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Sammandrag 
Djurförsök, så kallade in vivo-försök, har många nackdelar, både etiska och rent 

vetenskapliga. I avsikt att förbättra forskningen har därför in vitro-modeller tagits fram, då 

används istället exempelvis celler i provrör. Men in vitro-modellerna har även de svagheter. 

För att testa ifall ett ämne ger skador på DNA, är gentoxiskt, kan ett test kallat 

mikrokärnstestet användas. Mikrokärnstestet kan tillämpas både in vivo och in vitro. Men när 

gentoxiciteten av hormonet estradiol har undersökts med hjälp av mikrokärnstestet har ett 

problem visat sig. In vivo syntes inga DNA skador men in vitro observerades tydlig toxicitet 

efter estradiolbehandling. För att försöka förklara detta tvetydiga resultat har faktorer som 

metabolism, biotillgänglighet, dos, effekter av tidsintervall och val av celler/ djur diskuterats. 

Det är vanligt att in vitro-metoder kritiseras på grund av deras bristande förmåga till 

metabolism, och i detta fall tros metabolismen av estradiol till dess metabolit 4-

hydroxyestradiol ha en avgörande roll i hormonets toxicitet. Denna omvandling är beroende 

av vilken celltyp som studeras, men både in vitro- och in vivo- testen har använt till synes 

relevanta celler. En trolig anledning till de motsägelsefulla resultaten är skillnader i 

hormonbindande protein i de serum som använts. Nötserumet som använts in vitro borde inte 

binda estradiol på samma sätt som musblodet in vivo, vilket resulterar i olika biotillgänglighet 

i de olika testerna. Efter att ha studerat hur estradiols toxiska verkan påverkas av tiden från 

exponering kan slås fast att några in vivo- försök möjligen varit för långa för att kunna ha 

upptäckt ett resultat.    
 

 

Introduktion 
Innan ett nytt läkemedel testas på människor genomförs prekliniska studier, där försök in vivo 

(i levande organismer) och in vitro (i provrör) används för att bland annat testa läkemedlets 

säkerhet (Läkemedelsverket 2006). Bland annat utförs gentoxicitetstester för att ta reda på om 

ett ämne skadar arvsmassan (EMA 2012). Sådana skador kan orsaka tumörer och cancer, 

ärftligas skador och aneuploidi (EMA 2012).  

Levande djur har används för att studera anatomi redan före vår moderna tidsräkning. 

Medicinsk forskning grundar sig, historiskt sett, i studier av djur. Fast än djurförsök har gett 

mänskligheten ovärderlig information är det inte en problemfri metod. Ifall det är etiskt 

acceptabelt att utsätta djur för lidande för vetenskapen förblir en fråga som engagerar många. 

Detta sammanfattas av Monamy (1996). Det finns också stora vetenskapliga problem med 

djurförsök. Djur är mycket olika människor, både i hur de fysiskt ser ut och hur deras 

sjukdomar fungerar. Många försöksdjur ges sjukdomar som ska efterlikna människans, men 

dessa artificiella sjukdomar kan ha en annan mekanism än i människan och de kan i djuret ge 

andra symptom. Bara ungefär 50% av alla djurförsök förutspår effekten i människan 

någorlunda rätt. Det visar en studie som jämfört prekliniska studier av vanliga sjukdomar och 

vad de efterföljande kliniska studierna visat (Perel et al. 2007). 

I hopp om att undvika problemen med djurförsök har läkemedelsforskningen börjat använda 

sig mer och mer av in vitro-modeller. Mikrokärnstestet är en väletablerad metod för att 

undersöka ifall ämnen är gentoxiska, detta test kan utföras både in vitro och in vivo (OECD 

1997, OECD 2010, EMA 2012). Skillnaden mellan tillvägagångssätten är endast att in vivo 

utsätts ett levande djur för kemikalien och in vitro behandlas en cellkultur (OECD 1997, 

OECD 2010). I syfte att utreda fördelar och problemetik kring att använda in vitro tester i 

stället för in vivo har in vitro mikrokärnstestet jämförts med in vivo mikrokärnstest. Dessa 

båda tillämpningsmetoder har visat sig kunna ge mycket olika resultat, exempelvis då 

gentoxiciteten av hormonet estradiol har undersökts (Joosten et al. 2004). I denna artikel 
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Figur 1. En schematisk bild av 

hur mikrokärnor bildas, via 

aneugena ämnen och klastogena 

ämnen. Resultatet blir att förutom 

de två dottercellerna bildas en, 

eller flera mikrokärnor. 

Författarens bild. 

diskuteras anledningar till att resultaten från in vitro mikrokärnstest tydligt skiljer sig från in 

vivo mikrokärnstest gällande toxiciteten av estradiol.    

 

 

Mikrokärnstest 
Mikrokärnor 

Mikrokärnor (MN – från eng. micronucleus) liknar små cellkärnor och innehåller delar av 

eller enstaka hela kromosomer som vid celldelning inte lyckats inneslutas i en av 

dotterkärnorna. I celldelningens metafas lägger sig alla kromosomer på rad för att sedan i 

anafas flyttas till de olika polerna med hjälp av kärnspolen. En avbruten kromosom som 

saknar centromer kan inte vandra i anafas, det samma gäller hela kromosomer där exempelvis 

deras kärnspole har skadats. I telofas innesluts även dessa förlorade kromosomer och 

kromosomfragment i membran. Det bildas någonting som liknar en liten extra kärna (figur 1 

och 2). Denna mikrokärna existerar sedan i en av dottercellerna, utanför den riktiga kärnan. 

Mikrokärnor uppkommer då och då i de flesta celltyper, cirka 1-10 MN per miljoner celler. 

Detta sammanfattas av Grawé (2005). 

Vad testet visar 

Då Evans et al. (1959) utförde att antal experiment för att studera effekten av strålning, slog 

han fast att antalet mikrokärnor i celler är ett bra mått på hur mycket skada kromosomerna 

tagit av en viss strålningsbehandling. Desto mer genomet skadades desto fler mikrokärnor 

uppträdde. Antalet MN är dock inte direkt proportionellt mot antalet skador. Experimenten 

visar att antalet MN är ungefär 60 procent av antalet kromosomskador, detta eftersom flera 

kromosomfragment kan inneslutas i en MN. Ett ämne som orsakar avbrutna kromatider som 

saknar centromer kallas för klastogena (EMA 2012). Ämnen som ger en hel förlorad 

kromosom, aneuploidi, kallas för aneugena (EMA 2012, OECD 2010). 

Mikrokärnstestet (MNT – eng. micronucleus test) är ett av 

de test som rekommenderas av OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) (2010). I deras 

riktlinjer beskriver de testet som ett test av gentoxicitet 

genom att mikrokärnor bildas under cellens interfas på 

grund av acentriska kormosomfragment eller hela 

kromosomer som inte kan röra sig till polerna under 

celldelningen.  

Mikrokärnstestet kan utföras in vitro, genom att utsätta 

celler för det ämne som man vill testa. Detta är ett pålitligt 

test som kom att delvis ersätta det tidigare använda 

chromosome aberrations tests (Corvi et al. 2008). Testet kan 

även utföras in vivo, genom att exempelvis räkna antalet 

mikrokärnor i benmärgen hos gnagare som tidigare utsatts 

för testsubstansen. Så utfördes testet första gången (Matter 

& Schmid 1971).   

 

Cytokinesblockerings- metoden (CBMN) 

Mikrokärnor kan endast bildas efter en celldelning, och i en cellkultur delar sig inte alla celler 

samtidigt. Därför vid avläsningstillfället, efter att cellerna utsatts för någon form av potentiellt 

skadlig behandling, kommer vissa celler ha hunnit bilda MN och andra inte. Andelen celler 

med MN blir alltså inte ett korrekt mått på skadligheten eftersom den också påverkas av tiden 

från försökets början. Celldelningshastigheten är olika mellan celltyper och individer. Fenech 
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Figur 2. En tvåkärnig cell som med 

hjälp av cytochalasin B har stannat 

i celldelningen just innan 

dottercellerna separeras. Denna cell 

har en mikrokärna. Cellen är färgad 

med acridin orange, vilket binder 

in till nukleinsyror. Kärnan (DNA) 

fluorescerar i grönt och cytosolen 

(RNA) syns som rött. Omgjord 

efter Hernández (2013). 

 

och Morley (1985) letade lösningar till detta problem och uppfann då en metod som kom att 

kallas för cytokinesblockerings- metoden (eng. Cytokinesis-block method). Cellerna 

behandlades med cytochalasin B, som genom att inhibera bildandet av aktintrådar förhindrar 

cellerna att gå in i cytokines. Dessa celler som stoppats från att dela sig kan i mikroskop 

tydligt skiljas från andra celler, då de är stora och innehåller två kärnor (figur 2). 

 

Användandet av cytochalasin B har dock vissa nackdelar, det har visats både kunna öka 

antalet mikrokärnor i en kultur, och minska dem (Tajiro et al. 1999). Så även andra 

tillvägagångssett har tagits fram, exempelvis den matematiska metoden av Fenech (2000).  

OECD skriver uttryckligen att användandet av cytochalasin B 

för in vitro MNT inte är obligatoriskt (OECD 2010). 

Cytokinesblockerings- metoden är dock än idag flitigt använd 

(Hernandez et al. 2013, Stopper 2003, Eckert & Stopper 

1996).  

 

CREST   

För att ta MNT ett steg längre har det utvecklats flera tekniker 

som man kan användas för att skilja mellan aneugena och 

klastogena ämnen (Yamamoto & Kikuchi 1980, Vig & 

Swearngin 1986). Detta kan vara av intresse eftersom de olika 

mutationerna får olika följder, både klastogena och aneugena 

ämnen tycks leda till cancer men aneugena ämnen ger 

aneuploidi, så som trisomi 21 (downs syndrom) (Emerit 1994, 

Sen 2000). En vanlig metod för att särskilja dessa mutationer 

kallas för CREST (döpt efter sjukdomen som förkortas från 

symptomen: calcinosis, Raynaud´s phenomenon, esophageal 

dysfunction, sclerodactyly, telangiectasias). Genom att med 

hjälp av antikroppar märka kinetokoren, en proteinstruktur 

som sitter vid centromeren, kan man se ifall mikrokärnorna 

bildats av centriska fragment (med centromer och kinetokor) 

eller inte (acentriskt DNA) (Vig & Swearngin 1986). Detta 

kan göras med hjälp av serum från personer med sjukdomen 

CREST, detta serum innehåller antikroppar som reagerar med kinetokoren och ger 

immunofluoroscens (Fritzler et al. 1980, Fenech & Morley 1985). Denna metod har bland 

annat använts utav Schnizler et al. (1994), Eckert och Stopper (1996), Yared (2002) och 

Kayani och Parry (2008).  

Vad testet inte visar 

Kirkland et al. (2005) tillämpade några in vitro test på ett stort antal substanser med klarlagd 

toxicitet. Känsligheten, som är ett mått på hur många av de cancerframkallande ämnena som 

hittades som cancerframkallande av MNT, var i detta falla 78,7%, ytterligare 2,2% av de 

cancerframkallande kemikalierna gav osäkra resultat. Specificiteten, andelen icke 

cancerframkallande ämnen som markerades som ofarliga, var 30,8%, ytterligare 23% av 

testarna gav här ett osäkert resultat. Jämfört med andra in vitro-tester (Ames test, Mouse 

lymphoma assay, chromosomal aberrations test) har MNT bäst förmåga att upptäcka 

cancerframkallande ämnen, men sämst förmåga att bedöma icke cancerframkallande ämnen 

som ofarliga. Detta är ett problem eftersom det kan sätta stopp för exempelvis nya läkemedel 

som försöker komma ut på marknaden, och som är ofarliga men ändå bedöms som farliga. 

Benigni et al. (2009) utförde liknande studier av in vivo MNT i några gnagare. De kom fram 

till att kännsligheten för ämnen som borde framkalla mikrokärnor var 65% och specificiteten 
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57%. Jämförs dessa resultat slår man fast att in vitro MNT är bättre på att varna för 

gentoxiska ämnen, men in vivo MNT är bättre på att visa ofarligheten hos riskfria ämnen.  

Man kan fråga sig varifrån dessa många falska positiva resultat kommer. En anledning kan 

vara dosen. I in vitro går det att testa mycket högre doser än in vivo, så höga doser att det blir 

irrelevant. Då Walmsley och Billinton (2011) sammanfattade området var in vitro test 

rekommenderade (av OECD) att, med vissa undantag, testa koncentrationer upp till 10mM av 

de flesta ämnen. Detta är en mycket hög koncentration som in vivo oftast är dödlig. I dessa 

höga koncentrationer, argumenterar Walmsley och Billinton, kan många aspekter av cellen 

påverkas. Rekommendationerna är nu sänkta till max 1mM (EMA 2012). 

Mikrokärnor bildas endast då DNA förloras. MNT visar alltså inte mutationer så som 

enbaspolymorfismer (eng. - single nucleotide polymorphism, SNP). Därför kombineras gärna 

MNT med ett genmutationstest som då ofta utförs i bakterier (EMA 2012). 

 

 

Studier av estradiol med hjälp av MNT 
I sammanställningar som den skriven av Joosten et al. (2004) syns en tydlig problematik kring 

att bestämma existensen av gentoxicitet av vissa steroidhormoner. Resultaten är beroende av 

vilket test som användas och hur det har utformats. Utav steroidhormonerna är de estrogena 

ämnena de som tycks mest cancerframkallande. Ett steroidhormon vars potentiella 

gentoxicitet är mycket studerad är estradiol. Joosten et al. (2004) exemplifierar flera test där 

en del visar sig positiva och andra negativa.  

Estradiol 

Estradiol, även kallat östradiol, estradiol-β-17 eller E2 räknas som ett kvinnligt könshormon 

och är involverat utvecklingen av kvinnans könskaraktärer, men det tillverkas även hos män 

(Russo & Russo 2011, Läkemdelsverket 2014). Estradiol har setts vara ett svagt cancerogent 

ämne. I flertalet studier av olika gnagare har tumörer uppstått efter att djuren utsattas för 

farmakologiska doser av estradiol, tumörerna kunde bland annat hittas i bröst, livmoder, 

testiklar, hypofysen samt i ben och i blod (sammanfattat av Liehr 2000). Estradiol ger också 

människor en ökad risk för livmoder- och bröstcancer (Liehr 2000, Rosen 2005, 

Läkemedelsverket 2014). Flera potentiella vägar varigenom estradiol kan inducera cancer har 

diskuterats. Hormonet ger ökad celldelning genom en receptorberoende mekanism, detta leder 

till en ökad möjlighet för cellerna att ansamla skadliga mutationer. Hormonet misstänks också 

minska cellens förmåga att reparera skadat DNA. Det skulle kunna öka aktiviteten av 

cytokrom P450 vilket ger mutationer och aneuploidi eller vid metabolism bilda fria radikaler 

(Russo & Russo 2011, Liehr 2000). Processerna bakom estradiols toxicitet är ännu inte helt 

kartlagda och det är osäkert ifall estradiol utgör en ökad risk för kromosomavbrott och 

kromosombortfall i människor.   

Estradiol används främst för att mildra klimakteriebesvär. Hormonet kan även förebygga 

benskörhet (Läkemedelsverket 2014). Andra, syntetiska, estrogener användas bland annat i 

preventivmedel (Rybo 2014).  

Estradiol och mikrokränstestet 

Många forskare har använt sig av mikrokärnstestet för att undersöka huruvida estradiol 

inducerar kromosomskador. De har använt både in vitro- och in vivo- tillvägagångssätt. Då 

celler i kultur har behandlats med estradiol har mikrokärnor bildats vilket tyder på att estradiol 

är gentoxiskt. De flesta försök då djur utsatts för ökade mängder estradiol har dock inte gett 
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någon ökning i mängden mikrokärnor. Detta sammanfattas i tabell 1. Kommande stycken 

diskuterar orsaker till dessa motsägelsefulla resultat. 

Tabell 1: Sammanställning av arbeten i vilka gentoxiciteten hos estradiol har undersökts med hjälp av MNT 

antingen in vivo eller in vitro. Artiklar äldre än 1990 är inte inkluderade. Ett positivt resultat betyder att en 

signifikant ökning av mikrokärnor har setts efter exponering av estradiol. Ett negativt resultat visar att ingen 

signifikant effekt på antalet mikrokärnor är observerad.  
Referens Test, celltyp, dos, tid för avläsning 

efter exponering 

Resultat 

Eckert & Stopper 

(1996) 

In vitro, lungvävnad från kinesisk 

hamster, 0-100 µM, 0-25 h. 

 

Positiv. Ökad mäng MN med ökad dos. 

Tydligt mest MN efter 20 h, sedan 

avtagande effekt. 

Hernández et al. 

(2013) 

In vitro, mänskliga lymfoblastoider, 

0-1 µM, ca ett dygn. 

Positiv för kontrationer 0,8 – 1,0 µM. 

NOEL 0,02 µM. Minskad 

kärnspoleformation. 

 

Kayani & Parry 

(2008) 

 

In vitro, människoceller, fibroblaster 

från förhud & lymfoblastoider som 

modifierats att uttrycka metabiliska 

enzym,  

0-8 µg ml
-1

, ca ett dygn. 

   

 

Positiv, för 2 - 8 µg ml
-1

 (aneugen). 

Tydligt mer effekt i celltyp utan extra 

enzym än i med enzym. 

Kabil et al. (2008) In vitro, bröstcancerceller från 

människa, 1 nM, 24 h behandling + 

18h 

 

Positiv 

Pylkkänen et al. 

(1991) 

In vitro, mussperimer, 0,1-100 µM, 3 

dygn. 

Positiv, signifikant endast vid 0,1 µM  

 

Schnizler et al. (1994) 

 

In vitro, sädesblåsor från får, 0,5 µM, 

1-24 h 

 

 

Positiv. Tydligt högst effekt 6 h efter 

exponeringsslut, sedan avtagande men 

fortfarande tydlig efter ett dygn. Aneugen 

och kanske klastrogen. 

Schnizler et al. (1994) In vitro, embryo från syriansk 

hamster, 0,5 µM, 1-24 h 

 

Positiv. Tydligt högst effekt 3 h efter 

exponeringsslut. Effekt sedan avtagande, 

efter ett dygn nästan ingen effekt kvar. 

Aneugen och kanske klastogen. 

Stopper et al. (2003) In vitro, humana äggstocksceller, 10, 

100 pM, 38 h (efter 30 h behandling) 

Positiv, effekt sedd redan vid 10 pM  

 

Yared et al. (2002) 

 

 

In vitro, humana bröstceller, 0,001-

1000 µM, 24 och 120 h. 

 

 

Positiv efter 24 h, men inte efter 120 h då 

MN formationen minskade med ökad dos. 

Ashby et al. (1997) In vivo benmärg, möss: 10, 100 mg 

kg
-1

, 24 h. 

Negativ 

 

Dhillon & Dhillon 

(1995)  

 

 

In vivo, hanmöss benmärg, 10
3
,10

4 
µg 

kg
-1

, 30 h  

 

Positiv 

 

Pylkkänen et al. 

(1991) 

 

In vivo, mussperimer, 50 mg kg
-1

, 17 

dygn. 

 

Negativ 

 

 

Shelby et al. (1997) 

 

In vivo, benmärg från möss, råttor, 3 

dagliga behandlingar, 312,5, 625, 

1250 mg kg
-1 

 

Negativ 

   

Sponchiado et al. 
(2011) 

 

In vivo, blodprov från fisk blodprov, 

6 ng L
-1

 vatten, 1-10 dagar. 

Negativ. Tydlig (p = 0,06) ökning av MN 

efter 24 h. Signifikant minskning av MN 

vid 10 dagar. 
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Estradiols metaboliter  
Det finns flertalet olikheter mellan celler i kultur och celler i levande djur. Kapaciteten att 

biotransformera, processen där ämnen bryts ned eller omvandlas i kroppen, minskar ofta in 

vitro jämför med in vivo och det är en av de mest omdiskuterade begränsningarna hos in vitro-

modeller (Hartung & Daston 2009, ECVAM 2006). Det finns sätt att delvis kringgå detta 

problem. Man kan i in vitro-försöken testa även ämnets metaboliter och man kan ge cellerna 

eller mediet möjlighet att metabolisera. Det senare är vanligare och brukar innebära 

tillsättaning av enzym (ECVAM 2006). Olika celltyper har också olika förmåga att 

metabolisera (ECVAM 2006). 

4-hydroxyestradiol och 2-hydroxyestradiol 

Liehr (2000) sammanfattar att i de flesta däggdjur utgörs den huvudsakliga oxidativa 

metabolismen av estradiol av 2-hydroxylering. 2-hydroxylaser (främst cytokrom P450 1A i 

extrahepatisk vävnad) omvandlar estradiol till huvudsakligen 2-hydroxyestradiol (80-85%) 

och en mindre del till 4-hydroxyestradiol (15-20%). Men det tycks som att i de organ vari 

ökade mängder estradiol inducerar cancer sker en annan metabolism, detta via 4-hydroxylaser 

vilka istället bildar huvudsakligen 4-hydroxyestradiol. Detta har studerats i njure från hamster, 

livmoder från möss, hypofysen i råttor och i livmoder och bröst hos människor. I 

bröstcancervävnad från människor hittades fyra gånger så mycket 4-hydroxyestradiol som 2-

hydroxyestradiol, detta sammanfattas i Liehr (2000). Dessa resultat är av intresse eftersom 4-

hydroxyestradiol har setts, något beroende på testsituation, betydligt mer cancerframkallande 

och genotoxisk än 2-hydroxyestradiol (Cavalieri 2000, Leihr 2000, Fernandez 2006).  4-

hydroxyestradiol kan skada DNA genom att det bildar fria radikaler. Liehr (2000) 

sammanfattar därför att organ som via estradiol drabbas av cancer troligen också har högre 

mängder av 4-hydroxyestradiol som ett resultat av enzymen närvarande i denna vävnad.  

För att mikrokärnstestet ska kunna indikera gentoxicitet av 2-hydroxyestradiol och 4-

hydroxyestradiol måste de inducera mikrokärnor, det räcker inte bara att de är cancerogena 

och gentoxiska. Dessa metaboliter tycks dock kunna frambringa mikrokärnor, då de båda har 

visat gentoxicitet in vitro chromosome aberrations test (CAT), ett test som upptäcker liknande 

skador som MNT (Tsutsui et al. 2000, OECD 1997).  

Andra metaboliter 

Estradiol kan metaboliseras till en rad olika metaboliter, förutom de tidigare diskuterade 2-

hydroxyestradiol och 4-hydroxyestradiol. Estradiol kan exempelvis omvandlas till estron (E1) 

och till estriol (Labrie 1997, Lord et al. 2002). Estron har visat sig vara gentoxiskt i MNT, 

estriol var inte det (Yared et al. 2002). Andra metaboliter är exempelvis 16α-

hydroxyestradiol, 2- metoxyestron vilka var negativa i in vitro CAT (Tsutsui et al. 2000, Lord 

et al. 2002). 

Cellens förmåga att metabolisera 

Estradiol har alltså metaboliter som kan ge positiva resultat i MNT. Dessa metaboliter borde 

vara närvarande in vivo, de kan även vara närvarande in vitro. 

Sammanställningen av Liher (2000) och det faktum att 4-hydroxyestradiol borde kunna 

inducera mikrokärnor leder till frågan ifall de celltyper som använts i mikrokärnstesten är 

sådana som drabbas av estardiolinducerad cancer och då naturligt innehåller betydande 

mängder 4-hydroxylaser (Tsutsui et al. 2000). Tre av fem in vivo MNT test i denna studie är 

gjorda i benmärg. Estradiol har setts inducera cancer i ben, rättare sagt osteosacoma 

(Highman 1981).  I benmärgen i in vitro- studierna är det alltså möjligt att det fanns 4-

hydroxylaser. Pylkkänen et al. (1991) utförde in vivo och in vitro test på mussperimer där 

resultatet blev negativt respektive positivt. Huruvida estradiol kan påverka spermier är oklart, 
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men en koppling kan ses mellan estradiol och prostatacancer (Jason et al. 2011). För vidare 

diskussion om resultaten från Pylkkänen et al. (1991) se främst avsnittet ”Effekten av 

tidsintervallet” nedan. In vitro- experiment med lungvävnad från cancer gav positiva resultat, 

lungor är ett organ som tros kunna drabbas av estradiolinducerad cancer (Eckert& Stopper 

1996, Stabile 2002). In vitro positiva resultat har också setts i celler från sädesblåsor, 

äggstockar, bröst och blod, alla vilka är organ som har koppling till estradiolinducerad cancer 

(Schnizler et al. 1994, Lieher 2000 Stopper et al. 2003, Yared et al. 2002, Nelles 2011, 

Sponchiado et al. 2011). Ingen information har hittats gällande estradiolinducerad cancer i 

embryon.  

Även om ett organ har möjlighet att metabolisera estradiol betyder det inte att alla cellinjer 

från det organet innehåller rätt enzym. Eckert och Stopper (1996) uppger att de har använt sig 

av hamsterlungcellinjen V79. Denna linje innehåller naturligt inga cytokrom P450 och alltså 

inget 4-hydroxylas, cellinjen har dock flertalet gånger modifierats för att innehålla 

metaboliserande enzym så som P450 (ECVAM 2006, Hong 2011).  

En av de mänskliga celltyperna som användes av Kayani och Parry (2008) var genetiskt 

modifierad och uttryckte olika cytokrom P450. Jämfört med en naturlig cellinje som antas 

sakna dessa enzym visade den modifierade svagare toxisk respons på estradiol (Kayani & 

Parry 2008). En möjlig slutsats från detta är att biotransformationen av estradiol minskade 

estradiols sammanlagda gentoxicitet. Den modifierade celltypen uttryckte CYP1A1, CYP1A2, 

CYP2A6, CYP3A4 och CYP2E1. Cytokrom P450 1A är de mest förekommande 2-

hydroxylaserna och inkluderar enzymen CYP1A1 och CYP1A2 (Liehr 2000). I människor 

tycks 4-hydroxylasaktiviteten främst utgöras av 1B1 (Liehr 2000, Badawi 2001). 1B1 uttrycks 

inte i den modifierade celltypen. Så resultatet från Kayani och Parry (2008) kan vara förenligt 

med att förekomsten av 4-hydroxylaser i vävnaden är viktigt för att estradiol ska kunna 

inducera gentoxicitet. 

Hormonbindande protein 

I plasman finns det proteiner som binder steroidhormoner för att transportera dem runt i 

blodomloppet (Hammond 1995). Dessa proteiner reglerar hormonets möjlighet att nå ut i 

vävnaderna. Större delen steroidhorner i plasman binder till protein, främst SHBG (sex 

hormonbindande globulin) och albumin (Hammond 1995, Langley et al.1985). I kvinnor är 

endast cirka 2% av estradiol i blodet obundet och därav bioaktivt, ca 70% är bundet till 

albumin och ca 30% till SHBG, hos män är andelen obundet estradiol liknande men andelen 

bundet till albumin minskar och för SHBG ökar andelen bundet estradiol (Södergard et al. 

1982). 

I in vitro försöken tillsätts blod till cellkulturen vilket borde efterlikna effekten av 

hormonbindande proteiner in vivo. I många fall används 5-10% serum från nöt (Eckert & 

Stopper 1996, Yared et al. 2002, Kabil et al. 2008, Stopper et al. 2003). Det tycks dock finnas 

stora skillnader mellan serum från olika arter. I serum från nötkreatur är andelen albumin 

signifikant lägre än i människan och SHBG från nöt tycks inte binda till estradiol med samma 

affinitet som i människan (Reinor et al. 1980, Sedelaar & Isaacs 2009). Andra serum så som 

från häst har också använts (Hernández et al. 2013). I in vitro försöken överlag tycks alltså 

mängden proteinbundet estradiol vara mindre än i människan på grund av skillnader i 

serumets egenskaper. Men hur mycket estradiol binds till proteiner i in vivo-testen? De flesta 

in vivo-test i denna studie är gjorda på möss. Möss (gnagare) uttrycker inget SHBG i plasman 

(postnatalt) (Renoir et al. 1980). De har istället ABP (androgen-bindning protein), vilket 

kodas av samma gen som SHBG men tillverkas i olika organ. SHBG i människor har setts 

binda in steroidhormoner med större affinitet och längre dissociationstid än ABP i råttor 
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(sammanfattat i Danzo och Joseph 1994). Vidare ses att genen för albumin och SHBG/ ABP 

är mer lika mellan kor och människor än mellan möss och människor (UCSD Signaling 

Gateway 2014, Metalife AG 2014).    

Låt säga att estradiol binds mer in vitro (med koserum) än in vivo (i möss). Instinktivt kan 

detta tolkas som att mängden biotillgängligt estradiol minskar in vitro. Men det finns teorier 

som talar emot detta. Pardrige (1988) är en av dem som beskriver att albumin och SHBG 

släpper bindningen till hormon, så som estradiol, selektivt i olika organ. Detta stöds av 

observationer som att dissociationskonstanten för estradiol bundet till albumin är mer än 

dubbelt så stor i lymfnoden än i hjärnan. Denna selektivitet skulle leda till att vissa organ får 

höga doser av estradiol under tiden som andra får lägre. Detta i motsats till den ursprungliga 

hypotesen att alla organ utsätts för liknande mänger hormon (sammanfattat i Pardrige 1988). 

Alltså skulle en ökad närvaro utav hormonbindande protein kunna öka mängden estradiol i 

målorganet. Det tycks som att varken nöt- eller musserum har proteiner som binder estradiol 

lika väl som i människan, men av dessa två binder troligen serum från nöt estradiol med högst 

affinitet. Detta skulle kunna förklara varför in vitro-försöken (med nötserum) såg en större 

effekt av estradiol än in vivo-försöken (i möss).   

Dosen in vivo jämfört med in vitro 

När det gäller toxikologi är dosen mycket viktig, alla ämnen är skadliga i alltför höga doser. 

Doserna i in vitro-försöken kan anges i molar men detta exakta mått är svårt att använda in 

vivo, istället används volymen estradiol per kroppsvikt (tabell 1). Jag valde att göra några 

antaganden gällande kroppsvikt och räknade med hjälp av estradiols molekylvikt och 

distributionsvolym ut ungefärliga koncentrationer som använts för in vivo-försöken. Doserna 

blev höga, exempelvis blev 100 mg estradiol kg
-1

 i möss 367 µM. Uträkningen tog emellertid 

inte hänsyn till absorption, exkretion och metabolism (omvandling till annat ämne). Enligt 

Bayer (2011) reduceras estradiols bioavalibilitet till 5% då det absorberats och passerat 

levern, efter att ha givits oralt. Mycket snabbt skulle också estradiol metaboliseras till sina 

konjugat (varav vissa också är toxiska). Estradiols halveringstid, och dess metaboliters 

halveringstid är mindre än en dag (Lord 2002, Bayer 2011). Frågan är om en tillräcklig mängd 

estradiol kvarvarar i djurens kroppar tillräckligt länge för att motsvara de lägre doserna 

(10pM) och de kortare tiderna som in vitro cellerna har behandlats med. 

Det tycks som att estradiol endast skapar MN upp till en viss koncentration. I Pylkkänen 

(1991) in vitro var effekten endast signifikant vid 1 µM, inte 10 µM och inte 0,1 µM. Yared 

(2002) visade in vitro en tredubblad ökning av MN i test med 0,01 µM, sedan minskade 

effekten med ökad dos. Från detta dras slutsatsen att för höga doser av estradiol inte heller 

inducerar MN.   

Dosering kan vara svår in vivo, speciellt då man vill testa en mycket liten dos. För en sådans 

studie skulle det behövas en stor mängd djur och dessutom varierar mängden naturligt 

estradiol i honor, beroende på var i menstruationscykeln de befinner sig (Leihr 2000). Den 

egna produktionen av estradiol tycks ha en mycket stor påverkan på den totala dosen. Ett 

annat problem med doseringen in vivo är att mängden estradiol i blodet inte alltid avspeglar 

mängden som kommit in i vävnaden. Van Landeghem et al. (1985) visade att premenopausala 

kvinnor hade en betydligt högre mängd estradiol i plasman än postmenopausla kvinnor, men 

höjningen av estradiol i kvinnornas bröst avspeglade inte denna skillnad. Detta kan tyda på att 

mängden estradiol i vävnaden beror mer på vävnadernas egna förmåga att bilda hormon, det 

vill säga omvandla exempelvis testosteron via aromatas till estradiol, än hur mycket de tillförs 

från blodet (Liehr 2000). 
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Hur estradiols gentoxicitet induceras 

Från testen kan vi anta att estradiol är aneugent och alltså får hela kromosomer att avvika från 

kärnan. I lungceller från hamster var andelen MN innehållande kinetokor i kontrollen cirka 

20% och kort efter behandling med estradiol ca 70% (Eckert & Stopper 1996).  

I experimentet av Schnizler et al. (1994) var 50% av MN CREST positiva, 50% av 

mikrokärnorna innehöll alltså fragment med kinetokor. Detta borde betyda att 50% var 

aneugena och resterande 50% klastogena. Schnitzler at al. (1994) diskuterar dock att andelen 

MN med kinetokorer i verkligheten kan vara högre, eftersom estradiol misstänks förändra 

kinetokorstrukturen vilket skulle göra att CREST inte känner igen den (Schnitzler et al. 1994).  

Det har föreslagits att en ökad celldelning (vilket är en av effekterna av estradiol) ger 

instabilitet i genomet och där av bildas MN (Stopper et al. 2003, Fisher et al. 2001). Då MN 

inducerades var i dessa försök också celldelningen högre. 

Effekten av tidsintervallet 

En mycket intressant studie är gjord av Pylkkanen et al. (1991), de utförde både in vivo- och 

in vitro- test av estradiol, vilka gav helt olika resultat. Spermieceller från unga möss användes 

i båda fallen. Studier av MN gjordes 17 dagar efter behandling in vivo. In vitro utsattes 

cellerna för behandling i 3 dagar innan MN räknades. In vivo experimentet var negativt och in 

vitro experimentet var positivt.  

Eftersom in vivo mätning av MN hos mössen endast gjordes 17 dagar efter exponering är det 

möjligt att effekten av hormonet då hade avklingat. Det har nämligen visats att estradiol in 

vitro ger en stor MN produktion ett par timmar efter exponering men att effekten och antalet 

MN sedan minskar och möjligtvis försvinner (Schnizler et al. 1994) samt in vivo att den 

genotoxiska effekten försvinner efter några dagar (Sponchiado et al. 2011). Stopper et al. 

(2003) rapporteerar också att celler som varit i kontakt med hormonet en längre tid, 74h, har 

ett mindre antal MN än efter 30h. Antalet MN som innehöll kinetokor var efter 74h samma 

som i obehandlade celler. Att antalet MN minskar med tiden efter behandling borde bero på 

kroppens förmåga att byta ut skadade celler (Campana 1991). Den exakta tiden det tar från 

exponering till att effekten avklingar borde variera mellan in vitro och in vivo, då det i ett 

levande djur tar längre tid för hormonet att nå cellerna efter exponering. 

Även då Sponchiado et al. (2011) inte fann någon signifikant ökning av MN syntes en möjlig 

effekt av estradiol. Efter 24 timmar syntes en tredubbling av antalet MN jämfört med 

kontrollen. Förtioåtta timmar efter start var MN antalet ungefär tillbaka till det normala. Tio 

dagar efter start var det färre MN i fiskens blod än det var i kontrollen. Detta tyder också på 

att MN kan ha inducerats och att cellerna sedan börjat byta ut de som var skadade.  Kayani 

och Parry (2008) såg att med ökad mängd estradiol ökade också mängden apoptos och nekros 

(celldöd) i cellkulturen.  

Endast tidsintervallet kan dock inte förklara varför in vitro ger positiva resultat och in vivo 

överhängande negativa (tabell 1). Ashby (1997) genomförde ett kort (24h) in vivo försök och 

fick negativt resultat. Pylkkänen (1991) gjorde ett långt (3 dagar) in vitro försök och fick ett 

positivt resultat. Anledningen att många av in vitro-försök utfördes under ungefär ett dygn är 

att detta är längden på en cellcykel, ungefär ett dygn räcker alltså för att kunna se ett resultat 

in vitro då alla cellerna direkt kommer i kontakt med testsubstansen. In vivo bör man dock 

räkna med att det tar en viss tid för estradiol att nå målorganet.  
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Val av djur och celltyp 

Det finns en viss skillnad mellan hur olika celltyper reagerar med MN bildning. Då Morita et 

al. (1997) jämförde benmärg och blod fann de att vissa kemikalier får en större reaktion i en 

viss celltyp, men skillnaderna var små. Användandet av en celltyp utan estrogenreceptorer 

(UCI) inducerade inga MN i försök av Stopper (2003). Detta visar också på vikten av valet av 

celler. Därför kan det vara ett problem att de flesta, i denna rapport sammanställda, in vivo- 

försöken är utförda i benmärgsprov från hanmöss. Det finns inget in vitro- resultat från 

benmärg från hanmöss att jämföra med. Möjligt är att musens benmärg är en dålig modell för 

att förutspå effekt i människan och våra bröstceller. 

Det finns en viss variation mellan individer i hur de reagerar på gentoxin och bildar MN 

(Gustavino et al. 2001). Variation mellan individer kan bland annat ses i förmågan att 

reparera skadat DNA (Goode et al. 2002, Gustivino et al. 2001). Då in vivo-studier utförs är 

det alltid en avvägning hur stort antal djur som ska användas. Flera av de studerade in vivo-

experimenten är gjorda på ett litet antal individer (Ashby et al. (1997) 6st/ grupp; Dhillon & 

Dhillon (1995) 5 stycken/ grupp; Pylkkänen et al. (1991) 5-10 stycken/grupp). Eftersom 

standardiserade musstammar är de som mest frekvent har använts uppvisar inte 

försöksindividerna en så stor variation. Då cellkulturer används är också de oftast homogena. 

Detta kan vara ett problem då olika individer/fenotyper löper olika hög risk att drabbas av 

följder från en viss behandling. 

Det har visat sig att mängden MN som induceras av ett gentoxin beror på försöksindividens 

ålder och kön. Ett exempel är att då en låg dos DES (dietylstilbestrol), en syntetisk estrogen, 

gavs till 3 veckor gamla möss hade effekten av MN hos honorna försvunnit efter 72 timmar, 

men hos hanarna höll den i sig i två veckors tid. Mängden MN, förmågan att eliminera MN, 

var signifikant olika mellan olika åldersgrupper och kön (Fucic et al. 2009).  

I en sammanställning gjord av Gustavino et al. (2001) på mängden MN i olika fiskarter syns 

en stor variation i antalet MN mellan fiskarterna. Olika stammar av samma art har också setts 

reagera olika på samma stimuli från estrogen (Steinmetz et al. 1997). In vitro-försöken är 

utförda med en stor mängd olika cellertyper och alla gav liknande resultat. Nästan alla in vivo 

försök är gjorda i möss och dessa var negativa, förutom Dhillon & Dhillon vars resultat är 

kritiserade och inte har kunnat upprepas (Ashby et al. 1997, Shelby et al.1997 ), det enda in 

vivo- test som gjordes i fisk gav vaga resultat (Sponchiado et al. 2011). 

Andra tester 

In vitro-testen har visat på främst en aneugen effekt av estradiol. Därför skulle det vara 

intressant att se ifall denna effekt går att se in vivo med hjälp av andra test, exempelvis 

chromosome aberrations test som liknar MNT i sitt spektrum av vilka skador som kan 

upptäckas. Det tycks i vissa, få, fall som att estradiol kan ge kromosomskador in vivo. 

Banerjee et al. (1994) behandlade hamstrar med estradiol (ca 125µg dag
-1 

djur
-1

) under fem 

månaders tid, sedan analyserade de genomet i celler från hamstrarnas njurar. De såg att 

estradiolbehandling ökade antalet avbrutna kromosomer, det vill säga visade klastogenitet. 

Detta experiment var mycket långt, ingen av de studier som diskuterats i denna artikel var så 

långa, vilket kan vara en orsak till att resultatet syntes in vivo. Hajek et al. (1993) fick 

indirekta indikationer på att estradiol kan inducer aneuploidi in vivo i möss. 

 

 

 



11 
 

Diskussion 
Genom att sammanställa forskningsrapporter som tillämpat mikrokärnstestet på estradiol kan 

ett antal slutsatser dras (tabell 1). Alla studier utförda in vitro gav positiva resultat, detta 

betyder att estradiol framkallar mikrokärnor in vitro. Det tycks även som att anledningen till 

mikrokärnornas bildande är att estradiol avlägsnar hela kromosomer från cellens kärna 

(Eckert & Stopper 1996, Kayani & Parry 2008). I nästan alla (4 av 5) in vivo-test syntes ingen 

signifikant ökning av antalet mikrokärnor då försöksdjuren behandlats med estradiol. Det 

tycks som att passagen genom kroppen minskar den skadliga effekten av estradiol. 

Då estradiol passerar genom kroppen binds det till proteiner, omvandlas och utsöndras i hög 

hastighet och med hög effektivitet (Bayer 2011). Även då doserna som användes i in vivo-

försöken var avsevärt högre än de som användes in vitro gav de ingen effekt. Det är mycket 

svårt att bedöma hur stor mängd estradiol som har nått cellerna i djurförsöken, men det är 

möjligt att mängden estradiol i djurförsöken var antingen för låg eller för hög för att ge effekt. 

I blod, som transporterar hormoner i levande djur, binds nästan allt estradiol till proteiner 

(Hammond 1995, Langley et al. 1985). Det finns olika teorier om hur dessa proteiner 

påverkar hormonets biotillgänglighet, det skulle kunna minska biotillgängligheten, men nyare 

teorier föreslår att det istället ökar biotillgängligheten i viss vävnad (Pardrige 1988). Det tycks 

som att blodet från mössen använda in vivo binder estradiol i mindre utsträckning än 

koserumet tillsatt in vitro. Ifall in vitro-försöken är utförda på sådan vävnad som är målorgan 

för en ökad dissociation av estradiol-protein komplex borde en stor mängd av estradiolen 

alltså inte bindas till proteinerna i blodet utan tillåtas reagera med cellen. I in vivo- försöken 

binds estradiol inte lika hårt till serumproteiner, vilket minskar effekten av ”estradiol-

leverans” till vissa målorgan. Detta är en möjlig förklaring till skillnaderna mellan försöken.   

Metabolismen av estradiol har visat sig ha en betydande effekt för dess toxicitet och främst 

kanske metabolismen till den mycket toxiska 4-hydroxyestradiol (Leihr 2000). Huruvida 

estradiol omvandlas till 4-hydroxyestradiol beror på vilken vävnad som studerats in vivo och 

vilka celltyper som använts in vitro (Leihr 2000). Då valet av djur och celltyp studerats syntes 

inga självklara tendenser till att in vitro skulle utöva mer metabolism av 4- hydroxyestradiol 

än in vivo, och på så sett skapa mer gentoxicitet. Oftast är det snarare tvärtom, att 

metabolismen är högre in vivo än in vitro. Har de celltyper som studerats inte kunnat bilda 4-

hydroxyestradiol i större mängder, utan istället omvandlat estradiol till andra metaboliter, är 

det möjligt att estradiols toxicitet istället minskats (Kayani och Parry 2008).  

Att in vivo- försök överlag är längre än in vitro kan ha spelat in. Det har setts att både celler i 

kultur och in vivo snabbt reparerar skadorna efter estradiol (Schnizler et al 1994, Sponchiado 

et al. 2011). Avläses resultatet för sent kan alltså effekten missas och detta kan möjligen ha 

varit fallet i vissa in vivo- test, så som de test utförda av Pylkkänen et al. (1991) och 

Sponchiado et al. (2011).  

Valet av djur och celltyper kan diskuteras. Det är mycket möjligt att möss, som i störst del 

används in vivo, inte reagerar på estradiol på samma sätt som humana celler. Dock tycks inte 

heller detta vara den ensamma förklaringen till skillnaderna mellan testen, då möss även 

använts en gång in vitro. MNT in vitro kan anpassas exakt efter den målgrupp som är av 

intresse. Detta är omöjligt att göra in vivo med samma exakthet då inte människor kan 

användas. Som El- Zein (2011) beskriver ger in vitro MNT en möjlighet att undersöka 

cancerrisker för speciellet utvalda människogrupper, så som ett visst kön, ålder och bakgrund. 

In vivo experiment misslyckas med detta då de måste förlita sig på djur. 
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Det är svårt att ringa in en exakt förklaring till skillnaderna mellan resultaten från in vivo- och 

in vitro-studierna. Estradiol inducerar DNA- skador, men kroppen tycks skydda sig från dess 

toxiska effekt in vivo. Detta tros ha att göra med mängden estradiol som når målorganet, 

vilket sänks in vivo. Processerna bakom detta är komplicerade och svåra att återskapa in vitro. 

In vitro MNT har visat sig vara ett mycket känslig test, men kombineras det inte med andra 

tester saknar dess förutsägelser realitet.  
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