol
Tris/HCl pH 6,9
Bromfenolblått
Destillert vann

15 %
0,1875 M
et par korn
ad 50 ml

Trizma

6g

Glycin
SDS 10 %
Destillert vann

28,75 g
10 ml
ad 2000 ml

Trisbase

2,422 g

Glycin
Metanol
Destillert vann

9g
200 ml
ad 1000 ml

NaCl
Tris
Tween 20
Destillert vann

9g
0,1 M
0,05 %
ad 1000 ml

Forsøksdyr

Rottene som ble brukt til isolering av mitokondrier var voksne Wistar (HsdBrlHan:WIST)
hannrotter (200-400 g) fra Harlan (Nederland). Det var 5-10 dyr i hvert bur. Til dyrking av
granulærceller ble 7-8 dager gamle Bkl:Wistar rottebarn fra Scanbur BK AB (Solletuna,
Sverige) benyttet. Rottebarnene ble levert i kull (blandet kjønn) med opptil 10 rottebarn og én
amme i hvert bur. Alle rottene hadde fri tilgang på mat og vann. De ble plassert i konstant
romtemperatur (22 °C) og hadde 12 timers lys/mørke-syklus. Luftfuktigheten ble holdt
konstant ved ca. 55 %, og lokalene hadde 12-15 luftutskiftninger pr. time. De voksne rottene
ble avlivet ved dekapitering etter forsiktig anestesi med CO2. Rottebarnene ble avlivet ved
dekapitering uten forbehandling med anestesi. Alle forsøkene der dyr ble benyttet, ble utført
etter godkjenning fra ansvarshavende og i samsvar med lover og forskrifter.
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2.2.

Isolering av granulocytter fra humant EDTA-blod

Humant blod fra friske, frivillige menn (25-65 år) ble tatt ut i EDTA-rør. Granulocytter ble
isolert ved tetthetsgradientsentrifugering (figur 2.1) som beskrevet av Arne Bøyum (Boyum et
al., 1991). Blodet ble helt over i et engangsrør med skrukork (50 ml). For å fjerne flest mulig
røde blodceller, og sitte igjen med leukocyttrikt plasma, ble 6 % dekstran i NaCl (1 ml pr. 10
ml blod) tilsatt EDTA-blodet. Løsningen ble forsiktig blandet ved å vende røret noen ganger,
og ble deretter satt til henstand i 30 minutter. Supernatanten med hvite blodceller, etter endt
dekstransedimentering, ble forsiktig sugd av ved hjelp av en engangspasteurpipette, og
overført til et nytt engangsrør (50 ml). I dette røret ble Lymfoprep (3 ml pr. 5 ml plasma)
forsiktig lagt under plasma ved hjelp av en engangssprøyte med lang kanyle, slik at det ble en
klar gradient. Blandingen ble sentrifugert ved 1900 rpm (625 x g) i 15 minutter ved
romtemperatur i en Megafuge 1.0R. Etter sentrifugeringen ble supernatant S1 fjernet. Pelletten
P1, som inneholdt granulocytter og rester av erytrocytter, ble resuspendert i 10 ml 0,9 % NaCl
for å vaske cellene. Denne løsningen ble overført til et nytt engangsrør (15 ml), grunnet rester
av plasma, Lymfoprep og røde blodceller i det røret gradientsentrifugeringen forgikk i.
Deretter ble løsningen sentrifugert ved 1900 rpm (625 x g) i 7 minutter (romtemperatur).
Supernatanten S2 ble fjernet, og pellett P2 ble resuspendert i 5 ml 0,83 % NH4Cl og satt til
henstand i 7-10 minutter. Dette ble gjort for å hemolysere de røde blodcellene som var igjen i
løsningen. Etter henstand ble løsningen sentrifugert ved 1900 rpm (625 x g) i 7 minutter
(romtemperatur). Supernatant S3 ble fjernet og pellett P3 ble på ny resuspendert i 5 ml 0,83 %
NH4Cl og satt til henstand i 7-10 minutter, før løsningen ble sentrifugert ved 1900 rpm (625 x
g) i 7 minutter. Totalt ble denne hemolyseringsprosessen gjennomført 3 ganger, slik at man til
slutt hadde en ren og hvit pellett av granulocytter. Denne pelletten ble resuspendert i HEPESbufret HBSS (pH 7,4), og antall granulocytter ble målt i Unipath Cell-Dyn 610 eller Advia 60
Automatisk Hematologisystem. Deretter kunne cellesuspensjonen fortynnes til ønsket
konsentrasjon.
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EDTA-blod
Dekstransedimentering

Pellett med røde
blodceller

Supernatant med hvite
blodceller

Gradientsentrifugering

Pellett (P1)

Supernatant (S1)

Vask med NaCl

Pellett (P2)

Supernatant (S2)

3 x Hemolyse med NH4Cl

Supernatant (S3-S5)

GRANULOCYTTER (P3-P5)

Fig. 2.1: Prosedyre for isolering av granulocytter fra humant blod. Røde blodceller ble først skilt fra
leukocyttrikt plasma. Dette ble sugd av og gradientsentrifugert med Lymfoprep. Cellene i pelletten ble vasket
med 0,9 % NaCl, før rester av røde blodceller ble hemolysert ved hjelp av 0,83 % NH4Cl. Den resterende
pelletten bestod da hovedsakelig av neutrofile granulocytter.

2.3.

Preparering av primære granulærcellekulturer

Cellene ble hovedsakelig preparert som beskrevet av Gallo og medarbeidere (Gallo et al.,
1982) med små modifikasjoner i metoden (Dreiem et al., 2002). Arbeidet ble aseptisk utført i
LAF-benk. Alle løsninger ble sterilfiltrert gjennom at 0,22 µm filter før bruk. Rottebarn som
var 7-8 dager gamle, ble avlivet ved dekapitering. Lillehjernen ble dissekert ut og lagt i et
sterilt rør inneholdende Løsning 1. Rørets innhold ble så helt over i en skål, og hjernehinnene
ble fjernet. Lillehjernene ble flyttet over i en ny skål med noen få ml Løsning 1, og ble kuttet
med skalpell til ca. 3-4 biter pr. lillehjerne. Det hele ble overført til et sterilt rør, og
sentrifugert ved 1000 rpm (112 x g) i 1 minutt. Supernatanten ble fjernet. Pelletten ble
resuspendert i litt Løsning 2, og blandingen ble overført til en trypsineringsflaske som skulle
stå i 15 minutter på ristende vannbad (37 °C). Bitene fra lillehjernene ble så fordelt på to
sterile rør og tilsatt et par ml Løsning 4. Blandingen ble sentrifugert ved 1000 rpm (112 x g) i
1 minutt. Dette trinnet ble gjentatt 2-3 ganger, hvis nødvendig, til supernatanten og pelletten
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var klart atskilt. Supernatanten ble til slutt fjernet helt, og pelletten ble tilsatt 3 ml Løsning 3.
Suspensjonen ble sugd opp og ned i pasteurpipetter med stadig tynnere spiss. Da den var
homogen og klumpfri, ble det tilsatt litt Løsning 5. Det hele ble blandet godt med en
pasteurpipette, og sentrifugert ved 900 rpm (90 x g) i 7 minutter. Supernatanten ble fjernet.
Pelletten ble resuspendert i ca. 10 ml cellekulturmedium (BME). Suspensjonen ble fortynnet i
BME til 12 ml pr. rottehjerne. Denne løsningen ble overført til polystyren Nunclon™ Delta
cellekulturskåler, som på forhånd var preparert med poly-L-lysin, slik at det ble 1-1.5
millioner celler pr. 55 mm-skål.
Etter 16-18 timer i et inkubasjonsskap som hadde en temperatur på 37 °C og konstant
luftfuktighet, ble en sterilfiltrert løsning av cytosin 1-β-D-arabinofuranosid (Ara-C) i BME
tilsatt skålene slik at sluttkonsentrasjonen ble 10 µM. Dette ble gjort for å hindre proliferering
av ikke-nevronale celler, slik at det ble mest mulig homogene granulærcellekulturer (figur
2.2).

Fig. 2.2: Friske granulærceller (fra rottecerebellum) som er preparert på en 55-millimeters Nunclon™ Delta
cellekulturskål. Cellene er 7-8 dager gamle og vokser i cellekulturmedium bestående av BME med 100 µg/ml
streptomycin, 100 IU/ml penicillin, 2,52 mg/ml amphotericin, 0,292 mg/ml glutamin, 25 mM KCl og 10 %
varmeinaktivert føtalt kalveserum.
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2.4.

Isolering av mitokondrier fra rottehjerne

2.4.1.

Metode 1; gradientsentrifugering

Hele isoleringsprosedyren (figur 2.3) ble gjort ved 4 °C. En Wistar hannrotte (ca. 200 g) ble
anestesert med CO2 og avlivet ved dekapitering. Hjernen ble raskt dissekert ut og lagt i litt
0,32 M sukroseløsning på et stykke aluminiumsfolie på is. Hjernens vekt ble notert (vanligvis
ca. 2 g), og en slik mengde 0,32 M sukroseløsning ble tilsatt, at man ved homogenisering fikk
et ~10 % homogenat. Homogenisering ble gjort ved hjelp av en IKA labortecknik Eurostar
power-b homogenisator (2 x 7 rolige strøk ved 700 rpm, med nedkjøling av homogenatet
mellom de 2 omgangene). Homogenatet ble sentrifugert ved 3000 rpm (1300 x g) i 10
minutter i en Sorvall RC-5B kjølesentrifuge med SA-600 rotorhode. Pelletten P1 inneholdt
vevs- og cellerester og ble kastet. Supernatant S1 ble sentrifugert på nytt ved 13000 rpm
(24400 x g). Etter denne sentrifugeringen ble supernatant S2 forsiktig dekantert av til det hvite
i pelletten begynte å renne mot kanten av røret. Pellett P2 ble resuspendert i 0,32 M
sukroseløsning, og lagt øverst på en gradient av like mengder 1,2 M og 0,8 M
sukroseløsninger. Denne blandingen ble så sentrifugert ved 25000 rpm (65 000 x g) i 60
minutter (4 °C) i en Centrikon T-1055 ultrasentrifuge med TST 28.38 rotorhode. Etter endt
sentrifugering forelå myelin i øverste sjikt, synaptosomer i midterste sjikt og mitokondrier
som en brun pellet på bunnen. Supernatanten S3 etter gradientsentrifugeringen ble dekantert
av og kastet. Den brune pelletten av mitokondrier ble resuspendert i noen få ml 0,32 M
sukroseløsning. Suspensjonen ble så sentrifugert ved 19000 rpm (> 40000 x g) i 15 minutter i
Sorvall sentrifugen. Supernatantene ble dekantert av, og pellettene ble resuspendert i 10 ml
HEPES-bufret HBSS (pH 7,4).

Mitokondriesuspensjonen ble til slutt fortynnet til ønsket mengde proteiner pr. ml løsning. Det
ble tatt utgangspunkt i at proteiner står for 10 % av hjernens totalvekt. I løpet av
isoleringsprosedyren ble ca. 30 % av disse proteinene kastet med P1, ca. 30 % ble kastet med
S2, mens ca. 30 % ble igjen i P2. Denne pelletten bestod av myelin, synaptosomer og
mitokondrier, som igjen ble skilt fra hverandre ved gradientsentrifugering. Dermed inneholdt
hver av disse fraksjonene ca. 10 % av alt proteinet fra hjernen (30 % : 3). Det vil si at
løsningen med mitokondrier inneholdt proteiner tilsvarende ca. 1 % av hjernens totalvekt.
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Rottehjerne
Homogenisering med 0,32 M sukrose

10 % w/v homogenat
Sentrifugering ved 1300 x g i 10 min.

Supernatant (S1)

Pellett (P1)

Sentrifugering ved 24400 x g i 30 min.
Myelin

Supernatant (S2)

Pellett (P2)

Synaptosomer

Gradientsentrifugering på ultrasentrifuge i 60 min.
Mitokondrier

Supernatant (S3)

Mitokondrier, synaptosomer og myelin

Resuspensjon av mitokondrier i 0,32 M sukrose og sentrifugering ved
>40000 x g i 15 min.

Fig. 2.3: Prosedyre for isolering av mitokondrier fra rottehjerne ved hjelp av gradientsentrifugering.
Rottehjernen ble forsiktig homogenisert i en IKA labortecknik Eurostar power-b homogenisator. Homogenatet
ble sentrifugert. Supernatanten (S1) ble sentrifugert på nytt, og pelletten (P2) ble resuspendert i litt 0,32 M
sukroseløsning. Denne suspensjonen ble lagt øverst på en gradient av 1,2 M og 0,8 M sukroseløsninger. Etter
gradientsentrifugering i en time, befant mitokondriene seg i den brune pelletten.

2.4.2.

Metode 2; MSE-buffer

Isoleringsprosedyren (figur 2.4) ble gjort ved 4 °C. Mitokondrier ble isolert som beskrevet av
Liu og medarbeidere (Liu et al., 2002) med små modifikasjoner. En Wistar hannrotte (ca. 200
g) ble anestesert med CO2 og avlivet ved dekapitering. Hjernen ble raskt dissekert ut og lagt i
iskald mannitol/sukrose/EGTA-buffer (MSE). Hjernen ble vasket i MSE, og delt i mindre
biter. Hjernens vekt (vanligvis ca. 2 g) ble notert slik at omtrentlig mengde proteiner i utbyttet
kunne beregnes. Bitene ble overført til et homogeniseringsrør, og ble homogenisert i 10 ml
MSE-buffer. Homogenisering ble gjort ved hjelp av en IKA labortecknik Eurostar power-b
homogenisator (2 x 7 rolige strøk ved 700 rpm, med nedkjøling av homogenatet mellom de 2
omgangene). Volumet ble brakt til 30 ml med MSE, og ble så sentrifugert ved 3750 rpm (ca.
2000 x g) i 3 minutter i en Sorvall RC-5B kjølesentrifuge med SA-600 rotorhode. Pelletten
ble kastet, og supernatant S1 ble sentrifugert på nytt ved 9500 rpm (ca. 12000 x g) i 8
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minutter. Den nye supernatanten, S2, ble kastet mens pellett P2, som inneholdt mitokondrier
og synaptosomer, ble resuspendert i MSE med 0,02 % digitonin for å åpne synaptosomene og
frisette deres mitokondrier. Løsningen ble sentrifugert ved 9500 rpm (ca. 12000 x g) i 10
minutter. Supernatanten ble fjernet og pellett P3 ble resuspendert i 10 ml HEPES-bufret KClløsning med EGTA for å kompleksbinde eventuelle Ca2+-ioner.

Løsningene ble til slutt fortynnet til ønsket mengde proteiner pr. ml løsning. Det ble tatt
utgangspunkt i at utbyttet av mitokondrier ble det samme med metode 2 som med metode 1
(se forklaring under 2.4.1. Metode 1, gradientsentrifugering). Det vil si at løsningen med
mitokondrier i KCl-løsning inneholdt proteiner tilsvarende ~1 % av hjernens totalvekt, før den
ble fortynnet til ønsket konsentrasjon.
Rottehjerne
Homogenisering med 10 ml MSE-buffer

Homogenat
Tilsetting av MSE til 30 ml
Sentrifugering ved 2000 x g i 3 min.

Pellett (P1)

Supernatant (S1)
Sentrifugering ved 12000 x g i 8 min.

Supernatant (S2)

Pellett (P2)
Resuspensjon i MSE med 0,02 % digitonin
Sentrifugering ved 12000 x g i 10 min.

Mitokondrier (P3)

Fig. 2.4: Prosedyre for isolering av mitokondrier fra rottehjerne ved hjelp av MSE-buffer. Rottehjernen ble
forsiktig homogenisert i en IKA labortecknik Eurostar power-b homogenisator. Homogenatet ble sentrifugert.
Supernatanten (S1) ble sentrifugert på nytt, og pelletten (P2) ble resuspendert i MSE med 0,02 % digitonin for å
åpne synaptosomene og frisette deres mitokondrier. Suspensjonen ble til slutt sentrifugert, og mitokondriene
befant seg da i pelletten (P3).
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2.5.

Proteinmåling

Mengde proteiner i mitokondriesuspensjonene ble hovedsakelig målt som beskrevet av Lowry
(Lowry, 1953) med små modifikasjoner av metoden. Målingene ble utført på 96-brønners
mikrotiterplater i et Tecan spektrofotometer (type Sunrise Remote) ved bølgelengde 700 nm.

Tre alikvoter på 5 µl ble tatt fra hver mitokondriesuspensjon og overført til tre brønner på
mikrotiterplaten. Det ble tilsatt 35 µl destillert vann i brønnene. Deretter ble det tilsatt 200 µl
av en reagens som spaltet sulfidbroer i proteinene (1 del 0,5 % CuSO4 x 5H2O i destillert
vann, 1 del 1 % K(Na)tartrat i destillert vann, og 98 deler 2 % Na2CO3 i 0,1 M NaOH), i alle
brønnene. Platen ble rystet i noen sekunder (280 ganger/min orbital rysting) på en rysteplate.
Etter 10 minutter henstand i romtemperatur ble prøvene overføret til en ny mikrotiterplate
som allerede inneholdt 20 µl av en reagens som merket aromatiske aminosyrer (1 del FolinCiocalteu reagens og 1 del destillert vann), i alle brønnene. Platen som nå inneholdt alle
prøvene, ble rystet i noen sekunder (280 ganger/min orbital rysting). Etter 30 minutter
henstand i romtemperatur ble prøvene avlest på spektrofotometeret.

Det ble samtidig laget en standardkurve ved hjelp av en standardløsning på 0,5 mg/ml bovint
serumalbumin (BSA) i destillert vann. Det ble tilsatt tre alikvoter på hhv. 1, 2, 4, 10, 20, 30 og
40 µl standardløsning i brønner på mikrotiterplaten. Mengdene standardløsning i brønnene
tilsvarte da 0,5-20 µg proteiner pr. brønn. Deretter ble det tilsatt destillert vann slik at alle
brønnene fikk et totalvolum på 40 µl. Standardprøvene ble tilsatt reagenser, og ble avlest i
spektrofotometeret, på samme måte som mitokondrieprøvene.

2.6.

Luminol- og lucigeninforsterket kjemoluminescens

Cellenes produksjon av de reaktive oksygenforbindelsene HOCl og O2• - ble undersøkt ved
kontinuerlig monitorering av henholdsvis luminol- og lucigeninforsterket kjemoluminescens i
et Labsystems Luminoskan EL 1.2-0 luminometer med programvaren Genesis. Målingene ble
gjort på 96-brønners mikrotiterplater, der hver brønn hadde et totalvolum på 250 µl.
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Stockløsninger av luminol og lucigenin (0,1 M i DMSO) ble fremstilt, og frosset ned i
eppendorfrør. Ved hvert forsøk ble 25 µl stockløsning fortynnet i 9975 µl HEPES-bufret
HBSS, slik at det ble en bruksløsning av proben på 0,25 mM.

Cellene som skulle undersøkes (granulocytter) ble isolert som beskrevet og fortynnet til 2,5
millioner celler pr. ml.

Reaksjonblandingen i brønnene bestod av 1-50 µM testsubstans, 100 µM luminol/lucigenin
og 1 million celler pr. ml (250 000 celler pr. brønn). Reaksjonen ble startet ved tilsetting av
celler. Testsubstansen var det stoffet man ønsket å undersøke, og som ble forventet å gi en
respons i cellen. Ved hvert forsøk ble det også inkludert en ”blank” (bare HBSS) og en
”kontroll” (HBSS, celler og luminol/lucigenin). Det ble målt kjemoluminescens ved 37 °C i
60 minutter med 2 minutter mellom hver måling.

2.7.

Måling av ROS-dannelse med fluorescerende prober

2.7.1.

Deteksjon av ROS i granulocytter/mitokondrier med DCFH-DA

Dannelse av ROS-forbindelser ble hovedsakelig bestemt som beskrevet av Myhre og
medarbeidere (Myhre et al., 2000). Kontinuerlig monitorering ble gjort ved hjelp av DCFHDA i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer med ”software” versjon 1.10-0.
Lysfiltre som ble valgt for riktig eksitasjons- og emisjonsbølgelengder, var henholdsvis ”P485” og ”550-10”. Målingene ble gjort på 96-brønners mikrotiterplater, der hver brønn hadde
et totalvolum på 250 µl.

Det ble laget stockløsning av DCFH-DA i metanol på 10 mM, som ble oppbevart i
eppendorfrør i fryseren. Stockløsningen av proben ble holdt i mørke (i aluminiumsfolie) både
under lagring og mest mulig ved anvendelse, siden proben oksideres av lys.

Celler eller mitokondrier ble isolert som tidligere beskrevet, og fortynnet til ønsket
konsentrasjon i HEPES-bufret HBSS. Granulocytter ble alltid fortynnet til 2,5 millioner celler
pr. ml, slik at det ble 1 million celler pr. ml i brønnene. Mitokondrier ble fortynnet i
varierende grad (fra 0,05 mg proteiner pr. ml til 0,2 mg proteiner pr. ml) i de ulike forsøkene.
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Granulocytter ble inkubert med 2 µM DCFH-DA i HBSS, mens mitokondrier ble inkubert
med 10 µM DCFH-DA i HBSS, på vannbad ved 37 °C i 15 minutter. Granulocyttene ble
deretter sentrifugert ved 1900 rpm (625 x g) i 15 minutter. Mitokondriene ble sentrifugert ved
15000 rpm i 5 minutter. Supernatanten ble kastet og pelletten resuspendert i ny HBSS.

Ved hvert forsøk ble det også inkludert en ”blank” (bare HBSS) og en ”kontroll” (HBSS og
celler/mitokondrier med DCFH-DA). Reaksjonen ble startet ved tilsetting av
celler/mitokondrier. Fluorescensdannelsen ble målt ved 37 °C.

2.7.2.

Deteksjon av ROS i granulærceller med DCFH-DA

Dannelse av ROS-forbindelser i granulærcellene ble bestemt som beskrevet av Myhre og
medarbeidere (Myhre et al., 2000) med små modifikasjoner. Kontinuerlig monitorering ble
gjort i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer med ”software” versjon 1.10-0.
Lysfiltre som ble valgt for riktig eksitasjons- og emisjonsbølgelengder, var henholdsvis ”P485” og ”550-10”. Målingene ble gjort på 96-brønners mikrotiterplater, der hver brønn hadde
et totalvolum på 250 µl.

Det ble laget stockløsning av DCFH-DA i metanol på 7,5 mM, som ble oppbevart i
eppendorfrør i fryseren. Stockløsningen av proben ble holdt i mørke (i aluminiumsfolie) både
under lagring og mest mulig ved anvendelse, siden proben oksideres av lys.

Granulærceller ble dyrket frem som beskrevet, og var klare for bruk på dag 7-9 etter utsåing.
Alle skålene med granulærceller ble først inkubert i 20 minutter med 7,5 µM DCFH-DA.
Inkubasjonen foregikk i inkubatorskap med 5 % CO2 og konstant luftfuktighet ved 37 °C.
Mediet med DCFH-DA ble så umiddelbart erstattet med 1,5 ml HEPES-bufret HBSS
inneholdende 1-50 µM testsubstans. Skålene ble satt under folie (for å skjermes mot lys) ved
romtemperatur i 15 minutter, før cellene ble skrapt løs fra skålen ved hjelp av en celleskraper.
Tre alikvoter på 250 µl ble deretter tatt fra hver skål og overført til brønnene på
mikrotiterplaten. Ved hvert forsøk ble det også inkludert tre brønner med ”blank” (bare 250 µl
HBSS) og tre brønner med ”kontroll” (celler inkubert med DCFH-DA, og HBSS uten
testsubstans). Fluorescens ble målt i tre timer ved 37 °C.
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2.7.3.

Deteksjon av ROS med DHR123

ROS-dannelse i granulocytter eller mitokondrier ble monitorert ved hjelp av DHR123 i et
BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer (som med DCFH-DA). Lysfiltrene ”P485” og ”520-P” ble valgt for å gi de mest korrekte eksitasjons- og emisjonsbølgelengdene.
Målingene ble gjort på 96-brønners mikrotiterplater, der hver brønn hadde et totalvolum på
250 µl.

Det ble laget stockløsning av DHR123 i DMSO (5 mM), som ble frosset ned i svarte
eppendorfrør, siden proben oksideres av lys. Alt forarbeidet før måling ble gjort under så
lysfattige omgivelser som mulig, for å skjerme proben mot lysindusert oksidasjon. En slik
oksidasjon ville kunne forstyrre ROS-indusert oksidasjon, som man ønsket å måle. Ved hvert
forsøk ble 10 µl stockløsning fortynnet i 9990 µl HEPES-bufret HBSS, slik at det ble en
bruksløsning av proben på 5 µM. Av denne bruksløsningen ble 100 µl tilsatt i brønnen, noe
som gav en konsentrasjon på 2 µM.

Celler eller mitokondrier ble isolert som beskrevet, og fortynnet til ønsket konsentrasjon i
HEPES-bufret HBSS. Granulocytter ble alltid fortynnet til 2,5 millioner celler pr. ml, mens
mitokondrier ble fortynnet i varierende grad (fra 0,05 mg proteiner pr. ml til 0,2 mg proteiner
pr. ml) i de ulike forsøkene.

Reaksjonblandingen i brønnene bestod dermed av 1-50 µM testsubstans, 2 µM DHR123 og 1
million granulocytter pr. ml (250 000 celler pr. brønn) eller 0,02-0,08 mg proteiner
(mitokondrier) pr. ml. Reaksjonen ble startet ved tilsetting av celler/mitokondrier. Ved hvert
forsøk ble det også inkludert en ”blank” (bare HBSS) og en ”kontroll” (HBSS, bruksløsning
av DHR123 og celler/mitokondrier). Det ble målt fluorescens ved 37 °C med 5 minutter
mellom hver måling og 3 lysglimt pr. måling.
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2.8.

Western blotting

2.8.1.

Prøveopparbeidelse fra granulærceller

Granulærceller ble preparert som beskrevet og innkubert ved 37 °C med 5 % CO2 og konstant
luftfuktighet. Ved dag 7-9 etter utsåing kunne det opparbeides prøver til western blott. Det ble
benyttet granulærceller som var dyrket på 55 mm-skåler.

BME ble fjernet, og cellene ble forsiktig skylt med litt HEPES-bufret HBSS. Skyllebufferen
ble fjernet og erstattet med 1,5 ml HEPES-bufret HBSS inneholdende testsubstans i ønsket
konsentrasjon. Skålene med celler ble deretter innkubert i 20-90 minutter. Etter endt
inkubasjon ble cellene vasket med kald 0,9 % NaCl. Så ble cellene umiddelbart lysert i 150 µl
20 mM fosfatbuffer (pH 7,4) med 0,1 % Triton X-100. Cellene ble skrapt løs fra skålene ved
hjelp av en celleskraper. Skålenes innhold (ca. 200 µl) ble deretter overført til eppendorfrør og
tilsatt 100 µl Samplebuffer. Til slutt ble prøvene tilsatt 17 µl merkaptoetanol, blandet grundig
og varmebehandlet i 2 minutter ved 95 °C.

2.8.2.

Prøveopparbeidelse fra granulocytter

Granulocytter ble isolert fra EDTA-blod som tidligere beskrevet, og innkubert i 30 minutter
på vannbad med en temperatur på 37 °C. Cellesuspensjonen ble deretter fortynnet til 10
millioner celler pr. ml. Det ble tatt ut 200 µl (400 000 celler) av denne fortynnede
cellesuspensjonen til hver prøve. Cellene ble eksponert for de aktuelle testsubstansene i 5-15
minutter. Etter endt inkubasjon ble cellene vasket med 500 µl iskald fosfatbufret saltløsning
(PBS.) Cellene ble deretter sentrifugert ned. Det ble pipettert av så det var igjen omtrent 30 µl
av supernatanten, og deretter tilsatt 60 µl Samplebuffer og 90 µl destillert vann. Pelletten ble
grundig resuspendert i denne blandingen, og cellen ble lysert av vannet. Prøvene ble til slutt
tilsatt 11 µl merkaptoetanol, blandet grundig og varmebehandlet i 5 minutter ved 95 °C.
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2.8.3.

Støping av geler

Gelene ble støpt i to deler, først en nedre ”running gel” som selve separasjonen skulle foregå
i, og en øvre ”stacking gel” som dannet brønner og dermed hjalp til med å samle prøvene
(figur 2.5). Den nedre gelen bestod av 2 ml 30 % acrylamid/metylenbisacrylamid (ACAMB),
1,25 ml ”running gel buffer” (1,5 M Tris/HCl pH 8,8, 0,1 % natriumdodecylsulfat (SDS)), 1,7
ml destillert vann, 50 µl 10 % ammoniumpersulfat og 5 µl N,N,N,N-tetra-metyl-etylendiamin
(TEMED). Det hele ble blandet godt og brukt med én gang. Gelen ble støpt mellom to
glassplater som ble holdt atskilt av to 1,5 mm tykke ”spacere”. Etter 5-10 minutter ble det
forsiktig lagt litt vann over gelens øverste kant, slik at den ikke skulle tørke og bli ujevn.
Gelen stod til stivning i ca. 45 minutter før vannet forsiktig ble helt av igjen og erstattet med
blandingen til en ”stacking gel”. Denne øvre gelen bestod av 0,2 ml 30 % ACAMB, 0,5 ml
”stacking gel buffer” (0,3 M Tris/HCl pH 6,75-6,9, 0,4 % SDS), 1,28 ml destillert vann, 20 µl
10 % ammoniumpersulfat og 2 µl TEMED. Etter at ”stacking gelen” var tilsatt mellom
glassplatene, ble den overlagt med en kam som skulle danne brønnene i gelen. Etter ca. 30
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minutter kunne kammen fjernes og den ferdige gelen ble skylt forsiktig med destillert vann.
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Fig. 2.5: Modell for oppbygningen av gel til western blotting, og for applisering av prøver. Båndene på ”running
gelen” indikerer separasjon av proteiner av ulik molekylstørrelse fra prøvene. Figuren er kopiert med tillatelse
fra Hilde Medbøe.
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2.8.4.

Western blott

Gelen ble plassert i et plastkar med Runningbuffer, slik at bufferen dekket glassplatene som
omgav gelen. Porsjoner på 15 µl av hver av de opparbeidede prøveløsningen ble forsiktig
tilsatt i brønnene på gelen med en Hamilton appliseringssprøyte (figur 2.5). I én av brønnene
ble det tilsatt 4 µl Rainbow molvektstandard i stedet for prøveløsning. Elektroforesen ble kjørt
ved 90 V i ca. 120 minutter. Den ble stoppet rett før fargefronten gikk ut av gelen. Deretter
ble gelen forsiktig løsnet fra glassplatene ved hjelp av et skalpell, og et nitrocellulosefilter
(0,45 µm) ble lagt over gelen. Det ble lagt et tykt papirfilter og en skumgummimatte på hver
side av gel/filter pakken, og det hele ble holdt fast inni en gelholder. Alle luftbobler var
grundig klemt ut av matter og filtre. Gelholderen ble plassert i et blottekammer med
Blottingbuffer. Kammeret ble satt på magnetrører, og blotting foregikk over natten ved 50
mA.

Filteret ble forsiktig tatt ut av gel/filter pakken. Det ble farget med Ponceau S rødfarge for å
kontrollere at proteiner fra gelen var blitt overført til filteret. Noen få ml av rødfargen ble helt
over slik at hele filteret ble dekket. Det ble straks skylt i destillert vann, slik at bare
proteinbåndene på filteret viste farge. Fargestoffet kunne synliggjøre om det var omtrent like
store mengder proteiner fra hver prøve, ved at alle båndene som kom til syne, var omtrent like
tykke. Filteret ble så plassert i et kar med trisbufret saltløsning med Tween 20 (TBS-T) slik at
proteinene vendte opp, og preinkubert i 5 minutter på rysteplate. TBS-T i karet ble byttet ut
med 10 ml Blockingbuffer (5% tørrmelk i TBS-T), og filteret ble inkubert i denne i ca. 60
minutter for å blokkere uspesifikk proteinbinding. Blockingbufferen ble byttet ut med ny
Blockingbuffer (10 ml) tilsatt 50 µl primært antistoff (figur 2.6). Filteret ble inkubert i denne
blandingen i ca. 60 minutter. Blandingen ble så helt av, filteret ble skylt et par ganger i TBST, og det ble deretter vasket i TBS-T 6 x 5 minutter. Filteret ble inkubert på nytt i
Blockingbuffer i 30 minutter. Deretter ble det inkubert i 60 minutter i 10 ml TBS-T med 10 µl
sekundært antistoff (figur 2.6). Filteret ble til slutt skylt et par ganger i TBS-T, og så vasket i
TBS-T 6 x 5 minutter igjen.

”Detection reagent 1” og ”detection reagent 2” fra Amershams ”enhanced
chemoluminescense”-system (ECL) ble blandet godt (forhold 1:1) i et lite plastkar. Filteret
ble plassert i karet slik at oversiden ble dekket av væsken. Etter 1 minutt ble filteret tatt ut av
karet og kanten ble holdt mot et stykke trekkpapir, slik at mesteparten av overflødig væske ble
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fjernet. Filteret ble så pakket inn i et stykke plastfolie. Film (X-Omat Blue XB-1 film fra
Kodak) ble eksponert for filteret i 5-15 minutter og deretter fremkalt i en Kodak
fremkallingsmaskin.
Filter

Film

Peracid
HRP
Oksidert produkt

Sekundært
antistoff

Oksidert form
av enzymet

Primært antistoff
Protein

Kjemoluminescens

+
Luminol
+
Forsterker

Fig. 2.6: Prinsippet for deteksjon ved western blotting. Proteiner har blitt overført fra gel til filter, og spesifikke
proteiner merkes ved hjelp av antistoffer. Det sekundære antistoffet er HRP-konjugert slik at dette fører til
luminescens når filteret eksponeres for ECL-løsningene. Kjemoluminescens fra deteksjonsreagensene overføres
til en X-Omat Blue XB-1 film, og filmen fremkalles i en Kodak fremkallingsmaskin.

2.9.

Fargemetoder for å detektere celledød

2.9.1.

Farging med propidiumiodid og Hoechst 33342

Ved hjelp av cellefarging med Hoechst 33342 (bisbenzimid) ble det mulig å skille levende
celler fra døende (apoptotiske) celler. Det fluorescerende fargestoffet kan passere
plasmamembraner og binde seg til DNA. Fluorescensen blir sterkere når Hoechst bindes til
kondensert DNA sammenlignet med friskt DNA. Krymping av cellekjernen, samt
kondensering og fragmentering av DNA, kan dermed synliggjøres ved å tilsette Hoechst. De
døende cellene fremstod som mer skarpt blå og lysende i fargen (pga. kondensert DNA) enn
levende celler, som var større og jevnt lyseblå (pga. jevnt fordelt DNA).

Propidiumiodid kan bare passere sprukne plasmamembraner i døde (nekrotiske) celler og
binde seg til DNA der. Cellene fremstår da som røde i fluorescensmikroskopet. Ved å bruke
begge fargestoffene på de samme cellene, blir det mulig å skille nekrotiske, apoptotiske og
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levende celler fra hverandre i mikroskopet. Propidiumiodid undertrykker Hoechst i cellene,
og interferens mellom fargestoffene var derfor ikke et problem.

Det ble laget stockløsninger av fargestoffene i DMSO. Hoechst ble løst til en konsentrasjon
på 10 mg/ml, mens propidiumiodid ble løst til 15 mM. Stamløsningene ble oppbevart i svarte
eppendorfrør i fryseren.

Ved hvert forsøk ble det tilsatt ca. 1 µl av hver stockløsning i skålene med granulærceller.
Etter 5 minutter inkubasjon (i romtemperatur) med fargestoffene, ble cellene fotografert i
fluorescensmikroskopet. Antall levende, apoptotiske og nekrotiske celler ble telt fra
fluorescenskildene.

2.10.

Statistikk

Det ble vurdert om forskjell mellom to utvalg var signifikante ved hjelp av en tosidig Students
t-test (parvis eller uparret). Denne typen statistiske beregninger ble utført i Microsoft Excel.
For å bekrefte signifikante forskjeller mellom flere utvalg (for eksempel flere ulike
konsentrasjoner av samme stoff), ble det gjennomført en enveis Anova variansanalyse
etterfulgt av Dunnetts tosidige Post Hoc test med en ustimulert gruppe som kontroll.
Beregningene ble utført ved hjelp av programvaren SPSS 12.0.1 for Windows. Signifikante
forskjeller ble angitt med */¤ (p ≤ 0,05), **/¤¤ (p ≤ 0,01) eller ***/¤¤¤ (p ≤ 0,001). Dette
svarer til konfidensintervall på hhv. 95 %, 99 % og 99,9 %.
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3.

RESULTATER

3.1.

Karakterisering av proben DHR123

Det var av stor interesse å undersøke hvilke frie radikaler proben DHR123 var spesifikk
overfor. Det ble derfor utført en rekke forsøk på granulocytter som var stimulert av det
oksidative stoffet forbol 12-myristate 13-acetat (PMA), og der dannelsen av ulike reaktive
forbindelser ble modifisert med forskjellige enzymhemmere. PMA er en forbolester som
stimulerer enzymet PKC, som igjen aktiverer NADPH-oksidase og dermed dannelse av O2•-.
Fra dette radikalet kan man videre få dannet en rekke andre ROS-forbindelser (figur 1.2).

Det ble først undersøkt hvilke forhold som var optimale for ROS-deteksjon ved hjelp av
DHR123. Ulike konsentrasjoner av proben ble benyttet på granulocytter eksponert for ulike
oksidative stoffer, og det ble bestemt at en konsentrasjon på 2 µM DHR123 var optimalt.
Deretter ble det undersøkt hvilke av de tilgjengelige fluorescensfiltrene (”550-10” og ”520P”) som gav mest korrekt avlesning for rhodamin 123 (oksidasjonsproduktet av DHR123).
Det viste seg at ”520-P” gav sterkest signal, og dette filteret ble derfor valgt. Granulocyttene i
de ustimulerte kontrollene viste imidlertid relativt høye utslag i forsøkene med DHR123, og
det ble derfor forsøkt å innkubere cellene med 2 µM DHR123 i 30 minutter ved 37 °C før
fluorescens ble målt. De innkuberte cellene ble spunnet ned ved 1900 rpm (625 x g),
supernatanten ble fjernet, og cellene ble resuspendert i ny HEPES-bufret HBSS. Deretter ble
cellene tilsatt hydroksylerte PCB-metabolitter (p43-p48, p50 og p51) i konsentrasjoner fra 10
til 50 µM, og fluorescens fra cellene ble målt. Dette ble gjort for å fjerne eventuell DHR123
som ble liggende utenfor cellene og kunne være årsak til høye kontrollverdier sammenlignet
med lignende DCFH-DA forsøk. Metoden viste seg imidlertid å ikke være brukbar, siden ikke
bare kontrollen, men også alle de andre prøvene bare sendte ut en ubetydelig fluorescens. Det
kunne se ut til at det meste av proben hadde blitt fjernet med supernatanten etter nedspinning
av cellene, og at det derfor ikke var nok probe igjen til å detektere reaktive forbindelser som
ble dannet i de eksponerte cellene. Proben ville muligens ikke diffundere over
plasmamembranen og lokaliseres seg ved cellenes mitokondrier før ROS-produksjonen var
kommet i gang. Det ble derfor konkludert med at en metode der testsubstanser og probe ble
tilsatt cellene samtidig, var den mest ideelle for ROS-deteksjon i eksponerte granulocytter.
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Videre ble det utført forsøk for å bestemme hvilke reaktive forbindelser DHR123 var
spesifikk overfor. Den SOD-spesifikke hemmeren dietylditiokarbaminsyre (DDC), MPOspesifikk salicylhydroksaminsyre (SHA) og den NOS-spesifikke enzymhemmeren Nw-nitroL-arginin metylester (L-NAME), samt deferoksamin mesylat (DEFM), som er en chelator for
toverdige jernioner (Aam et al., 2003), ble tilsatt cellene både alene og i kombinasjon med
PMA (figur 3.1). Tilsetting av DDC gav kraftigst hemming av ROS-produksjonen. Det kunne
observeres en noe svakere nedgang ved tilsetting av de andre hemmerene. I tillegg ble det
gjennomført et cellefritt forsøk der DDC, SHA, L-NAME og DEFM ble tilsatt DHR123 og
fluorescens ble målt. Dette ble gjort for å undersøke om stoffene selv kunne oksidere
DHR123 til den fluorescerende formen uavhengig av ROS fra cellene. Det kunne ikke måles
noen fluorescens i forsøket, og fluorescens i nærvær av granulocytter måtte derfor skyldes
dannelse av reaktive oksygenforbindelser.
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Fig. 3.1: Resultater fra ett representativt forsøk der granulocytter ble eksponert for PMA og diverse hemmere, og
fluorescens fra oksidert DHR123 ble målt. Målingene ble gjort i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima
fluorometer i løpet av 95 minutter fra granulocyttene ble eksponert. Kurvene representerer gjennomsnittet av
triple parallellers tidsforløp. Hemmere som ble benyttet: DDC (dietylditiokarbaminsyre), SHA
(salicylhydroksaminsyre), L-NAME (Nw-nitro-L-arginin metylester) og DEFM (deferoksamin).

DEFM i kombinasjon med PMA gav det samme utslaget som PMA alene fram til 35-40
minutter etter forsøkets start, men DEFM fikk kurven til å flate ut på et mye tidligere stadium.
Alene gav DEFM bare en liten endring i forhold til kontrollen. L-NAME, SHA og DDC i
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kombinasjon med PMA gjorde at utslaget til enhver tid var lavere enn utslaget for PMA alene.
DDC hemmet kraftigst, deretter kom SHA, og til slutt L-NAME, som gav minst påvirkning
av den PMA-fremkalte ROS-dannelsen.

Forskjellen i fluorescens fra de ulike prøvene ble sammenlignet ved 30 minutter og ved 90
minutter ut i tidsforløpet. Resultatene viste litt dårligere spredning ved 30 minutter enn ved 90
minutter. Det ble konkludert med at en figur som viste arealet under hele tidskurvene (AUC)
fra de forskjellige prøvene, var den mest korrekte måten å presentere resultatene på (figur
3.2).
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Fig. 3.2: DHR123-indusert fluorescens som et mål på ROS-dannelse i granulocytter eksponert for PMA og/eller
DDC (dietylditiokarbaminsyre), SHA (salicylhydroksaminsyre), L-NAME (Nw-nitro-L-arginin metylester) eller
DEFM (deferoksamin mesylat). Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i
95 minutter. Alle verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 6-8 forsøk, og er framstilt som arealet under tidskurven
(AUC). De er relative til ustimulerte cellekontroller (satt til 100 %). Det ble målt fra triple paralleller av hver
prøve i alle forsøk. Kontrollverdi: 421642 ± 74578 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en Students t-test
(parvis, tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom kombinasjonsgruppene og
PMA alene (*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001).

Alle testsubstansene, bortsett fra DEFM, gav alene en signifikant endring av fluorescensen i
forhold til granulocyttene som bare var eksponert for DMSO. I kombinasjon med PMA gav
alle fire hemmerne en signifikant nedgang i fluorescensen. Hemmingsgraden i forsøkene
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fulgte rekkefølgen DDC > SHA > L-NAME ≈ DEFM. Det ble i et cellefritt forsøk tilsatt 0,2
mM 3-morfolinosydnonimin (SIN-1), som er en ONOO—donor, og 0,2-1 mM S-nitroso-Nacetylpenicillamin (SNAP), som er en NO-donor, sammen med DHR123 og målt fluorescens.
SIN-1 kan frigjøre O2•- og NO, som i kombinasjon danner ONOO- (Myhre et al., 2003).
Tilsetting av SIN-1 gav relativt høye utslag, mens SNAP gav lave utslag (resultater ikke vist).

3.2.

ROS-deteksjon ved hjelp av DHR123

3.2.1.

ROS-deteksjon i granulocytter

DHR123 ble, i likhet med DCFH-DA, benyttet som probe for å gi et bilde på granulocyttenes
generelle oksidative aktivitet. De to probene detekterer i stor grad de samme forbindelsene,
men DHR123 var enklere i bruk siden man slapp å lade cellene før måling. Det var av
interesse å undersøke hvilke resultater eksponering av granulocytter for de hydroksylerte
PCB-metabolittene gav, i forhold til resultater tidligere funnet med DCFH-DA som probe.
Figurene 3.3 og 3.4 viser effekten av konsentrasjoner på 10, 20 og 50 µM av p43-p48 og p50p51.
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Fig. 3.3: DHR123-indusert fluorescens som et mål på oksidativt stress i granulocytter eksponert for de
hydroksylerte PCBene p43-p46. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i
95 minutter. Verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 5 forsøk, med triple paralleller av alle prøvene i hvert enkelt
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forsøk, og er relative til en ustimulert cellekontroll (satt til 100 %). Stolpene indikerer arealet under tidskurven
(AUC). Kontrollverdi: 592708 ± 79977 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en enveis Anova analyse etterfulgt
av Dunnetts tosidige Post Hoc test for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom de eksponerte
gruppene med DMSO som kontroll (*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001).
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Fig. 3.4: DHR123-indusert fluorescens som et mål på oksidativt stress i granulocytter eksponert for de
hydroksylerte PCBene p47, p48, p50 og p51. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima
fluorometer i 95 minutter. Verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 5 forsøk, med triple paralleller av alle prøvene i
hvert enkelt forsøk, og er relative til en ustimulert cellekontroll (satt til 100 %). Stolpene indikerer arealet under
tidskurven (AUC). Kontrollverdi: 592708 ± 79977 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en enveis Anova
analyse etterfulgt av Dunnetts tosidige Post Hoc test for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom de
eksponerte gruppene med DMSO som kontroll (*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001).

De hydroksylerte PCB-metabolittene gav generelt lavere utslag med DHR123. Det kunne ikke
for noen av dem observeres nedgang i fluorescensen i forhold til cellekontrollen, utover den
hemmingen løsningsmiddelet DMSO alene gav. Alle testsubstansene var løst i DMSO, som i
seg selv virket svakt hemmende på ROS-dannelsen. DMSO kan virke som en •OH-spesifikk
scavenger (Haugland, 2004), og DHR123 detekterte muligens •OH. Det var felles for alle
testsubstansene, bortsett fra p51, at den høyeste testede konsentrasjonen gav en signifikant
økning i forhold til DMSO. Den høyeste anvendte konsentrasjonen (50 µM) av p45, p46, p47
og p50 gav høyest økning i produksjonen av ROS-forbindelsene.

Det ble utført en gruppe forsøk der p44 og p46 ble kombinert med PMA, for å studere
kombinasjonseffekter av disse stoffene (figur 3.5).
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Fig. 3.5: DHR123-indusert fluorescens som et mål på grad av ROS-dannelse i granulocytter eksponert for PMA,
vitamin E og de hydroksylerte PCBene p44 og p46. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar
Optima fluorometer i 95 minutter. Verdiene representerer arealet under tidskurven (AUC), og er relative til den
ustimulerte cellekontrollen (satt til 100 %). Kontrollverdi: 421642 ± 74578 (gjennomsnitt ± SEM). Resultatene
er hentet fra 6-10 forsøk, med triple paralleller av alle prøvene i hvert enkelt forsøk. Alle verdiene er
gjennomsnitt ± SEM. Det ble utført en Students t-test (parvis, tosidig fordeling) for å indikere statistisk
signifikante forskjeller mellom kombinasjonsgruppene og PMA alene (*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001).

Granulocyttene ble eksponert for det oksidative stoffet PMA og de to høyeste anvendte
konsentrasjonene av p44 og p46. Vitamin E (5 µM) ble inkludert i forsøket som en positiv
kontroll på hemming av ROS-produksjonen. PMA alene gav en signifikant økning av ROSdannelsen med DMSO som kontroll, mens tilførsel av vitamin E førte til signifikant
hemming. PMA sammen med 50 µM p44 gav litt høyere utslag enn hver av substansene
alene, mens kombinasjon av PMA med 50 µM p46 ikke gav høyere utslag enn 50 µM p46
alene.

Siden den bromerte flammehemmeren TBBP-A deler noen strukturelle likheter med de
hydroksylerte PCBene (figur 1.7 og 1.8), var det av interesse å undersøke hvilken grad av
ROS-dannelse testsubstansen gav i granulocytter. Alene gav TBBP-A en positiv dose-respons
kurve, mens kombinasjon med PMA førte til en viss hemming av fluorescensen i forhold til
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PMA alene (figur 3.6). Vitamin E kombinert med PMA gav som forventet en kraftig
hemming av utslaget i forhold til PMA alene.
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Fig. 3.6: DHR123-indusert fluorescens som et mål på grad av ROS-dannelse i granulocytter eksponert for PMA,
vitamin E og TBBP-A. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 95
minutter. Resultatene viser arealet under tidskurven (AUC), og er relative til den ustimulerte cellekontrollen (satt
til 100 %). Kontrollverdi: 421642 ± 74578 (gjennomsnitt ± SEM). Resultatene er gjennomsnitt ± SEM fra 6-10
forsøk, med triple paralleller av alle prøvene i hvert enkelt forsøk. Det ble utført en Students t-test (parvis,
tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom kombinasjonsgruppene og PMA alene
(*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001). Det ble også utført en enveis Anova analyse etterfulgt av Dunnetts
tosidige Post Hoc test for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene eksponert for TBBP-A
med DMSO som kontroll (¤p < 0,05, ¤¤p < 0,01, ¤¤¤p < 0,001).

TBBP-A, i konsentrasjoner på 4-20 µM, viste positiv dose-respons på ROS-dannelsen
sammenlignet med DMSO. Vitamin E hemmet ROS-dannelsen med over 50 %
sammenlignet med den ustimulerte cellekontrollen. I kombinasjon med PMA gav vitamin E
også ca. 50 % hemming sammenlignet med PMA alene.

Det ble avslutningsvis utført ett enkelt forsøk der den hydroksylerte PCBen p47, som hadde
ført til en relativt kraftig oksidasjon av DHR123 i tidligere forsøk, ble kombinert med
ekstracellulær celleimpermeabel SOD, difenyleniodonium (DPI) og cyclosporin A (CSA).
SOD er enzymet som sørger for at O2•- omdannes til hydrogen peroksid H2O2, og det kan ikke
passere cellens plasmamembran. Tilsetting av SOD sammen med et stoff som fremmet ROS-
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dannelse i cellene, kunne si noe om hvor proben ble oksidert til sin fluorescerende metabolitt
(ekstra- eller intracellulært). DPI er en hemmer av enzymet NADPH-oksidase, som er en
viktig kilde til ROS-forbindelser i cellene. CSA virker hemmende på mitokondrienes
transisjonspore og dermed deres bidrag til ROS-dannelse i cellene. Konsentrasjonene av de
hemmerne som ble brukt, var basert på funn i referanselitteraturen.
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Fig. 3.7: DHR123-indusert fluorescens som et mål på grad av ROS-dannelse i granulocytter eksponert for den
hydroksylerte PCBen p47 sammen med SOD (superoksid dismutase), DPI (difenyleniodonium) og CSA
(cyclosporin A). Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 95 minutter.
Resultatene viser arealet under tidskurven (AUC), og er relative til den ustimulerte cellekontrollen (satt til 100
%). Kontrollverdi: 468849 ± 1538 (gjennomsnitt ± SEM). Resultatene er hentet fra ett enkelt forsøk og alle
verdiene representerer gjennomsnitt ± SEM av triple paralleller fra hver enkelt prøve. Det ble utført en Students
t-test (uparret, tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom kombinasjonsgruppene
og p47 alene (*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001).

Tilførsel av ekstracellulær SOD førte ikke til nedgang i fluorescensen i forhold til DMSO
(figur 3.7). Dette var som forventet, fordi DHR123 skulle være en mitokondriespesifikk probe
som hovedsakelig detekterte ROS-forbindelser intracellulært. DPI hemmet dannelsen av
ROS-forbindelser ved å hemme aktiviteten i NADPH-oksidase komplekset. Hemming av
mitokondrienes transisjonsporer ved hjelp av CSA, hadde ingen effekt på fluorescensen fra
granulocyttene. Dette indikerte at mitokondriene ikke var en særlig viktig kilde til ROSdannelsen fremkalt av p47.
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3.2.2.

ROS-deteksjon i granulærceller

Det ble forsøkt å eksponere granulærceller fra rottecerebellum for ulike konsentrasjoner av
p46, TBBP-A og vitamin E, og å bestemme ROS-dannelsen ved hjelp av DHR123-indusert
fluorescens. Konsentrasjonen av DHR123 tilsatt i cellene ble variert fra 0,5 til 5 µM.
Granulærcellene ble innkubert 15 minutter (i romtemperatur med mørke omgivelser) med
DHR123 og hhv. 1, 4, 10 eller 20 µM TBBP-A, 20 eller 50 µM p46, 5 eller 50 µM vitamin E.
Ingen av granulærcelleprøvene viste noen betydelig oksidasjon av DHR123 i løpet av tre
timer etter eksponeringen. Det kunne se ut til at granulærcellene ikke tok opp DHR123 i
samme grad som granulocytter, siden konsentrasjonen av proben måtte økes til mer enn det
dobbelte (5 µM vs. 2 µM) og utslagene likevel bare nådde opp i en maksimumsfluorescens
som var en fjerdedel av maksimum i tilsvarende forsøk med granulocytter. Etter 2-3 forsøk
som alle viste det samme, ble det derfor ikke gjort flere forsøk på granulærceller med
DHR123. Det så ut som om proben var lite brukbar for måling av ROS-dannelse i
granulærceller.

3.2.3.

ROS-deteksjon i mitokondrier

Proben DHR123 er mitokondriespesifikk og lokaliseres ved mitokondriene avhengig av
membranpotensialet deres (Baracca et al., 2003; Emaus et al., 1986). Det ble derfor forsøkt å
måle fluorescens ved hjelp av DHR123 på mitokondrier som ble eksponert for PMA, TBBPA og hydroksylerte PCBer.
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Fig. 3.8: DHR123-indusert fluorescens som et mål på ROS-dannelse i mitokondrier eksponert for PMA, TBBPA, p44 og p46. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 95 minutter.
Resultatene viser arealet under tidskurven (AUC), og er relative til den ustimulerte mitokondriekontrollen (satt
til 100 %). Kontrollverdi: 95433 ± 768 (gjennomsnitt ± SEM). Verdiene er hentet fra ett enkeltstående forsøk og
representer gjennomsnitt ±´SEM av triple paralleller fra hver prøve. Det ble utført en Students t-test (uparret,
tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom kombinasjonsgruppene og p47 alene
(*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001).

Selv om figur 3.8 viser at de eksponerte mitokondriene hadde noe kraftigere fluorescens enn
kontrollen, var utslagene mye lavere enn forventet. Fluorescensen nådde opp i et maksimum
som var mer enn ti ganger lavere enn det man vanligvis fikk med granulocytter, selv om
DHR123 skulle være en mitokondriespesifikk probe. Det var ønskelig å få utslaget opp på et
høyere nivå, slik at man fikk bedre spredning i resultatene. Det ble derfor tilsatt peroksidase
(HRP) til mitokondriene før fluorescens ble målt. HRP er en peroksidase som ofte blir
benyttet i sammenheng med ROS-forsøk. Siden det ved hjelp av DCFH-DA hadde blitt vist
at mengde mitokondrier var mest utslagsgivende for resultatet, ble det i de følgende forsøkene
brukt en konsentrasjon på 0,1 mg proteiner/ml. Det ble valgt å tilsette 4 U HRP i hver brønn
med prøveløsning, siden det ikke kunne vises noen betydelig variasjon mellom 1, 2, 4 eller 8
U HRP i de foregående forsøkene. Fluorescensmålingene ble mye høyere (20 talls økning i
forhold til mitokondrier uten HRP), men det viste seg at HRP alene (i fravær av mitokondrier)
var i stand til å oksidere DHR123 og dermed gi fluorescens. Et oppsett med HRP og
mitokondrier var dermed ikke brukbart for denne proben. Det ble forsøkt flere ganger å måle
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fluorescens fra mitokondrier ved hjelp av DHR123. Konsentrasjon av proben ble variert,
mengde mitokondrier ble variert, og apparaturen ble innstilt på flere forskjellige måter, for å
finne de mest optimale betingelsene. Men det så ikke ut til at DHR123 ble tatt opp i særlig
stor grad i mitokondriene. Det ble også forsøkt å tilsett 6 mM succinat, eller 6 mM glutamat
sammen med 6 mM malat, for å få stimulere elektrontransportkjeden i mitokondriene før
målingene ble foretatt. Men heller ikke dette førte til at brukbare resultater kunne observeres.
Det er mulig det ikke lyktes å optimalisere mitokondrienes omgivelser nok til at de
opprettholdt membranpotensialet sitt, og at de dermed ikke hadde kapasitet til å ta opp
DHR123 slik de ville gjort i en inntakt celle.

Som et siste forsøk på å finne ut hvorfor forsøkene med mitokondrier ikke gav resultater, ble
det utført proteinmåling på 6 stikkprøver av de benyttede mitokondriesuspensjonene. I følge
de beregningene som det hadde blitt tatt utgangspunkt i ved isolering av mitokondriene, skulle
det ha blitt benyttet konsentrasjoner på 0,1 mg proteiner/ml. Dersom disse beregningene var
tilnærmet korrekte, skulle suspensjonene som ble tatt ut til proteinmåling, ha konsentrasjoner
på 1,85-2,16 mg proteiner/ml. Målingene ble gjort som beskrevet av Lowry (Lowry, 1953).

Tabell 3.1: Anslått mengde proteiner i 6 tilfeldige mitokondriesuspensjoner, satt i forhold til den målte mengde
proteiner i de samme suspensjonene. Målingene ble utført som tidligere beskrevet, og et Tecan spektrofotometer
(type Sunrise Remote) ble benyttet (bølgelengde 700 nm).
Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6

Beregnet proteinmengde (mg/ml)

2,16

1,9

2,14

1,82

1,85

1,85

Målt proteinmengde (mg/ml)

3,28

3,60

3,36

3,79

2,68

2,60

Differanse (mg/ml)

1,12

1,70

1,22

1,97

0,83

0,75

34

47

36

52

31

29

Feilprosent (% av målt verdi)

Som tabell 3.1 viser, var mengde proteiner i alle suspensjonene en god del høyere enn
beregnet. Men tabellen viser også at avviket var relativt likt fra gang til gang. De ulike
forsøkene som ble gjort på mitokondrier, kunne derfor godt sammenlignes. Det at
konsentrasjonen av proteiner i suspensjonene var høyere enn anslått, sikret at mangel på
mitokondrier i hvert fall ikke kunne være årsaken til dårlige resultater.
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3.2.4.

DHR123-indusert fluorescens fra cellefrie forsøk

For å undersøke videre hva som kunne være årsaken til den hemmende effekten man så med
TBBP-A, ble det gjort cellefrie forsøk med DHR123, enzymet HRP og TBBP-A. Det hadde
tilfeldigvis blitt observert i mitokondrieforsøk med DHR123, at HRP alene kunne oksidere
proben uavhengig av ROS fra mitokondriene. Dersom testsubstansene viste effekter på dette
enzymet, kunne det muligens bety at stoffet også hadde effekter på andre peroksidaser i
cellene man ønsket å undersøke.

HRP (4 U/ml) ble tilsatt 10 og 20 µM av de forskjellige hydroksylerte PCBene, og
konsentrasjoner på 1-20 µM av TBBP-A, og fluorescens fra rhodamin 123 ble målt ved de
samme betingelsene som granulocyttforsøkene hadde hatt.
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Fig. 3.9: Kombinasjonseffekt av HRP og hydroksylerte PCB-metabolitter på den DHR123-induserte
fluorescensen. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 95 minutter.
Resultatene representerer arealet under tidskurven (AUC), og er relative til en kontroll som bare inneholdt HRP
sammen med proben (satt til 100 %). Det ble benyttet 1 U HRP i hver brønn på mikrotiterplaten (4 U/ml). Alle
verdiene er gjennomsnitt ± SEM, og er hentet fra 5-6 forsøk med triple paralleller av hver prøve. Kontrollverdi:
1917422 ± 96436 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en enveis Anova analyse etterfulgt av Dunnetts tosidige
Post Hoc test for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom de eksponerte gruppene med DMSO som
kontroll. Samtlige grupper var signifikant forskjellige fra DMSO med konfidensintervall på 99,9 % (***p ≤
0,001).
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Alle PCB-metabolittene hadde en signifikant hemmende effekt på den HRP-medierte
oksidasjonen av DHR123 (figur 3.9). Løsningsmiddelet DMSO hadde ingen signifikant
innvirkning. Det kunne se ut til at den oksidative aktiviteten i enzymet ble hemmet ved
tilsetting av PCB-metabolitter.
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Fig. 3.10: Kombinasjonseffekt av HRP og TBBP-A på den DHR123-induserte fluorescensen. Fluorescens ble
målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 95 minutter. Resultatene representerer arealet
under tidskurven (AUC), og er relative til en kontroll som bare inneholdt HRP sammen med proben (satt til 100
%). Det ble benyttet 1 U HRP i hver brønn på mikrotiterplaten (4 U/ml). Alle verdiene er gjennomsnitt ± SEM,
og er hentet fra 5-6 forsøk med triple paralleller av hver prøve. Kontrollverdi: 1917422 ± 96436 (gjennomsnitt ±
SEM). Det ble utført en enveis Anova analyse etterfulgt av Dunnetts tosidige Post Hoc test for å indikere
statistisk signifikante forskjeller mellom de eksponerte gruppene med DMSO som kontroll. Samtlige grupper var
signifikant forskjellige fra DMSO med konfidensintervall på 99,9% (***p ≤ 0,001).

Alle konsentrasjonene av TBBP-A gav en signifikant nedgang i oksidasjonen av DHR123
(figur 3.10). Ved tilsetting av så lite som 4 µM TBBP-A ble den HRP-fremkalte oksidasjonen
av DHR123 redusert til ca. 20 % av kontrollen (bare HRP og DHR123). Dette kan bety at den
bromerte flammehemmeren TBBP-A hemmet peroksidasens katalytiske aktivitet, og at stoffet
muligens også kunne hemme andre lignende enzymer.
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3.3.

Sammenligning av ROS-deteksjon med DCFH-DA og DHR123

3.3.1.

ROS-deteksjon i granulocytter

Granulocytter ble ladet med 2 µM DCFH-DA, og eksponert for de hydroksylerte PCBmetabolittene p43-p48, p50 og p51, hadde blitt vist å gi varierende økning av ROS-indusert
fluorescens (se figur 4.2). Alle testsubstansene hadde positive dose-respons kurver (i
konsentrasjoner på 1-20 µM), og p43 og p50 gav kraftigst økning i ROS-dannelsen fra
granulocyttene. De andre testsubstansene, bortsett fra p51, gav moderat kraftige utslag. PCBmetabolitten p51 gav ikke noen betydelig økning i ROS-dannelse i forhold til den ustimulerte
cellekontrollen. Forsøkene ble utført av Dr. Anne Dreiem ved Forsvarets Forskningsinstitutt,
Avdeling for Beskyttelse, og resultatene har ikke vært publisert.

Det ble utført et forsøk med granulocytter som var ladet med 2 µM DCFH-DA, for å
undersøke om den bromerte flammehemmeren TBBP-A og PMA viste de samme resultatene
med denne proben som med DHR123. Dette var av interesse å undersøke, fordi de to probene
stort sett var sensitive overfor de samme reaktive oksygenforbindelsene. DHR123 kunne i
tillegg gi indikasjon på mengde HOCl dannet i cellene, mens det ikke ble antatt at DCFH-DA
var sensitiv overfor denne reaktive forbindelsen.
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Fig. 3.11: DCFH-indusert fluorescens i granulocytter eksponert for PMA, vitamin E og TBBP-A. Fluorescens
ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 58 minutter. Kurvene representerer
gjennomsnittet av triple parallellers tidsforløp. Resultatene er hentet fra ett representativt forsøk.

TBBP-A gav, i likhet med i DHR123-forsøkene, økende respons ved økende konsentrasjoner
(figur 3.11). Da TBBP-A ble kombinert med PMA kunne det derimot observeres en liten
senking av fluorescensen fra rhodamin 123 (figur 3.6), noe som ikke kom til syne med
DCFH-DA. Resultatene i figur 3.11 viser at TBBP-A ikke hadde noen hemmende effekt på
PMA-indusert ROS-produksjon i forsøk med DCFH-DA som probe. Dette kunne skyldes at
TBBP-A bare hadde en hemmende effekt på HOCl-deteksjonen i granulocyttene (vist med
luminol i figur 3.21). Det er som nevnt, bare DHR123 av de to probene som antas å detektere
HOCl. Vitamin E kombinert med PMA bremset først dannelsen av ROS-forbindelser i
forhold til PMA alene, men mot slutten av tidsforløpet ble det likevel emmitert like mye
fluorescens fra de to forskjellige prøvene. Det så ut som om ROS-produksjonen bare ble
utsatt.

Effekten av den hydroksylerte PCB-metabolitten p45 i kombinasjon med PCB kongeneren
PCB153 ble undersøkt for å se om det kunne påvises potensielle interaksjoner mellom de to
substansene. Det var for eksempel av interesse å vite om PCBer og deres hydroksylerte
metabolitter hadde potensierende eller additive interaksjoner seg imellom.
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Fig. 3.12: DCFH-DA indusert fluorescens som et mål på ROS-dannelse i granulocytter eksponert for p45
og/eller PCB153. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 60 minutter.
Verdiene er fra 5 forsøk, med triple paralleller av alle prøvene i hvert enkelt forsøk. Stolpene indikerer arealet
under tidskurven (AUC). Alle verdiene er gjennomsnitt ± SEM, og er relative til en ustimulert cellekontroll (satt
til 100 %). Kontrollverdi: 181524 ± 30331 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en Students t-test (parvis,
tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene eksponert for testsubstansene
hver for seg og de tilhørende kombinasjonsgruppene (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).

Testsubstansen p45 gav relativt stor økning i ROS-dannelsen i sammenlignet med DMSO
(figur 3.12). Det ble også inkludert 20 µM p45 i forsøket (ikke vist), og denne
konsentrasjonen økte ROS-dannelsen omtrent 6 ganger i forhold til kontrollen. PCB153 alene
gav ikke en signifikant effekt som kunne detekteres ved hjelp av DCFH-DA. Ved å
kombinere 5 µM av hvert av de to stoffene, ble det ikke oppnådd signifikant økning i ROSdannelse fra granulocyttene, i forhold til å eksponere cellene for p45 alene. Ved
konsentrasjoner på 10 µM, førte kombinasjonen av p45 og PCB153 til en svært liten, men
signifikant økning i forhold til p45 alene.

For å undersøke om det var mulig å hemme ROS-produksjonen i granulocyttene ved å fjerne
ekstracellulært Ca2+, ble det gjennomført et forsøk der halvparten av cellene ble suspendert i
et Ca2+-fritt miljø. Det ble benyttet Ca2+-fri HBSS som var tilsatt 1 mM EGTA, som bandt til
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seg eventuelle Ca2+-rester og gjorde kationene utilgjengelige for cellene. Den andre
halvparten av cellene ble suspendert i vanlig HBSS, som i alle de andre forsøkene.
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Fig. 3.13: DCFH-DA indusert fluorescens som et mål på ROS-dannelse i granulocytter eksponert for p43, p47
eller p50. Celleprøvene ble delt i to batcher der den ene ble tilsatt ekstracellulært Ca2+, mens den andre ble holdt
i et Ca2+-fritt miljø. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 60 minutter.
Verdiene representerer arealet under tidskurvene (AUC), og er relative til en ustimulert cellekontroll (satt til 100
%). Kontrollverdi i nærvær av Ca2+: 278138 ± 3143. Kontrollverdi i fravær av Ca2+: 253522 ± 3882. Resultatene
er hentet fra ett enkeltstående forsøk. Det ble utført en Students t-test (uparret, tosidig fordeling) for å indikere
statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene eksponert i nærvær av Ca2+, og gruppene eksponert i fravær
av Ca2+ (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).

Det hadde ikke stor effekt på utslaget at ekstracellulært Ca2+ ble fjernet (figur 3.13). Bare
noen få av prøvene gav signifikant forskjell mellom fravær og nærvær av Ca2+.

Det ble fastslått at verken TBBP-A eller de hydroksylerte PCB-metabolittene hadde egen
fluorescens som kunne forstyrre den ROS-induserte fluorescensen fra DCF. I et enkeltstående
forsøk ble det gjort målinger på granulocytter eksponert for de aktuelle stoffene, men som
manglet proben, parallelt med tilsvarende prøver som inneholdt proben. Det kunne ikke måles
noen fluorescens fra prøvene som manglet DCFH-DA.

Det ble utført et forsøk med DCFH-DA der granulocyttene ble eksponert for p47 sammen
med SOD, DPI eller CSA. Dette kunne brukes til å kartlegge hvor i cellene ROS-
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forbindelsene kom fra, og om proben detekterte de dannede ROS-forbindelsene intra- eller
ekstracellulært.
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Fig. 3.14: DCFH-DA indusert fluorescens som et mål på ROS-dannelse i granulocytter eksponert for p47 og
SOD (superoksid dismutase), DPI (difenyleniodonium) og CSA (cyclosporin A). Fluorescens ble målt i et BMG
Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 60 minutter. Verdiene representerer arealet under tidskurvene
(AUC), og er relative til en ustimulert cellekontroll (satt til 100 %). Kontrollverdi: 190625 ± 6959. Resultatene
er hentet fra ett enkeltstående forsøk, og verdiene uttrykker gjennomsnittet ± SEM av triple paralleller av hver
prøve. Det ble utført Students t-test (uparret, tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller
mellom kombinasjonsgruppene og p47 alene (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).

Ekstracellulært tilført SOD var ikke i stand til å hemme den fluorescensen p47 fremmet i
prøvene (figur 3.14). Det stemmer overens med at DCFH-DA er en probe som detekterer
reaktive forbindelser intracellulært i granulocyttene. Da p47 ble kombinert med DPI, så det ut
til at NADPH-oksidasehemmeren reduserte fluorescensen med omtrent 50 % i forhold til p47
alene. Det så med andre ord ut til at ca. halvparten av den dannelsen av ROS som p47
fremmet, kom fra enzymet NADPH-oksidase. Resten må ha kommet fra andre signalveier i
cellene. Det virket ikke som om mitokondriene bidro i særlig grad til ROS-dannelsen, siden
tilførsel av transisjonsporeblokkeren CSA ikke senket utslaget i hele tatt.
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3.3.2.

ROS-deteksjon i granulærceller

Proben DHR123 egnet seg ikke for deteksjon av ROS-dannelse i granulærceller, men DCFHDA har blitt brukt mye til dette formålet tidligere (Dreiem et al., 2002). Granulærceller som
hadde blitt innkubert med 5 µM DCFH-DA, og deretter eksponert for p43-p48, p50 og p51,
viste en annen profil for deteksjon av reaktive forbindelser enn granulocyttene gjorde (se figur
4.3). Alle de hydroksylerte PCB-metabolittene viste positive dose-respons kurver også med
denne celletypen, men det var ikke p43 og p50 som gav mest ROS-dannelse i
granulærcellene. Det var heller p44 og p46, og til dels p45, som gav kraftigst oksidasjon av
proben. Forsøkene ble utført av Dr. Anne Dreiem ved Forsvarets Forskningsinstitutt,
Avdeling for Beskyttelse, men resultatene har ikke vært publisert.

Det ble undersøkt om det var mulig å detektere interaksjoner i ROS-dannelsen i
granulærceller som var blitt eksponert for p45 og/eller PCB153. Da DCFH-DA ble brukt til å
detektere ROS-forbindelser i granulocytter eksponert for disse to substansene, ble det ikke
observert noen tydelige interaksjoner (figur 3.12). PCB153 var ikke i stand til å øke ROSdannelsen i granulocyttene. Det var derfor av interesse å undersøke om det samme var tilfellet
i granulærceller.
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Fig. 3.15: DCFH-DA indusert fluorescens som et mål på ROS-dannelse i granulærceller eksponert for p45
og/eller PCB153. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 180 minutter.
Verdiene er fra 6 forsøk, med triple paralleller av alle prøvene i hvert enkelt forsøk. Stolpene indikerer arealet
under tidskurven (AUC). Alle verdiene er gjennomsnitt ± SEM, og er relative til en ustimulert cellekontroll (satt
til 100 %). Kontrollverdi: 215464 ± 23212 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en Students t-test (parvis,
tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene eksponert for testsubstansene
hver for seg og de tilhørende kombinasjonsgruppene (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).

PCB153 økte ikke DCFH-DA indusert fluorescens fra granulærcellene (figur 3.15). Det ble
benyttet konsentrasjoner fra 5 til 20 µM av testsubstansen, men ingen av dem gav økt ROSdannelse. Den hydroksylerte PCBen p45 viste en positiv dose-respons kurve. Konsentrasjonen
20 µM av p45 økte ROS-dannelsen mellom to og tre ganger i forhold til kontrollen (ikke vist).
Kombinasjonsgruppene var ikke signifikant forskjellige fra p45 alene. Dette stemmer godt
overens med resultatene fra forsøkene med granulocytter, men alle utslagene fra
granulærcellene var generelt mye lavere enn utslagene fra eksponerte granulocytter.

På samme måte som i granulocyttforsøkene ble det undersøkt om nærvær eller fravær av
ekstracellulært Ca2+ hadde noen betydning for ROS-dannelsen i granulærcellene. Det var ikke
mulig å påvise noen forskjell i oksidasjon av DCFH i granulærceller som ble eksponert for
p44 og p46 med eller uten Ca2+ tilstede. Disse to testsubstansene ble valgt fordi de hadde gitt
kraftigst utslag i granulærceller ved tidligere forsøk. Halvparten av cellene ble holdt under
Ca2+-frie omgivelser ved at Ca2+-fri HBSS med 1 mM EGTA ble benyttet i stedet for den
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vanlige HBSS-bufferen. Resten av cellene ble behandlet i vanlig HBSS. Ved ROS-deteksjon
ved hjelp av DCFH-DA i disse cellen, ble det ikke observert noen signifikant forskjell på de
to gruppene (resultatene er ikke vist).

3.3.3.

ROS-deteksjon i mitokondrier

Det ble forsøkt å lade mitokondrier med proben DCFH-DA i en konsentrasjon på 10 µM, og
deretter måle dannelse av frie radikaler fra disse mitokondriene. Det var uvisst om
mitokondrier hadde muligheten til å bryte esterbindingen i DCFH-DA slik at den
fluorescerende formen av proben kunne dannes. Mitokondrier ble isolert fra rottehjerne ved
gradientsentrifugering og eksponert for de hydroksylerte PCBene p43, p44, p45 og p46, som
man visste gav ROS-dannelse i granulocytter og granulærceller. De eksponerte mitokondriene
gav en svak, men signifikant, økning i fluorescensen i forhold til den ustimulerte kontrollen.
Men sammenlignet med de verdiene som var vanlig å kunne måle med granulocytter, var alle
utslagene relativt lave (selv om konsentrasjoner av testsubstanser ble øket til den høyeste
anvendte).

For å prøve å øke fluorescensen ved mitokondrie forsøkene, ble det tilsatt HRP til
mitokondrieløsningen. Peroksidasen ble tilsatt for å øke mitokondrienes kapasitet til å
oksidere proben til fluorescerende DCF ved ROS-dannelse. Mitokondriene ble isolert og
fortynnet til tre ulike konsentrasjoner, hhv. 0,05, 0,1 og 0,2 mg proteiner/ml. Prøvene med 0,1
mg proteiner/ml ble tilsatt ulike mengder HRP for å sjekke om mengde peroksidase eller
mengde mitokondrier var mest utslagsgivende.
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Fig. 3.16: Fluorescens målt ved hjelp av DCFH-DA på mitokondrier tilsatt HRP i varierende mengder (1µl = 4
U HRP). Kontrollen inneholdt bare mitokondrier og HBSS, uten tilsetting av HRP. Resultatene er tatt fra ett
enkeltstående forsøk. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 87
minutter. Kurvene representerer gjennomsnittet av triple paralleller fra hver prøve.

Kontrollen, der mitokondriene ikke ble tilsatt HRP, hadde mye lavere fluorescens enn
prøvene der HRP ble tilsatt (figur 3.16). Fluorescensen varierte med mengde mitokondrier i
løsningen, og ikke med mengde HRP tilsatt. Alle prøvene med 0,1 mg proteiner/ml gav
samme fluorescens, selv om de tre prøvene ble tilsatt forskjellige mengder HRP (hhv. ½, 1 og
2 µl HRP i 250 µl). Det ble forsøkt å bytte ut den vanlige HBSS-bufferen mot Ca2+-fri HBSS,
for å se om fravær av Ca2+ spilte noen rolle for resultatene. Men resultatene ble akkurat de
samme som i nærvær av Ca2+.

3.4.

Luminolforsterket kjemoluminescens på granulocytter

Da ROS-dannelse ble målt i granulocytter som var eksponert for ulike hydroksylerte PCBmetabolitter, ved hjelp av den luminescerende forbindelsen luminol, viste testsubstansene
svært varierende grad av oksidativ effekt på granulocyttene. Figurene 3.17 og 3.18 viser
effekten av konsentrasjoner på 10, 20 og 50 µM av p43-p48 og p50-p51.
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Fig. 3.17: Luminolforsterket kjemoluminescens som et mål på HOCl-dannelse i granulocytter eksponert for de
hydroksylerte PCBene p43, p44, p45 og p46. Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan
luminometer i 60 minutter. Verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 5-7 atskilte forsøk, med triple paralleller i hvert
forsøk. Alle verdiene er presentert som arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til
100 %). Kontrollverdi: 9 ± 2 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en enveis Anova analyse etterfulgt av
Dunnetts tosidige Post Hoc test for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom de eksponert gruppene
med DMSO som kontroll (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).
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Fig. 3.18: Luminolforsterket kjemoluminescens som et mål på HOCl-dannelse i granulocytter eksponert for de
hydroksylerte PCBene p47, p48, p50 og p51. Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan
luminometer i 60 minutter. Verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 6-7 atskilte forsøk, med triple paralleller i hvert
forsøk. Alle verdiene er presentert som arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til
100 %). Kontrollverdi: 9 ± 2 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en enveis Anova analyse etterfulgt av
Dunnetts tosidige Post Hoc test for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom de eksponert gruppene
med DMSO som kontroll (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).

Det var p43, p45, p47 og p50 som gav mest HOCl-dannelse i granulocytter, mens p44, p46 og
p51 gav lave utslag, og hadde negative eller flate dose-respons kurver. Det kunne se ut til at
p44 hemmet dannelsen av HOCl i forhold til kontrollen, utover den hemmingen man kunne se
med løsningsmiddelet DMSO alene.
To av de hydroksylerte PCBene som gav de laveste utslagene, p44 og p46, ble kombinert med
det svært oksidative stoffet PMA, for å undersøke nærmere om man kunne påvise en
hemming av HOCl-dannelsen (figur 3.19).
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Fig. 3.19: Luminolforsterket kjemoluminescens som et mål på HOCl-dannelse i granulocytter eksponert for
PMA, vitamin E, p44 og p46. Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan luminometer i 60
minutter. Verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 5-8 atskilte forsøk, med triple paralleller i hvert forsøk. Alle
verdiene er presentert som arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til 100 %).
Kontrollverdi: 7 ± 1 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en Students t-test (parvis, tosidig fordeling) for å
indikere statistisk signifikante forskjeller mellom kombinasjonsgruppene og PMA alene (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01,
***p ≤ 0,001).

PMA gav kraftig ROS-produksjon i granulocyttene, og forsterket signalet mer enn tjueto
ganger i forhold til den ueksponerte cellekontrollen. Både p44 og p46 viste en tydelig
hemmende effekt i kombinasjon med PMA, i forhold til det utslaget PMA gav alene (figur
3.19). Økende konsentrasjoner av de to hydroksylerte PCB-metabolittene gav økende grad av
hemming, og 50 µM av dem begge gav en hemming som oversteg effekten av 5 µM vitamin
E.

For å undersøke om de hydroksylerte PCB-metabolittene kunne gi interaksjoner med
PCB153, ble granulocytter eksponert for p45, som hadde gitt en moderat oksidasjon av
cellene, og PCB153 samtidig og hver for seg. Siden 50 µM p45 hadde gitt lavere utslag enn
20 µM i tidligere forsøk, ble det valgt å senke konsentrasjonene noe i disse
kombinasjonsforsøkene. Det ble benyttet konsentrasjoner på 5 og 10 µM av hver testsubstans
(p45 og PCB153).
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Fig. 3.20: Luminolforsterket kjemoluminescens som et mål på HOCl-dannelse i granulocytter eksponert for p45
og PCB153. Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan luminometer i 60 minutter. Verdiene er
gjennomsnitt ± SEM fra 7 atskilte forsøk, med triple paralleller i hvert forsøk. Alle verdiene er presentert som
arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til 100 %). Kontrollverdi: 8 ± 0,6
(gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en Students t-test (parvis, tosidig fordeling) for å indikere statistisk
signifikante forskjeller mellom grupper eksponert for testsubstansene hver for seg og de tilhørende
kombinasjonsgruppene (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).

Kombinasjonen 5 µM p45 og 5 µM PCB153 gav en kjemoluminescens som bare var litt
kraftigere enn 5 µM PCB153 alene (216% vs. 158%). Men når konsentrasjonene ble hevet til
10 µM av hver testsubstans, kunne man avdekke en additiv respons (figur 3.20).

For å undersøke hvilken betydning de strukturelle trekkene i de hydroksylerte PCBmetabolittene hadde, var det ønskelig å utføre tilsvarende forsøk med en annen testsubstans
som hadde visse likhetstrekk. Den bromerte flammehemmeren TBBP-A er i likhet med en
rekke hydroksylerte PCBer, hydroksylert i para-posisjon til en fenylgruppe. Det kunne derfor
tenkes at den hadde noen av de samme effektene på granulocytter.
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Fig. 3.21: Luminolforsterket kjemoluminescens som et mål på HOCl-dannelse i granulocytter eksponert for
PMA, vitamin E og TBBP-A. Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan luminometer i 60
minutter. Verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 5-8 atskilte forsøk, med triple paralleller i hvert forsøk. Alle
verdiene er presentert som arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til 100 %).
Kontrollverdi: 7 ± 1 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført Students t-test (parvis, tosidig fordeling) for å indikere
statistisk signifikante forskjeller mellom kombinasjonsgruppene og PMA alene (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤
0,001).

Det kunne ikke observeres noen økende dose-respons ved eksponering for TBBP-A (figur
3.21). Selv om konsentrasjonen av testsubstansen ble økt betraktelig, gav det ikke signifikant
økt dannelse av HOCl i granulocyttene. Økende konsentrasjon TBBP-A gav derimot økende
hemming av utslaget, når substansen ble kombinert med oksidanten PMA. TBBP-A i
konsentrasjoner over 10 µM gav en hemming i forhold til PMA alene, som var
størrelsesmessig sammenlignbar med hemmingen forårsaket av 5 µM vitamin E. Denne
effekten kunne muligens skyldes hemming av MPO, enzymet som er ansvarlig for dannelse
av HOCl, siden TBBP-A også synes å hemme peroksidasen HRP (figur 3.10).
For å undersøke om p44, p46, TBBP-A eller vitamin E kunne forstyrre luminescensmålingene
ved enten å interagere med luminol direkte eller ved å sende ut egen luminescens, ble det
utført forsøk som hhv. var cellefrie eller uten proben tilstede (resultater er ikke vist). Det
kunne ikke observeres luminescens fra noen av prøvene ved disse forsøkene, og man kunne
dermed anta at verken de hydroksylerte PCBene eller TBBP-A har noen slike forstyrrende
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egenskaper. Den hemmende effekten disse testsubstansene hadde vist på PMA-indusert
luminescens, skyldtes derfor mest sannsynlig en direkte effekt på dannelsen av HOCl.

SOD, DPI og CSA ble tilsatt granulocytter eksponert for den hydroksylerte PCB-metabolitten
p47. Forsøket ble utført for å kunne si noe om hvilke signalveier i cellene som bidro mest til
HOCl-dannelsen, og også om luminol detekterte HOCl intra- eller ekstracellulært.
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Fig. 3.22: Luminolforsterket kjemoluminescens som et mål på dannelse av HOCl fra granulocytter eksponert for
den hydroksylerte PCBen p47 og/eller SOD (superoksid dismutase), DPI (difenyleniodonium) og CSA
(cyclosporin A). Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan luminometer i 60 minutter. Alle
verdiene er presentert som arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til 100 %).
Kontrollverdi: 5 ± 0,02. Resultatene er hentet fra ett enkeltstående forsøk. Det ble utført Students t-test (uparret,
tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom kombinasjonsgruppene og p47 alene
(*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).

Da SOD ble kombinert med p47, ble utslaget hemmet til en tredjedel i forhold til p47 alene
(figur 3.22). Dette kan skyldes at økt ekstracellulær metabolisme av O2•- hadde senkende
effekt på luminoldeteksjonen av HOCl intracellulært. Hypokloritt som eventuelt ble dannet
ekstracellulært, kunne ikke uten videre krysse plasmamembranen. DPI fjernet grunnlaget for
luminolforsterket kjemoluminescens nesten fullstendig, noe som indikerer at stort sett alt
HOCl som ble dannet i granulocyttene etter eksponering for p47, stammet fra NADPHoksidasen. I likhet med tilsvarende forsøk med lucigenin førte ikke tilførsel av CSA til
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signifikant nedgang i utslaget. Dette tyder på at mitokondriene ikke bidro i særlig stor grad til
HOCl-dannelsen.

3.5.

Lucigeninforsterket kjemoluminescens på granulocytter

Ekstracellulær dannelse av O2• - i granulocytter som var eksponert for ulike oksidative
testsubstanser, ble detektert ved hjelp av den luminescerende forbindelsen lucigenin. De
hydroksylerte PCB-metabolittene viste svært varierende grad av oksidativ effekt på
granulocyttene også med denne proben. Figurene 3.23 og 3.24 viser den O2•--fremkallende
effekten av konsentrasjoner på 10, 20 og 50 µM av p43-p48, p50 og p51.
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Fig. 3.23: Lucigeninforsterket kjemoluminescens som et mål på O2•--dannelse i granulocytter eksponert for de
hydroksylerte PCBene p43, p44, p45 og p46. Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan
luminometer i 60 minutter. Verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 5-7 atskilte forsøk, med triple paralleller i alle
forsøk. Alle verdiene er presentert som arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til
100 %). Kontrollverdi: 18,5 ± 5,5 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en enveis Anova analyse etterfulgt av
Dunnetts tosidige Post Hoc test for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom de eksponerte gruppene
med DMSO som kontroll (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).
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Fig. 3.24: Lucigeninforsterket kjemoluminescens som et mål på O2•--dannelse i granulocytter eksponert for de
hydroksylerte PCBene p47, p48, p50 og p51. Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan
luminometer i 60 minutter. Verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 5-7 atskilte forsøk, med triple paralleller i hvert
forsøk. Alle verdiene er presentert som arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til
100 %). Kontrollverdi: 18,5 ± 5,5 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en enveis Anova analyse etterfulgt av
Dunnetts tosidige Post Hoc test for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom de eksponerte gruppene
med DMSO som kontroll (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).

De forskjellige hydroksylerte PCB-metabolittene viste andre utslag med lucigenin som probe
enn de gjorde med luminol. Det var p45, p47 og p48 som framprovoserte de kraftigste
responsene, men det ble ikke observert stigende dose-respons kurve for noen av disse tre
stoffene. Faktisk viste relativt mange av testsubstansene som ble brukt i disse forsøkene, en
omvendt dose-respons kurve. Med mer tid hadde det vært ønskelig å teste disse stoffene ved
lavere konsentrasjoner.

Det ble undersøkt hvilke effekter p44 og p46 kunne ha på PMA-fremkalt ROS-dannelse, med
lucigenin som probe. Granulocytter ble derfor eksponert for de to testsubstansene alene og i
kombinasjon med PMA.
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Fig. 3.25: Lucigeninforsterket kjemoluminescens som et mål på O2•--dannelse i granulocytter eksponert for
PMA, vitamin E, p44 og p46. Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan luminometer i 60
minutter. Verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 7-9 atskilte forsøk, med triple paralleller i hvert forsøk. Alle
verdiene er presentert som arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til 100 %).
Kontrollverdi: 14 ± 2,5 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en Students t-test (parvis, tosidig fordeling) for å
indikere statistisk signifikante forskjeller mellom kombinasjonsgruppene og PMA alene (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01,
***p ≤ 0,001).

PMA økte O2•--dannelsen i granulocyttene omtrent elleve ganger i forhold til den ustimulerte
kontrollen (figur 3.25). Vitamin E alene reduserte luminescensen signifikant i forhold til
DMSO. Både 50 µM p44 og 20 µM p46 gav en liten hemming av den PMA-induserte ROSdannelsen i granulocyttene. Men det var bare 50 µM p46 i kombinasjon med PMA, som var i
stand til å gi en kraftig hemming. Denne hemmende effekten var omtrent like sterk som den 5
µM vitamin E viste i kombinasjon med PMA.

Effekten av en hydroksylert PCB-metabolitt i kombinasjon med PCB153 ble undersøkt for å
se etter eventuelle interaksjoner. På samme måte som i de tilsvarende luminolforsøkene, var
det p45 som ble valgt, slik at det var mulig å gjøre sammenligninger mellom forsøkene med
de to forskjellige probene. Det ble benyttet konsentrasjoner på 5 og 10 µM av hver av de to
testsubstansene (p45 og PCB153).
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Fig. 3.26: Lucigeninforsterket kjemoluminescens som et mål på O2•--dannelse i granulocytter eksponert for p45
og PCB153. Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan luminometer i 60 minutter. Verdiene er
gjennomsnitt ± SEM fra 10 atskilte forsøk, med triple paralleller i hvert forsøk. Alle verdiene er presentert som
arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til 100 %). Kontrollverdi: 17,5 ± 3
(gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en Students t-test (parvis, tosidig fordeling) for å indikere statistisk
signifikante forskjeller mellom gruppene eksponert for testsubstansene hver for seg og den tilhørende
kombinasjonsgruppen (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).

Begge kombinasjonene gav signifikant økning i luminescensen i forhold til testsubstansene
hver for seg (figur 3.26). Kombinasjonen av 10 µM p45 og 10 µM PCB153 gav en tydelig
additiv effekt. Alene gav 10 µM p45 243 % ROS-dannelse i forhold til den ustimulerte
kontrollen, og 10 µM PCB153 gav 282 %. Sammen gav de en effekt på 544 % ROS-dannelse
i forhold til cellekontrollen.

Granulocyttenes produksjon av ROS-forbindelser etter eksponering for den bromerte
flammehemmeren TBBP-A ble også undersøkt ved hjelp av lucigeninforsterket
kjemoluminescens. Det ble vist en positiv doserespons ved de laveste konsentrasjonene av
TBBP-A, mens konsentrasjoner over 4µM TBBP-A gav omvendt doserespons (figur 3.27).
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Fig. 3.27: Lucigeninforsterket kjemoluminescens som et mål på O2•--dannelse i granulocytter eksponert for
PMA, vitamin E og TBBP-A. Kjemoluminescens ble målt i et Labsystem Luminoskan luminometer i 60
minutter. Verdiene er gjennomsnitt ± SEM fra 7-9 atskilte forsøk, med triple paralleller i hvert forsøk. Alle
verdiene er presentert som arealet under tidskurven (AUC), og er relative til cellekontrollen (satt til 100 %).
Kontrollverdi: 14 ± 2,5 (gjennomsnitt ± SEM). Det ble utført en Students t-test (parvis, tosidig fordeling) for å
indikere statistisk signifikante forskjeller mellom kombinasjonsgruppene og PMA alene (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01,
***p ≤ 0,001). Det ble også utført en enveis Anova analyse etterfulgt av Dunnetts tosidige Post Hoc test for å
indikere statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene eksponert for TBBP-A med DMSO som kontroll (¤p
≤ 0,05, ¤¤p ≤ 0,01, ¤¤¤p ≤ 0,001).

Det ble et vendepunkt i dose-respons kurven ved ca. 4 µM TBBP-A (figur 3.27). Det er mulig
at TBBP-A hadde både en oksiderende og en hemmende effekt, og at disse to effektene viste
et krysningspunkt ved 4 µM. Da konsentrasjonen ble økt ytterligere tok den hemmende
effekten overtaket slik at kjemoluminescensen ble redusert. I kombinasjon med PMA gav 10
µM TBBP-A en signifikant hemming i forhold til PMA alene. En konsentrasjon på 20 µM
TBBP-A i kombinasjon med PMA gav en hemming som var kraftigere enn den hemmingen 5
µM vitamin E viste.

For å undersøke om TBBP-A kunne forstyrre luminescensmålingene ved enten å reagere
direkte med lucigenin eller eventuelt ved å sende ut egen luminescens, ble det utført forsøk
som hhv. var cellefrie eller var uten proben tilstede. Det kunne ikke observeres luminescens
fra noen av prøvene ved disse forsøkene, og man kunne dermed anta at TBBP-A ikke har
noen slike forstyrrende egenskaper. Dette ble også avkreftet ved hjelp av samme type forsøk
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for de to hydroksylerte PCB-metabolittene, som hadde vist hemmende effekt på utslaget i
tidligere forsøk.

I ett enkeltstående forsøk ble den oksidative substansen p47 kombinert med ulike hemmere av
O2•--deteksjonen, for å kartlegge hvor O2•- hovedsakelig kom fra og hvor radikalene ble
detektert. Forbindelsene som ble benyttet var enzymet SOD, NADPH-oksidasehemmeren DPI
og mitokondrieblokkeren CSA.
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Fig. 3.28: Lucigeninforsterket kjemoluminescens fra granulocytter eksponert for den hydroksylerte PCBen p47
og/eller SOD (superoksid dismutase), DPI (difenyleniodonium) og CSA (cyclosporin A). Kjemoluminescens ble
målt i et Labsystem Luminoskan luminometer i 60 minutter. Resultatene indikerer gjennomsnitt ± SEM for triple
paralleller av hver enkelt prøve. Verdiene er presentert som arealet under tidskurven (AUC), og er relative til
cellekontrollen (satt til 100 %). Kontrollverdi: 14 ± 0,25. Resultatene er hentet fra ett enkeltstående forsøk. Det
ble utført en Students t-test (uparret, tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom
kombinasjonsgruppene og p47 alene (*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001).

Både SOD, DPI og CSA, tilsatt alene, gav signifikant nedgang i luminescens fra
granulocyttene i forhold til DMSO (figur 3.28). Enzymet SOD kunne ikke passere cellenes
plasmamembran, og ved tilsetting av SOD i prøveløsningen ble derfor bare ekstracellulært
O2•- fjernet. Proben lucigenin er som tidligere nevnt, relativt spesifikk overfor O2•- (Myhre et
al., 2003). Tilførsel av ekstracellulær SOD hemmet utslaget med lucigenin tilnærmet
fullstendig. Tilførsel av enzymhemmeren DPI førte også til at luminescens fra granulocyttene
ble ubetydelig. CSA var ikke i stand til å hemme utslaget i forhold til p47 alene.
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3.6.

Fosforylering av ERK 1/2 i granulærceller

Det har blitt vist at ERK 1/2 generelt foreligger aktivert i økt grad når dannelse av ROSforbindelser er økt (Dewas et al., 2000; Dreiem et al., 2003; Reistad et al., 2004). Fosforylert
ERK 1/2 kan aktivere NADPH-oksidasekomponenten p47phox (figur 1.3), noe som igjen fører
til økt O2•--produksjon (figur 1.4). Hemming av fosforylering av ERK 1/2, eller av den videre
aktiviteten til pERK, kan dermed trolig redusere ROS-produksjonen i cellene. Granulærceller
ble eksponert for den hydroksylerte PCBen p46 i hhv. 20, 30 og 60 minutter for å undersøke
når fosforylering av enzymene ERK 1/2 var kraftigst. Det ble inkludert en ustimulert kontroll

DMSO

Kontroll

og en DMSO-eksponert kontroll i alle forsøk.

20 µM p46

pERK1
pERK2
60

60

20

30

60

Tid (min)

Fig. 3.29: Western blott av prøver fra granulærceller som hadde vært eksponert for 20 µM p46 i 20, 30 eller 60
minutter. Proteinbåndene for fosforylert ERK 1/2 ble synliggjort ved hjelp av monoklonalt muse anti-p-ERK
primært antistoff og deretter HRP-konjugert kanin-anti-mus sekundært antistoff. Amershams ECL-system og XOmatBlue XB-1 film fra Kodak ble benyttet i fremkallingen av resultatene.

Fosforylering ble indusert med 20 µM p46, en konsentrasjon som hadde gitt kraftig ROSproduksjon i granulærceller. Den ustimulerte kontrollen og DMSO-prøven ble begge inkubert
i 60 minutter, og de viste kraftigere fosforylering enn 20 µM p46 gav i løpet av 20 og 30
minutter. Men det kunne observeres tydelig økt grad av fosforylering ved eksponering for 20
µM p46 i 60 minutter (figur 3.29).

Det ble utført et siste forsøk med prøver fra granulærceller eksponert for 20 og 50 µM p44
eller p46, samt 10 µM 1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminofenyltio)butadien (U0126).
U0126 er en selektiv hemmer av MEK 1/2, kinasen som er ansvarlig for fosforylering av ERK
1/2 (Favata et al., 1998). Tilførsel av U0126 reduserer derfor fosforyleringen av ERK 1/2. Det
har tidligere blitt observert at tilførsel av U0126 kan føre til kraftig reduksjon av ROSproduksjon i både granulærceller og granulocytter, som har blitt eksponert for ulike
hydroksylerte PCBer (personlig meddelelse fra Dr. Anne Dreiem). Dette indikerer at pERK
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1/2 er involvert i ROS-produksjonen i cellene, og det var av stor interesse å undersøke dette
nærmere. Alle granulærcellene i det utførte forsøket ble innkubert i 60 minutter etter forsøkets

p46

p46+U0126

p44

p44+U0126

U0126

DMSO

Kontroll

start.

pERK1
pERK2
20

50

20

50

Konsentrasjon (µM)

Fig. 3.30: Western blott av prøver fra granulærceller som hadde vært eksponert for p44, p46 og hemmeren
U0126 (10 µM). I kombinasjonsgruppene var 10 µM U0126 kombinert med 20 µM p44 eller 20 µM p46. Alle
cellene ble eksponert i 60 minutter. Proteinbåndene for fosforylert ERK 1/2 ble synliggjort ved hjelp av
monoklonalt muse anti-p-ERK primært antistoff og deretter HRP-konjugert kanin-anti-mus sekundært antistoff.
Amershams ECL-system og X-OmatBlue XB-1 film fra Kodak ble benyttet i fremkallingen av resultatene.

Resultatene i figur 3.30 viser at all fosforylering av ERK 1/2 ble fullstendig opphevet ved
tilsetting av hemmeren U0126. Dette kom godt til syne da hemmeren ble kombinert med 20
µM p44 eller p46. Granulærcellene som var eksponert for p44 eller p46, gav tydelig kraftigere
bånd enn den ustimulerte cellekontrollen og den DMSO-eksponerte prøven. 50 µM p46
forårsaket kraftigst fosforylering av ERK 1/2, mens 50 µM p44 og 20 µM p46 så ut til å gi
omtrent like kraftige responser. Den laveste konsentrasjonen av p44 gav bare litt kraftigere
bånd enn den ustimulerte cellekontrollen.

3.7.

Beskyttelse mot ROS-indusert celledød

3.7.1.

Celledød i granulærcellekulturer

Granulærceller ble inkubert med p46 og anestesimidlet propofol (Diprivan® injeksjonsvæske
10 mg/ml) i kombinasjon og hver for seg. Intralipid® injeksjonsvæske 200 mg/ml ble
inkludert som en kontroll, siden den var sammensatt av de samme bestanddelene som den
fettemulsjonen propofol forelå i. Diprivan® hadde en fettemulsjon som tilsvarte Intralipid®
100 mg/ml, mens den tilgjengelige Intralipid®-fettemulsjonen hadde en konsentrasjon på 200
mg/ml. Det ble derfor til enhver tid benyttet halve mengden Intralipid® i prøvene i forhold til
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mengden Diprivan®. Den anestetiske konsentrasjonen av propofol har blitt anslått til å være
1-3 µM (Peters et al., 2001). Andre forfattere oppgir nesten det tidobbelte (28 µM) som en
klinisk relevant konsentrasjon av propofol (Davidson et al., 1995). Det ble derfor valgt å
bruke både 3 µM og 30 µM propofol på granulærcellene. For å fremkalle celledød i
granulærcellene ble 20 µM p46 benyttet. Denne konsentrasjonen ble valgt på grunnlag av
resultater fra tidligere forsøk (måling av laktatdehydrogenase-lekkasje fra eksponerte
granulærceller, som et tegn på celleskade) utført av Dr. Anne Dreiem ved Forsvarets
Forskningsinstitutt, Avdeling for Beskyttelse. Denne konsentrasjonen av p46 som førte til
moderat grad av celleskade, var et bra utgangspunkt for å påvise beskyttelse mot slik
celleskade. Granulærcellene ble eksponert i HBSS med høyt kaliuminnhold (25 mM i stedet
for de vanlige 5 mM). Eksponeringen varte i 18 timer, og cellene ble oppbevart i sterile
inkubatorskap som holdt 37 °C og konstant luftfuktighet. Cellene ble i alle forsøk eksponert
for p46 (20 og 50 µM), propofol (3 og 30 µM) og vitamin E (5µM). Det ble alltid inkludert
tre skåler som hhv. var ustimulert kontroll, DMSO-kontroll og Intralipid®-kontroll i hvert
forsøk. Propofol og vitamin E ble kombinert med 20 µM p46 for å undersøke om
testsubstansene kunne beskytte cellene mot den celleskaden fra p46.
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Fig. 3.31: Andel levende, apoptotiske og nekrotiske granulærceller bestemt ved hjelp av farging med
propidiumiodid og Hoechst 33342. Granulærcellene ble eksponert for p46, propofol og vitamin E i 18 timer, og
deretter tatt bilde av med en UV-lampe som lyskilde i mikroskopet. Det ble telt ca. 200 celler til sammen fra
hver cellekultur i alle forsøk. Resultatene representerer gjennomsnitt ± SEM av 3 uavhengige forsøk. Det ble
utført en Students t-test (parvis, tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom grupper

89

Resultater
eksponert for testsubstansene hver for seg og grupper eksponert for det aktuelle løsningsmiddel (*p ≤ 0,05, **p ≤
0,01, ***p ≤ 0,001). Propofol ble sammenlignet med Intralipid, mens p46 og vitamin E ble sammenlignet med
DMSO. De to løsningsmidlene ble sammenlignet med den ueksponerte kontrollen. Det ble også utført en
Students t-test (parvis, tosidig fordeling) for å indikere statistisk signifikante forskjeller mellom
kombinasjonsgruppene og p46 (20 µM) alene (¤p ≤ 0,05, ¤¤p ≤ 0,01, ¤¤¤p ≤ 0,001).

Det viste seg å være svært vanskelig å få entydige resultater fra forsøkene. Variasjonene fra
forsøk til forsøk kunne være relativt store. Granulærcellene ble eksponert for p46 i 15
minutter før propofol, vitamin E eller Intralipid® ble tilsatt. Dette ble gjort for å være sikker
på at p46 nådde fram til cellene, og ikke ble ”fanget” i en fettfase fra de andre stoffene. Etter
endt eksponering ble cellene farget med både propidiumiodid og Hoechst 33342, for å merke
både hhv. nekrotiske og apoptotiske celler (figur 3.32). Totalt ble omtrent 200 celler (levende
+ nekrotiske + apoptotiske) telt fra hver enkelt cellekultur. Tetthet av celler på skålene, og
hvor godt cellene så ut til å trives, varierte fra gang til gang. Andel celler i hver gruppe etter
celletelling varierte også en god del. Figur 3.31 viser at den hydroksylerte PCBen p46 gav
størst andel apoptotiske celler ved konsentrasjonen 20 µM, mens økning til 50 µM tydelig
førte til overvekt av nekrotiske celler. Propofol alene hadde ikke særlig innvirkning på andel
celler i hver tilstandsgruppe. Forsøkene indikerte likevel at 30 µM propofol kunne ha en
beskyttende effekt på granulærceller som ble eksponert for 20 µM p46, men de observerte
forskjellene var ikke statistisk signifikante.

Fig. 3.32: Granulærceller farget med propidiumiodid og Hoechst 33342. Bildet til venstre er fra en ustimulert
cellekontroll som har stått 18 timer i HBSS-buffer med høyt kaliuminnhold (25 mM). Denne kontrollen viser
bare tre nekrotiske (røde) celler og tre apoptotiske (lysende blå) celler. Alle de jevnt blåfargede cellene er friske,
levende celler. Bildet til høyre er derimot av granulærceller som har blitt eksponert for 20 µM p46 i 18 timer, og
viser en større andel apoptotiske og nekrotiske celler. Begge fotografiene er hentet fra ett representativt forsøk.
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4.

DISKUSJON

4.1.

Evaluering av DHR123’s spesifisitet

Det ble kartlagt hvilke frie radikaler eller ROS-forbindelser proben DHR123 kunne påvise.
PMA, som ble benyttet for å aktivere granulocyttene, gav dannelse av O2•-. Det ble sekundært
også dannet ONOO-, H2O2 , •OH og HOCl. Tilførsel av DDC, som hemmet SOD i cellene,
førte til en kraftig hemming (ca. 75 %) av fluorescensen fra rhodamin 123 (figur 3.2). Dette
må bety at H2O2 og HOCl, som ikke kunne dannes med DDC tilstede, var ansvarlig for en
vesentlig del av responsen med DHR123. Hemming av MPO ved hjelp av hemmeren SHA
førte til ca. 50 % senkning av utslaget. Det ble med andre ord indikert at DHR123 var i stand
til å detektere HOCl i relativt stor grad. Det er også mulig at SHA kan hemme andre
peroksidaser i cellene, og at H2O2 i nærvær av slike andre peroksidaser også til en viss grad
blir detektert. NOS ble hemmet ved hjelp av L-NAME, noe som skulle senke mengde NO• og
ONOO- produsert i granulocyttene. Dette førte til ca. 25 % nedgang i utslaget i forhold til
PMA alene. Denne størrelsen stemmer nokså godt overens med fluorescensen som ble målt
ved kombinasjonen PMA og DDC. Det var derfor sannsynlig at ONOO- kunne være ansvarlig
for omtrent 25 % av det PMA-induserte utslaget fra granulocyttene. Cellefrie forsøk med
ONOO--donoren SIN-1 gav relativt kraftig oksidasjon av DHR123, mens NO-donoren SNAP
ikke førte til betydelige utslag med denne proben. Dette indikerer igjen at DHR123 var
relativt sensitiv for ONOO-, men ikke for NO. Kompleksbinding av Fe2+ til DEFM gav
redusert dannelse av •OH. Oksidasjonsgraden av DHR123 ble i dette tilfellet noe svakere,
men •OH er som tidligere nevnt, det mest reaktive oksygenradikalet man kjenner (Betteridge,
2000). Dette radikalet ville dermed mest sannsynlig bare befinne seg i løsning lenge nok til å
bli detektert i relativt liten grad. En samlet vurdering av resultatene gir at DHR123
hovedsakelig er sensitiv overfor HOCl, ONOO- og H2O2 og i tillegg muligens for •OH
radikaler. Molecular Probes, Inc. rapporterer at DHR123 kan detektere HOCl, ONOO- og
H2O2 (Haugland, 2004). Andre kilder har rapportert at H2O2 utelukkende kan omdanne
DHR123 til den fluorescerende metabolitten rhodamin 123 i nærheten av peroksidaser (i
cellens cytosol) (Henderson & Chappell, 1993). Det har blitt gjort observasjoner som tyder på
at oksidasjon av DHR123 ikke kan forårsakes av ONOO- direkte, men av
dekomposisjonsproduktene •OH og NO2 (Jourd'heuil et al., 2001). Men de utførte forsøkene
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med DEFM, L-NAME og SIN-1 indikerte at ONOO- ble detektert i mye større grad enn •OH,
og dekomposisjon av ONOO- ser derfor ikke ut til å utgjøre noen stor feilkilde. Det kan
konkluderes med at DHR123 er en sensitiv probe for deteksjon av bestemte oksidative
forbindelser i granulocytter. Men eksperimentene må utføres nøyaktig, med et bestemt antall
celler i suspensjonen og en fast konsentrasjon av proben. Det har blitt vist at oksidasjon av
DHR123 blir påvirket av det absolutte og relative antall neutrofiler i cellesuspensjonen og
tilgjengligheten på MPO i cellene (van Pelt et al., 1996).

I forsøk der DHR123 ble benyttet som detekterende probe, var det problematisk å få lave nok
utslag fra de ustimulerte cellekontrollene. Det var ønskelig å minimere disse så mye som
mulig, for lettere å kunne se en potensiell ROS-økende effekt av testsubstansene. Lave verdier
fra kontrollene, gav som regel også bedre spredning i resultatene. Noe av årsaken til at den
ustimulerte kontrollen viste relativt høy bakgrunnsfluorescens i noen av forsøkene, kunne
skyldes autooksidasjon av proben, eller komme av at intracellulære peroksidaser hadde
direkte aktivitet overfor probene. Studier har vist at DCFH kan bli oksidert direkte av HRPforbindelser (figur 4.1), med dannelse av DCF fenoksyl radikalet (DCF•-) som resultat (Rota
et al., 1999). Denne oksidasjonsreaksjonen kan gi opphav til den fluorescerende metabolitten
av DCFH uavhengig av ROS-forbindelser. Siden det ble observert at DHR123 også kunne
oksideres av HRP uavhengig av tilstedeværende celler eller ROS-forbindelser (figur 3.9 og
3.10), var det sannsynlig at slik oksidasjon kunne være årsak til høye kontrollverdier også for
denne proben. I tillegg var det kjent at både DHR123 og DCFH-DA var sensitive overfor
lysindusert oksidasjon. Det ble i alle forsøk beregnet relative utslag fra de eksponerte cellene i
forhold til den ustimulerte kontrollen. På denne måten skulle det være mulig å presentere
resultater som ikke i stor grad var påvirket av ROS-uavhengig oksidasjon av probene.
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Fig. 4.1: Reaksjon mellom HRP (horse radish peroxidase) og H2O2 fører til dannelse av HRP-forbindelse I.
Proben DCFH kan deretter redusere HRP-forbindelse I til HRP-forbindelse II, med dannelse av det frie radikalet
DCF•- semiquinon som bieffekt. Dette radikalet oksideres av oksygen eller lys til den fluorescerende
forbindelsen DCF.

Ut fra en sammenligning av DHR123 og DCFH-DA som ROS-detekterende prober, vil man
generelt kunne si at begge er i stand til å detektere flere ROS-forbindelser og dermed si noe
om den generelle oksidative tilstanden til cellene. Probene er sensitive overfor stort sett de
samme oksygenforbindelsene. Hovedforskjellen mellom dem er at DHR123 i tillegg
detekterer HOCl. Likevel har DCFH-DA generelt gitt best respons med de testsubstansene
som har blitt benyttet til å stimulere cellene.

4.2.

Immunotoksisitet av hydroksylerte PCB-metabolitter

Neutrofile granulocytter (fagocyttiske hvite blodceller) spiller en vesentlig rolle i det generelle
(uspesifikke) immunsystemet, men overaktivering av disse cellene kan også være involvert i
patofysiologiske tilstander. De neutrofile granulocyttene har evne til å produsere en rekke
ROS-forbindelser, for eksempel ved beskyttelse mot mikrobielle patogener. Men ulike
toksiske substanser kan aktivere cellene til overproduksjon av slike ROS-forbindelser, og
dette kan skade både cellene selv og omkringliggende vev. Det ble undersøkt hvilke effekter
de hydroksylerte PCB-metabolittene p43-p48, p50 og p51 hadde på ROS-produksjonen i disse
cellene. Formålet var å kunne si noe om de immunotoksiske effektene av de undersøkte PCBmetabolittene. I tillegg kan granulocytter generelt regnes som gode modellsystemer for å
studere ROS-dannelse (Dreiem, 2003), og de kan dermed også indikere de toksiske stoffenes
effekter i andre celletyper.
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4.2.1.

Intra- eller ekstracellulær ROS-deteksjon

Tilførsel av ekstracellulær SOD til granulocytter som også ble eksponert for p47, kunne si noe
om probene detekterte ROS-forbindelser intra- eller ekstracellulært. De observerte målingene
indikerte at DHR123, DCFH-DA og luminol detekterte sine respektive oksygenforbindelser
intracellulært (figur 3.7, 3.14 og 3.22), mens lucigenin bare detekterte ekstracellulær O2•(figur 3.28). Dette stemte godt overens med de antagelser som var gjort. Det var godt kjent at
DCFH-DA ble ”fanget” inni cellene ved deesterifisering, og at DHR123 hovedsakelig ble
akkumulert ved cellenes mitokondrier. Begge disse probene kunne derfor si noe om
intracellulære nivåer av ROS-forbindelsene. Det har også blitt vist tidligere at luminol
detekterer intracellulært HOCl, mens lucigenin bare synliggjør ekstracellulære O2•- (CaldefieChezet et al., 2002). Dette var viktige momenter å huske på i tolking av de samlede
resultatene. For å kunne fortelle noe om ROS-produksjonen i de undersøkte granulocyttene,
måtte det skilles mellom intra- og ekstracellulær lokasjon av forbindelsene.

4.2.2.

Bifenylers effekter på granulocytter

De hydroksylerte PCB-metabolittene som ble studert, delte en rekke felles strukturelle trekk.
Det var bare p51 som ikke hadde en hydroksylgruppe i para-posisjon (figur 1.7), og den
hadde heller ikke kloratomer i naboposisjon til hydroksylgruppen. Dette avviket fra resten av
gruppen, kom til syne i forsøkene der granulocytter eller granulærceller ble eksponert for de
ulike forbindelsene. Ingen av de anvendte deteksjonsmetodene kunne påvise noen betydelig
endring i ROS-produksjonen fra celler som ble eksponert for p51. Bergman og medarbeidere
har utført en studie der hydroksylerte PCB-metabolitter, som hadde akkumulert i mammalsk
blod, ble identifisert. Alle de identifiserte metabolittene hadde hydroksylgruppen i para- eller
meta-posisjon, og kloratomer på tilstøtende karbonatomer. Én mulig forklaring på hvorfor
disse metabolittene viste selektiv retensjon i blod, kunne være at de hadde relativt stor
strukturell likhet med tyroideahormonet tyroksin (Bergman et al., 1994), og dermed ble
bundet til serumalbumin. Plasseringen av både hydroksylgrupper og kloratomer har med
andre ord stor betydning for PCB-metabolittenes egenskaper i menneskekroppen. I p51 er
hydroksylgruppen plassert i ortho-posisjon, og dette er sannsynligvis årsaken til at denne
forbindelsen ikke førte til ROS-deteksjon med noen av metodene. Mariussen og medarbeidere
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har vist at en lignende ortho-substituert forbindelse, nemlig 2,2’-dihydroksy bifenyl, heller
ikke kan gi DCFH-detektert oksidativt stress i granulocytter (Mariussen et al., 2003).

ROS-produksjonen i granulocytter, som ble detektert med probene DHR123, luminol og
lucigenin, ble sammenlignet med tidligere observasjoner gjort med proben DCFH-DA. Disse
eksperimentene med DCFH-DA ble utført av Dr. Anne Dreiem ved Forsvarets
Forskningsinstitutt, Avdelig for Beskyttelse, men resultatene har ikke vært publisert.

Fig. 4.2: DCFH-DA indusert fluorescens fra granulocytter eksponert for de hydroksylerte PCBene p43-p48, p50
og p51. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 60 minutter. Stolpene
representerer stigningstallet til de rettlinjede områdene av tidskurvene. Forsøkene ble utført av Dr. Anne Dreiem
ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Avdeling for Beskyttelse, og diagrammet er kopiert med tillatelse fra
prosjektleder Dr. Frode Fonnum.

Ved sammenligning av resultater fra de fire deteksjonsmetodene, kom det frem at p43, p47 og
p50 førte til kraftig økning i dannelse av både HOCl (detektert med luminol) og ONOO-, •OH
og H2O2 (detektert med DCFH-DA/DHR123). Det var også tydelig at p45, p47 og p48 var de
PCB-metabolittene som viste kraftigst stimulerende effekt på NADPH-oksidaseaktiviteten, og
dermed gav høyest produksjon av ekstracellulært O2• - (detektert med lucigenin). Metabolitten
p44 skilte seg litt ut ved at den hemmet luminescensen fra luminol i de eksponerte
granulocyttene. Det kunne dermed se ut til at p44 hemmet ett av reaksjonsleddene mot
dannelsen av HOCl. Resultatene indikerte at p44 hadde en potensiell effekt som
enzymhemmer eller som scavenger av ROS-forbindelser. Men det var ikke mulig å si med
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sikkerhet hvilken av de to effektene som var mest sannsynlig. Ved høyeste anvendte
konsentrasjon (50 µM) forårsaket p46 en senkning av luminescensen fra lucigenin i de
eksponerte granulocyttene. Dette kunne muligens skyldes en hemming av NADPH-oksidase,
eller at p46 hadde en scavengeregenskap på ROS-forbindelser.

Tabell 4.1: Samlede resultater fra alle de anvendte deteksjonsmetodene. Merkingen angir hvor kraftig økning i
utslaget de ulike hydroksylerte PCB-metabolittene forårsaket. Resultatene er hentet fra forsøk der granulocytter
ble eksponert for p43-p48, p50 eller p51. Symbolforklaring: Meget kraftig økning (++++), kraftig økning (+++),
moderat økning (++), svak økning (+), ingen påvirkning (0), senkende effekt (-).
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I likhet med p46, gav den bromerte flammehemmeren TBBP-A ingen økt produksjon av
HOCl (figur 3.21), men det ble derimot detektert en god del ONOO-, •OH og H2O2 (figur 3.6).
De to testsubstansene deler en rekke strukturelle trekk. Begge er fosforylert i para-posisjon,
er halogenerte på de to tilstøtende karbonatomene, og er halogenert i ortho-posisjon på den
andre fenylringen (figur 1.7 og 1.8). TBBP-A har i tillegg en ekstra hydroksylgruppe (på den
andre fenylringen) og er halogenert på enda et karbonatom. Dette kan være årsaken til at
TBBP-A, i motsetning til p46, gav kraftig økning av ekstracellulært O2•- når testsubstansen
ble brukt i konsentrasjoner på 1-4 µM (figur 3.27). I konsentrasjoner over 4 µM ble det målte
utslaget med lucigenin stadig lavere igjen, og 20 µM TBBP-A viste en mulig
enzymhemmende effekt eller eventuelt scavengeregenskap. Det at dose-responsen hadde et
vendepunkt ved ca. 4 µM TBBP-A, kan skyldes at stoffet både utøvet en stimulerende og en
hemmende aktivitet i cellene.

4.2.3.

Enzymhemmer eller scavenger

De potensielle enzymhemmer-/scavengereffektene ble antydet i forsøk der p44, p46 og
TBBP-A ble kombinert med PMA. Den hemmende effekten på ROS-deteksjon med luminol,
lucigenin eller DHR123 ble mest framtredende når de testsubstansene forelå i høye
konsentrasjoner, og dette kunne være årsaken til at de alene hadde gitt negative dose-respons
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kurver. Ved de laveste anvendte konsentrasjonene var den oksidative effekten av
testsubstansene mest synlig. Man kan tenke seg at de to motstridende effektene krysset
hverandre ved en bestemt konsentrasjon, og ved ytterlige konsentrasjonsøkning ville
enzymhemmer-/scavengereffekten overta som mest fremtredende. Både p44 og p46 gav
signifikant hemming av den PMA-induserte HOCl-produksjonen i granulocyttene (figur
3.19). I konsentrasjoner på 50 µM hemmet både p44 og p46 luminescensen fra luminol like
mye som 5 µM vitamin E gjorde. En betydelig nedgang i den PMA-induserte produksjonen
av ekstracellulært O2• - ble detektert i granulocytter som var eksponert for 50 µM p46 (figur
3.25). Dette indikerte av p46 i høye konsentrasjoner var i stand til å hemme NADPHoksidaseaktiviteten eller til å virke som O2•--spesifikk scavenger. Siden p44 og lave
konsentrasjoner av p46 gav kraftig nedgang i luminoldeteksjon av HOCl, men ikke i samme
grad i lucigenindeteksjon av O2•-, kunne det se ut som om aktiviteten til enzymet MPO
muligens ble hemmet. Den foreslåtte inhibitoriske effekten på enzymet HRP av alle de
hydroksylerte PCB-metabolittene (figur 3.9), støtter opp om denne antagelsen. Det er
sannsynlig at testsubstansene kan ha en inhibitorisk effekt på flere forskjellige peroksidaser,
deriblant HRP og MPO.

TBBP-A i kombinasjon med PMA forårsaket en svak nedgang i ROS-deteksjonen med
DHR123 (figur 3.6). Nedgangen var derimot betraktelig større ved deteksjon med luminol
(figur 3.21). Dette tyder på at TBBP-A først og fremst påvirket HOCl-produksjonen i
granulocyttene. Ved konsentrasjonen 10 µM gav TBBP-A en like kraftig hemmende effekt
som 5 µM vitamin E. Det er mulig TBBP-A kan ha en betydelig inhibitorisk aktivitet overfor
enzymer involvert i dannelse av HOCl, hvorav MPO er en meget aktuell kandidat. En annen
forklaring kan være at TBBP-A virker som scavenger for oksygenforbindelsene. Direkte
oksidasjon av proben DHR123 ved hjelp av HRP, ble nært sagt fraværende ved tilførsel av
ulike konsentrasjoner TBBP-A til prøveløsningene (figur 3.10). Ved konsentrasjoner over 4
µM hemmet TBBP-A omtrent 80 % av oksidasjonen. Den observerte reduksjonen i HOCldeteksjon i granulocytter eksponert for TBBP-A, kunne dermed sannsynligvis skyldes kraftig
hemming av cellenes peroksidaser. Ved deteksjon med lucigenin førte TBBP-A også til en
nedgang i den PMA-induserte luminescensen (figur 3.27). 10 µM TBBP-A i kombinasjon
med PMA førte til en 65 % senkning av utslaget, mens 20 µM hemmet kraftigere enn 5 µM
vitamin E. Det kunne dermed se ut til at TBBP-A eventuelt hadde en inhibitorisk effekt på
NADPH-oksidaseaktiviteten, eller at den virket som O2•--spesifikk scavenger.
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4.2.4.

Immunotoksiske interaksjoner med PCB153

Det ble sett etter potensielle interaksjoner mellom en hydroksylert PCB-metabolitt og en av
de vanligste PCB kongenerene i miljøet, nemlig PCB153. Metabolitten p45 ble valgt til dette
eksperimentet, siden den hadde gitt moderat til kraftig ROS-deteksjon med alle de anvendte
deteksjonsmetodene (se tabell 4.1). PCB153 er en av de dominerende giftstoffene i forurenset
miljø og den har tidligere blitt vist å fremkalle oksidativt stress i granulocytter (Voie et al.,
1998). Men PCB153 alene gav bare økt utslag ved deteksjon med luminol og lucigenin (figur
3.20 og 3.26), og ikke med DCFH-DA (figur 3.12). Blandingseffekter av de to substansene
kom også bare til syne med probene luminol og lucigenin. Det kunne se ut til at PCB153 og
p45 hadde en additiv interaksjon på HOCl-dannelsen i granulocyttene. Ved deteksjon av
ekstracellulært O2•- med lucigenin, kom det enda tydeligere frem at det foregikk en
interaksjon mellom de to stoffene. Det kunne se ut til av det ikke bare var en additiv
interaksjon, men at det også kunne skje en potensering av den toksiske effekten (synergisme).
Både p45 og PCB153 alene gav økt produksjon av O2•-, men når granulocyttene ble eksponert
for de to substansene sammen, ble utslaget litt høyere enn bare den sammenlagte effekten. Det
var likevel vanskelig å bestemme om interaksjonen var av additiv eller synergistisk art. Den
konklusjonen som kunne trekkes fra eksperimentene, var at substansene på en eller annen
måte virket sammen i cellene, enten ved å virke på samme reseptor eller på ulike reseptorer
med samme virkning. Dette vil si at PCB kongenerer og hydroksylerte PCB-metabolitter
forsterker hverandres virkning. Ved arbeid med slike miljøgifter må man derfor se på den
samlede effekten av giftene i blanding, og ikke bare effekten av hver enkelt bestanddel. Dette
er et veldig viktig moment å ta med seg i det kommende arbeid med miljøgifter.

4.3.

Nevrotoksisitet av hydroksylerte PCB-metabolitter

Primærkulturer av granulærceller fra rottecerebellum kan brukes som gode modeller for å
studere nevrotoksiske effekter av ulike forbindelser. Cellenes har tidligere blitt benyttet i
undersøkelse av for eksempel PCBers og organiske løsningsmidlers nevrotoksiske effekter
(Dreiem et al., 2002; Mariussen et al., 2002), og av iskemifremkallet nervecelldød (Juurlink
& Hertz, 1993). Cellene prepareres fra rottecerebellum som fremdeles er under utvikling, slik
at de ikke er ferdig differensiert. Vekst av gliaceller hemmes, og etter en ukes inkubasjon
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under depolariserende forhold oppnås omtrent 90 % rene kulturer av granulærceller (Gallo et
al., 1982). Denne type nerveceller kan med andre ord isoleres fra hjernevev med svært godt
utbytte. De utgjør enkelt oppbygde systemer, og er ideelle modeller for mekanistiske studier
på ulike forbindelsers nevrotoksisitet.

4.3.1.

Bifenylers effekter på granulærceller

Granulærceller ble forsøkt eksponert for noen av de tidligere anvendte testsubstansene, for å
se om det var mulig å detektere ROS-produksjon ved hjelp av DHR123. Men selv om ulike
konsentrasjoner av proben ble forsøkt, var det ikke mulig å detektere noen betydelig økning i
fluorescens fra cellene i løpet av tre timer etter eksponering. Det så ut som om DHR123 ikke
var i stand til å diffundere over membraner og lokalisere seg ved mitokondriene i
granulærceller, slik som proben gjorde i granulocytter. Etter gjentatte mislykkede forsøk ble
det konkludert med at DHR123 ikke var en brukbar probe for ROS-deteksjon i granulærceller.

Tidligere eksperiment, utført av Dr. Anne Dreiem ved Forsvarets Forskningsinstitutt,
Avdeling for Beskyttelse, viste derimot at DCFH-DA var en utmerket probe for undersøkelse
av den oksidative tilstanden til granulærceller i kultur.
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Fig. 4.3: DCFH-DA indusert fluorescens fra granulærceller eksponert for de hydroksylerte PCBene p43-p48,
p50 og p51. Fluorescens ble målt i et BMG Labtechnologies FluoStar Optima fluorometer i 180 minutter.
Stolpene representerer stigningstallet til de rettlinjede områdene av tidskurvene. Forsøkene ble utført av Dr.
Anne Dreiem ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Avdeling for Beskyttelse, og diagrammet er kopiert med
tillatelse fra prosjektleder Dr. Frode Fonnum.

De hydroksylerte PCB-metabolittene gav ikke den samme ROS-produksjonen i
granulærceller, som de gjorde i granulocytter. I granulærcellene var det p44 og p46 som gav
kraftigst økning i fluorescensen ved deteksjon med DCFH-DA (figur 4.3). Alle
testsubstansene viste positive dose-respons kurver. I likhet med tilsvarende forsøk på
granulocytter, var det tydelig at p51 heller ikke var i stand til å indusere betydelig økning i
ROS-produksjonen i granulærceller. Metabolittene p43, p47, p48 og p50 gav moderat utslag
ved høyeste anvendte konsentrasjon (20 µM), mens p44, p45 og p46 så ut til å indusere
kraftigere responser i lavere konsentrasjoner. Nivåene av detekterte ROS-forbindelser i
granulærcellene var høyere enn det som tidligere har blitt observert ved eksponering for
forbindelser som bromerte flammehemmere, PCB kongenerer eller organiske løsningsmidler
(Dreiem et al., 2002; Mariussen et al., 2002; Reistad et al., 2002). Metabolitten p44 gav en
økning i ROS-produksjonen som var nesten ti ganger kraftigere enn de mest potente PCB
kongenerene i den meget vanlig kommersielt anvendte PCB-blandingen Aroclor 1242
(Mariussen et al., 2002). Likevel var ROS-deteksjonen i granulærcellene ved hjelp av DCFHDA, generelt sett lavere enn i granulocytter. Dette var som forventet siden granulocytter
allerede har en naturlig produksjon av ROS-forbindelser, som blir benyttet i immunologiske
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prosesser. Aktivering av flere forskjellige signalveier i cellene kan øke denne produksjonen.
Granulærceller produserer derimot ikke ROS-forbindelser i samme grad, og er også enda mer
avhengige av å kunne motstå ytre påvirkning. Nevroner kan ikke nydannes når nervesystemet
først er ferdig utviklet, og det er derfor av stor viktighet at nervesystemet så langt som mulig
kan motstå celletoksisk aktivitet.

4.3.2.

Nevrotoksiske interaksjoner med PCB153

Det ble undersøkt om en hydroksylert PCB-metabolitt kunne gi interaksjoner med en vanlig
PCB kongener i kommersielle PCB-blandinger, nemlig PCB153. En potensiell interaksjon
ville ha mye å si for den nevrotoksiske effekten i individer eksponert for PCBer fra forurenset
miljø. Metabolitten p45 ble benyttet som representant for de hydroksylerte PCBmetabolittene, siden den hadde vist moderat ROS-induserende aktivitet i granulærceller.
Observasjonene som ble gjort etter eksponering av granulærcellekulturer for p45 og/eller
PCB153 (figur 3.15), minnet mye om de tilsvarende resultatene fra granulocytter. PCB153
alene gav ingen økt DCF-fluorescens fra de eksponerte granulærcellene. Og
kombinasjonsgruppene, der granulærceller hadde blitt eksponert for både p45 og PCB153
samtidig, var ikke signifikant forskjellige fra p45 alene. Det kunne dermed ikke påvises noen
sannsynlig interaksjon mellom PCB kongeneren og den hydroksylerte metabolitten, basert på
de forsøk som ble utført på granulærceller.

4.4.

Mitokondrielle effekter av hydroksylerte PCB-metabolitter

Mitokondrier kan være viktige for induksjon av oksidativt stress forårsaket av eksitotoksiner
(Simonian & Coyle, 1996). Det var derfor ønskelig å undersøke om de tidligere anvendte
deteksjonsmetodene kunne benyttes for å måle ROS-produksjon fra mitokondrier direkte.
Mitokondrier ble isolert fra rottehjerner ved hjelp av allerede etablerte isoleringsteknikker. De
samme testsubstansene (hydroksylerte PCB-metabolitter, TBBP-A og PMA) ble benyttet til
eksponering av mitokondrier som til eksponering av granulocytter. Proben DHR123 syntes
ideell til ROS-deteksjon i mitokondriesuspensjoner, siden den ble oppgitt å detektere ROSforbindelser relativt spesifikt ved cellenes mitokondrier. Rhodamin 123 (oksidasjonsproduktet
fra DHR123) er lipofilt og positivt ladet. Stoffet har vist en tendens til å akkumuleres i
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mitokondrier og bli holdt der avhengig av mitokondrienes membranpotensial (Halliwell &
Whiteman, 2004). Likevel var det ikke mulig å observere annet enn ubetydelige utslag fra de
eksponerte mitokondriene. Det ble forsøkt å eksponere de isolerte mitokondriene for de
høyest anvendte konsentrasjonene av p44 og p46 (50 µM) og TBBP-A (20 µM). Men
økningen i fluorescens var svært beskjeden i forhold til tilsvarende forsøk med granulocytter.
Ulike isoleringsteknikker og varierende mengder DHR123 og mitokondrier ble benyttet for å
finne en mest mulig optimal prosedyre, men forsøkene gav likevel ikke brukbare resultater.
Celler med mitokondrier som har en uforstyrret elektrontransportkjede, farges rikelig av
fluorescerende rhodamin 123, mens en dysfunksjon i elektrontransportkjeden fører til
signifikant reduksjon av denne fluorescensen (Sobreira et al., 1996). Siden akkumulasjonen
av rhodamin 123 ved mitokondrier synes å være avhengig av membranpotensialet deres
(Baracca et al., 2003; Emaus et al., 1986), ble det foreslått at forstyrrelse av dette potensialet
(ved isolering av mitokondriene) var årsak til problemene. Men gjentatte forsøk med ulike
isoleringsteknikker og stimulering av elektrontransportkjeden ved hjelp av glutamat/malat
eller succinat, førte heller ikke til kraftigere fluorescens fra de eksponerte mitokondriene. Det
ble derfor konkludert med at DHR123 ikke egnet seg til den type ROS-deteksjon i
mitokondriesuspensjoner som ble forsøkt utført.

DCFH-DA ble også benyttet i forsøket på å detektere ROS-forbindelser fra mitokondrier. De
isolerte mitokondriene ble ladet med DCFH-DA i en konsentrasjon på 10 µM basert på
konsentrasjon probe brukt til synaptosomer og mitokondrier i tidligere forsøk (Myhre &
Fonnum, 2001). De hydroksylerte PCB-metabolittene p43-p46 gav en svak økning i ROSdeteksjonen i forhold til ustimulerte mitokondrier, men utslagene var generelt svært lave også
med denne proben. I tilfelle mitokondriene manglet enzymene som var nødvendige for
reaksjon mellom probe og forbindelsene man ønsket å detektere, ble det tilsatt HRP i
prøveløsningene. Men det ble observert at HRP var i stand til å oksidere både DCFH-DA og
DHR123 uavhengig av både ROS-forbindelser og mitokondrier, og det ville derfor mest
sannsynlig blitt observert falske positive resultater.

Det ble ikke funnet noen passende metode for å detektere ROS-forbindelser direkte fra
isolerte mitokondrier. Dessuten ble det ved senere anledning vist at mitokondrier trolig ikke
spilte en stor rolle for den observerte ROS-produksjonen. Dette ble vist ved å tilsette
hemmeren CSA til eksponerte granulocytter. CSA blokkerte mitokondrienes transisjonsporer,
og reduserte dermed permeabilitet gjennom mitokondriemembranene betydelig. Dersom
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mitokondriene spilte noen rolle i produksjonen av ROS-forbindelser, skulle tilførsel av CSA
føre til nedsatt ROS-deteksjon. Forsøkene viste imidlertid at CSA ikke påvirket cellenes
produksjon av reaktive forbindelser. Dette kan være årsaken til de tilsynelatende dårlige
resultatene ved deteksjon direkte på mitokondrier eksponert for de hydroksylerte PCBmetabolittene. Det er likevel klart at forstyrrelse av mitokondrienes funksjon eller direkte
skade på mitokondrier, kan være medvirkende til ulike patofysiologiske tilstander.
Mitokondrier som har blitt isolert fra hepatocytter fra en såkalt ”fettlever” (leversteatose), har
for eksempel vist svekket energiproduksjon, alvorlig utarming for antioksidanter,
proteinoksidasjon, og morfologiske endringer som for eksempel mitokondriesvelling
(Vendemiale et al., 1999).

4.5.

Bidrag fra ulike potensielle ROS-kilder

Det er mange ulike signalveier som kan lede til dannelse av ROS-forbindelser i kroppens
celler. Hvilke av disse signalveiene som bidrar mest er avhengig av hvilken celletype som blir
undersøkt, og av hvor i cellene den stimulerende testsubstansen utøver sin effekt.

4.5.1.

ROS-kilder i granulocytter

I et forsøk på å kartlegge de viktigste kildene til de detekterte ROS-forbindelsene, ble
granulocytter eksponert for den hydroksylerte PCB-metabolitten p47 sammen med ulike
hemmere. Denne testsubstansen hadde gitt relativt kraftig økning i produksjonen av alle de
detekterbare oksygenforbindelsene i foregående eksperimenter (tabell 4.1). NADPH-oksidase
er kjent som en svært viktig kilde til ROS-forbindelser (Henderson & Chappell, 1993). Ved
hjelp av enzymhemmeren DPI kunne aktiviteten til NADPH-oksidaser i granulocyttene
hemmes, og man kunne dermed se hvor stor relativ rolle denne ROS-kilden spilte. Ved bruk
av proben DHR123 førte tilførsel av DPI (sammen med p47) til en nedgang i utslaget på
omtrent 75 % i forhold til p47 alene (figur 3.7). Da proben DCFH-DA ble benyttet, ble den
observerte nedgangen i fluorescens på omtrent 55 % (figur 3.14). Luminescens fra luminol
(figur 3.22) og lucigenin (figur 3.28) ble så godt som fullstendig opphevet ved tilførsel av DPI
(nedgang på hhv. 97,5 % og 99 %). Disse resultatene indikerte at de detekterte mengdene av
O2•- og HOCl omtrent utelukkende stammet fra NADPH-oksidaser i granulocyttenes
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plasmamembraner. Oksygenforbindelsene som førte til at det fremdeles kunne dannes
fluorescerende oksidasjonsprodukter av DHR123 og DCFH, var mest sannsynlig ONOO-,
rester av H2O2 og muligens små mengder •OH. Sannsynlige kilder til disse forbindelsene
kunne være NOS, andre oksidaser eller lignende enzymer.

For å undersøke hvor viktige mitokondriene var som ROS-kilder i granulocyttene, ble CSA
tilsatt prøveløsningene (sammen med p47). CSA virket ved å blokkere mitokondrienes
permeabilitetstransisjonsporer, og skulle dermed hindre mitokondriene i å sende ut ROSforbindelser til cellenes cytosol og til det ekstracellulære miljø. Men tilførsel av CSA hadde
ingen inhibitorisk effekt på det p47-fremkalte utslaget fra noen av de anvendte
deteksjonsmetodene. Resultatene indikerte at mitokondriene spilte en svært begrenset rolle,
hvis de bidro til ROS-produksjonen i det hele tatt. Dette kunne også være med på å forklare
hvorfor det ikke hadde blitt oppnådd detekterbare nivåer av ROS-forbindelser fra isolerte
mitokondrier.
Det hadde tidligere blitt påvist en kraftig økning i [Ca2+]i i granulocytter som var eksponert
for de hydroksylerte PCBene p43, p47 og p50. Denne økningen ble detektert ved hjelp av den
fluorescerende, kalsiumbindende proben Fura-2/AM. Metoden har blitt beskrevet av
Grynkiewicz og medarbeidere (Grynkiewicz et al., 1985), og forsøkene ble utført av Trine
Reistad ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Avdeling for Beskyttelse. Forsøkene viste at p47,
og i enda større grad p50 og p43, gav en signifikant økning i intracellulært Ca2+. De andre
hydroksylerte PCB-metabolittene gav bare en moderat økning i forhold til den ustimulerte
kontrollen. Videre ble det vist at fjerning av ekstracellulært Ca2+ (ved å holde granulocyttene i
et Ca2+-fritt miljø) førte til kraftig nedgang i [Ca2+]i. Den observerte økningen i [Ca2+]i ved
eksponering av granulocytter for p43, p47 og p50, stemmer godt overens med resultatene i
figur 4.2, der nettopp p43 og p50 er de to hydroksylerte PCBene som øker utslaget mest.
Forhøyet intracellulært Ca2+ setter i gang en rekke signalveier i cellene, og øker også
dannelsen av ROS-forbindelser (figur 1.4). Det ble derfor undersøkt om det å fjerne
ekstracellulært Ca2+ hadde noen betydning for ROS-deteksjon med DCFH-DA. Det kunne
ikke observeres noen betydelig nedgang i deteksjon av ROS-forbindelser fra granulocyttene.
Derfor kunne det se ut som om de hydroksylerte PCB-metabolittene utøvet sin stimulerende
aktivitet direkte på ROS-produserende enzymer og ikke via økt [Ca2+]i.
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Samlet tyder alle disse resultatene på at NADPH-oksidase er den viktigste kilden til ROSforbindelser i granulocytter som har blitt eksponert for hydroksylerte PCB-metabolitter. Det
har tidligere blitt fastslått at dette enzymkomplekset også er hovedkilden til ROS-forbindelser
i granulocytter som har blitt eksponert for den bromerte flammehemmeren TBBP-A (Reistad
et al., 2004). Dette stemmer godt overens, siden flere av de hydroksylerte PCB-metabolittene
deler mange strukturelle likehetstrekk med TBBP-A. Flere intracellulære signalveier vil mest
sannsynlig også være involvert i oksidasjonsreaksjonene som foregår i de eksponerte
granulocyttene. Det er mulig at det å hemme én av disse veiene, kan øke aktiviteten i en
annen. Men mye taler for at NADPH-oksidase er den viktigste kilden til ROS-produksjonen.
Aktiveringen av enzymkomplekset kan derimot skje via flere forskjellige trinn. TBBP-A
aktiverer NADPH-oksidase i granulocytter hovedsakelig via aktivering av PKC, økning av
[Ca2+]i, og via aktivering av ERK 1/2 (Reistad et al., 2004). De hydroksylerte PCBmetabolittene kan trolig virke via de samme veiene som TBBP-A.

4.5.2.

ROS-kilder i granulærceller

Det ble avslutningsvis undersøkt om MAPkinase-veien kunne gi opphav til ROS-forbindelser
i granulærceller. Aktivering av denne fosforyleringskaskaden ble synliggjort ved hjelp av
Western blotting, der fosforylert ERK 1/2 kunne merkes spesifikt. Fosforylert ERK (pERK)
kan blant annet virke ved å fosforylere, og dermed aktivere, NADPH-oksidasekomplekset
(Dewas et al., 2000). Resultatene viste at PCB-metabolittene p44 og p46 økte
fosforyleringsgraden av ERK 1/2 i de eksponerte cellene (figur 3.29 og 3.30). Det ble derfor
antatt at MAPkinase-veien var en viktig signalvei involvert i ROS-produksjon i
granulærcellene. Men uten videre undersøkelser er det ikke mulig å fastslå om denne
signalveien var den viktigste eller heller én av flere viktige signalveier i de eksponerte cellene.
Det ble forsøkt å eksponere granulærceller for hydroksylerte PCB-metabolitter parallelt i
nærvær og i fravær av ekstracellulært Ca2+. Dette ble gjort for å undersøke om mangel på
ektracellulært Ca2+ kunne senke ROS-produksjonen i cellene. Men det kunne ikke observeres
noen betydelig forskjell på cellekulturene med Ca2+ og cellekulturene uten Ca2+. Det er mulig
at PCB-metabolittene kan øke ROS-dannelse også i granulærceller via NADPH-oksidase,
siden dette enzymkomplekset viste seg å være den viktigste ROS-kilden i granulocytter. Så
lenge dette ikke er undersøkt direkte, kan det imidlertid ikke konkluderes med at NADPHoksidase er en kilden til ROS-forbindelser i granulærceller.
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4.6.

Propofols potensielle nevrobeskyttende effekt

Siden det i litteraturen foreligger varierende informasjon om hva som er anestetisk relevante
konsentrasjoner av propofol, ble det gjort beregninger ut fra serumkonsentrasjonene som er
oppgitt i legemidlets SPC (Summary of Product Characteristics). Voksne pasienter (<55 år)
sovner vanligvis når serumkonsentrasjonen av propofol kommer opp på 4-8 µg/ml.
Molekylvekten til propofol ligger på 178,27 g/mol, og denne serumkonsentrasjonen svarer
derfor til 22-44 µM propofol. Det oppgis også i legemidlets SPC at en serumkonsentrasjon i
området 3-6 µg/ml vanligvis er tilstrekkelig for å vedlikeholde anestesien (AstraZeneca,
2003). Dette tilsvarer 17-34 µM. Det er mulig at propofol ikke har nøyaktig samme
konsentrasjon i hjernen som perifert. Det kan dermed hende at noen kilder oppgir relevante
konsentrasjoner i hjernen, mens andre oppgir relevante serumkonsentrasjoner. Det er mest
vanlig å oppgi serumkonsentrasjoner av legemidler, siden det er vanskelig å gjøre målinger i
hjernevev. Ved å anvende både 3 og 30 µM propofol i forsøkene på granulærceller, tok man
høyde for at begge de oppgitte konsentrasjonene kunne være klinisk relevante.

Selv om forskjellene ikke var signifikante, indikerte de utførte forsøkene at 30 µM propofol
kunne øke overlevelsen av granulærceller som var eksponert for den hydroksylerte PCBmetabolitten p46 (20 µM). Gjennomsnittlig andel friske, levende celler gikk fra ca. 20 % i
gruppen eksponert for p46 alene, til 50-60 % i gruppen eksponert for p46 i kombinasjon med
30 µM propofol. Verken lavere konsentrasjoner av propofol eller Intralipid®, som tilsvarer
den fettemulsjonen propofol blir administrert i, ga endringer i overlevelse eller celledød i
forsøkene. Mathy-Hartert og medarbeidere har vist at propofol hemmer dannelsen av ROSforbindelser i PMA-stimulerte humane leukocytter, og den påviste hemmingen var
doseavhengig opp til klinisk relevante konsentrasjoner (Mathy-Hartert et al., 1998). Andre
kilder oppgir derimot at de konsentrasjonene av propofol som er nødvendige for å nøytralisere
frie radikaler, er høyere enn de anestetiske dosene (Green et al., 1994). Propofol
hemisuccinat, som er et vannløselig forgjengermolekyl til propofol, kan beskytte nevroner i
kultur mot glutamat- eller H2O2-indusert oksidativ skade i konsentrasjoner på 20 µM (Sagara
et al., 1999). Denne konsentrasjonen ligger midt i det intervallet som er oppgitt i legemidlets
SPC. Det har blitt rapportert at propofol, på samme måte som vitamin E, også kan virke som
en kaskadebrytende antioksidant på lipidperoksidering i cellemembraner (Kaptanoglu et al.,
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2002; Aarts et al., 1995). Dette kan forklares med at propofols kjemiske struktur kan minne
om strukturen til vitamin E (figur 1.5) Både propofol og vitamin E har en fenolisk
hydroksylgruppe (Peters et al., 2001). I et eksperiment ble det påvist at propofol ikke gikk inn
i cellene, men at stoffet virket ved å reagere med ROS-forbindelser i det ekstracellulære
medium (Mathy-Hartert et al., 1998). Dette er likevel tvilsomt, siden propofol er et meget
lipofilt legemiddel. Propofol vil trolig inkorporeres i plasmamembranene, og utøve sin effekt
derfra på samme måte som vitamin E gjør. Anestesimidlet kan muligens påvirke ROS-kilder i
cellenes plasmamembraner (for eksempel NADPH-oksidase eller tyrosinkinase-reseptorer
som aktiverer MAPkinase-veien), samt at det kan nøytralisere reaktive forbindelser
ekstracellulært. Det er mye som taler for at propofol kan ha en antioksidativ og
cellebeskyttende effekt, men det finnes også rapporter der forfatterne ikke har vært i stand til
å påvise noen antioksidativ effekt (Delogu et al., 2004; Heine et al., 1996). Figur 3.31
indikerer at det trolig kan foreligge en cellebeskyttende effekt av 30 µM propofol. En slik
potensiell beskyttende effekt ville vanligvis være gunstig fordi cellene svært ofte utsatt for
store oksidative påkjenninger når mennesker gjennomgår store operasjoner. Et anestesimiddel
som kunne beskytte mot oksidativ skade ville derfor være svært nyttig. Men det er nødvendig
med en rekke utfyllende eksperimenter før man kan avgjøre om at propofol har store fordeler
fremfor andre nye anestesimidler.
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Det har blitt vist at DHR123 er en intracellulær probe som er relativt spesifikk overfor ROSforbindelsene HOCl, ONOO-, H2O2 og muligens også for •OH. Hydrogenperoksid kan trolig
bare detekteres i nærvær av peroksidaser. DHR123 er en nyttig probe for å avdekke den
generelle oksidative tilstanden til granulocytter. Men sammenlignet med DCFH-DA, gav
DHR123 generelt dårligere responser. Ved kombinasjon av flere prober kunne det dannes et
relativt detaljert bilde av pågående oksidativt stress i granulocytter. Proben DHR123 viste
imidlertid ikke en lignende egenskap for undersøkelser på granulærceller eller isolerte
mitokondrier.

Produksjon av ROS-forbindelser i granulocytter som hadde blitt eksponert for de ulike
hydroksylerte PCB-metabolittene, ble undersøkt ved hjelp av probene DHR123, DCFH-DA,
luminol og lucigenin. De tre testsubstansene p43, p47 og p50 gav den kraftigste ROSinduserende effekten (tabell 4.1) i granulocyttene. PCB-metabolittene p43 og p50 førte
spesielt til kraftigst produksjon av de intracellulært detekterte ROS-forbindelsene HOCl,
ONOO-, H2O2 og •OH, mens den ekstracellulære O2•--produksjonen hovedsakelig ble kraftig
økt ved eksponering av cellene for p45, p47 og p48. Det ble vist at en additiv interaksjon
forelå mellom den hydroksylerte PCB-metabolitten p45 og PCB kongeneren PCB153, og at
de to substansene i kombinasjon gav en forhøyet produksjon av HOCl og O2•-. De fleste PCBmetabolittene kunne i tillegg trolig utøve en inhibitorisk effekt på peroksidasen HRP, og
muligens også på andre lignende enzymer. Kraftigst senkning i ROS-deteksjon ble observert
ved eksponering av granulocyttene for p44, men det er uvisst om nedgangen skyldtes
enzymhemming eller scavenging av ROS-forbindelsene. Det samme gjaldt høye
konsentrasjoner av p46, som gav nedsatt deteksjon av ekstracellulært O2•-. NADPHoksidasekomplekset (figur 1.3) ble identifisert som den viktigste kilden til de detekterte ROSforbindelsene i granulocyttene. Ved siden av dette enzymkomplekset, er det også mulig at en
rekke andre signalveier (figur 1.4) bidro til det oksidative stresset. Det har imidlertid ikke
kunnet påvises noen ROS-dannelse fra cellenes mitokondrier.

ROS-produksjon i granulærceller eksponert for hydroksylerte PCB-metabolitter, ble til slutt
undersøkt. I motsetning til i granulocytter, har testsubstansene p44 og p46 gitt den kraftigste
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økningen i DCF-fluorescens fra eksponerte granulærceller. MAPkinase-veien (figur 1.4)
synes å være involvert i ROS-dannelse i granulærcellene. Fosforylering i denne kaskaden av
kinaser ble økt ved eksponering av cellene for p44 eller p46. Det kunne ikke påvises at
innstrømning av ekstracellulært Ca2+ spilte noen stor rolle for det oksidative stresset. Dermed
er det naturlig å anta at de ROS-produserende enzymene i cellene, ble aktivert ved hjelp av
andre signalveier enn Ca2+-innfluks. Det oksidative stresset som ROS-produksjonen fremkalte
i granulærcellene, kunne føre til celledød hos en viss andel celler i cellekulturene.
Anestesimidlet propofol, som ofte har blitt omtalt som et legemiddel med potensiell
antioksidativ effekt, ble identifisert som en mulig beskyttende substans for cellene som var
eksponert for den hydroksylerte PCB-metabolitten p46.
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