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1. Inledning  
5-hydroxymetylfurfural, HMF, är en vanlig förening både i industriprodukter och i vår mat 

(National Toxicology Program, NTP). HMF är en nedbrytningsprodukt av socker som 

framställs industriellt och används på flera håll inom den kemiska industrin (Kunz 1993). 

Dessutom bildas ämnet vid matlagning då socker och aminosyror upphettas (Shinohara et al. 

1983). HMF finns även naturligt, utan uppvärmning, i viss mat, t.ex. i flera frukter. Många 

livsmedel innehåller höga halter av HMF, bland annat sötsaker och torkad frukt (NTP, 

Janzowski et al. 2000). Olika toxiska effekter av HMF har påvisats (Ulbricht et al. 1984, 

Janzowski et al. 2000). HMF kan metaboliseras till 5-sulfooxymetyl-furfural, SMF, en 

metabolit som är gentoxisk in vitro (Surh et al. 1994). Det har också rapporterats att HMF 

initierat tjocktarmscancer på råtta (Bruce et al. 1993). Ett samband misstänks mellan HMF, 

SMF och tumörbildning (Surh et al. 1994, Glatt et al. 2001). De alarmerande rapporterna om 

SMF: s gentoxicitet samt indikationerna från cancerstudierna är bakgrunden till att man söker 

ökad kunskap om HMF och SMF. Det har aldrig tidigare utförts något in vivo-försök med 

SMF. Syftet med denna studie är att undersöka SMF: s gentoxicitet in vivo genom att utföra 

mikrokärntest på mus. Målsättningen med rapporten är att ge en samlad bild av HMF och 

metaboliten SMF vad gäller deras eventuella gentoxicitet.  

 

2. Bakgrund HMF 
2.1 Fysikaliska och kemiska egenskaper 

HMF består av en heterocyklisk ring (furan) med en aldehydgrupp (CHO) och en 

hydroxymetylgrupp (CH2OH) (Figur 1). HMF är ett derivat av furan med den kemiska 

formeln C6H6O3. Substansen förekommer i fast form, är gul och har behaglig lukt. 

Kokpunkten för HMF vid 16 hPa är 154-155°C och smältpunkten 27-30°C. HMF är lösligt i 

både vatten och etanol (Merck varuinformationsblad 2004). Ämnet har flera synonymer: 5-

hydroxymetyl-2- furankarboxaldehyd; 5-hydroxymetyl-2-furalaldehyd; 5-hydroxymetyl-2-

furankarbonal; 5-hydroxymetyl-2-formylfuran, 5-oxymetylfurfurol, hydroxymetyl 

furfuraldehyd (NTP). 
 

 
  Furan                  HMF  
 

Figur 1. Furan är modersubstans till 5-hydroxymetylfurfural, HMF.  

 3



2.2 Bildning av HMF 

Den västerländska matkulturen innebär ofta att maten steks, ugnsbakas, grillas, friteras eller 

på annat sätt upphettas. Denna typ av tillagning kan sänka matens näringsvärde genom att 

viktiga aminosyror förstörs och att toxiska ämnen bildas (Omura et al. 1983). Under 

tillagningen sker en kaskad av kemiska reaktioner. I den bruna stekytan finns ofta 

stekytemutagener och många andra reaktionsprodukter. En av dessa reaktionsprodukter är 

HMF som kan bildas genom Maillards reaktion (samtidig upphettning av socker och 

aminosyror), karamellisering (upphettning av socker), spontan nedbrytning av socker i svagt 

sur miljö samt pyrolys (förbränning vid mycket hög temperatur) av stärkelse och cellulosa 

(Shinohara et al. 1983, Bruce et al. 1993, Nozal. et al. 2001, Janzowski et al. 2000).  

 

2.2.1 Maillards reaktion 

Då reducerande sockerarter och aminosyror upphettas samtidigt sker en sekvens av icke-

enzymatiska brunfärgningsreaktioner vars samlingsnamn är Maillards reaktion. HMF är en av 

mellanprodukterna som i störst omfattning bildas i denna Maillards reaktion (NTP, Godfrey et 

al. 1999). Genom Maillards reaktion får maten sin smak och bruna färg. Då viktiga 

aminosyror förstörs under reaktionen kan en del icke-nutritiva samt flera toxiska ämnen bildas 

(Omura et al. 1983, Nationalencyklopedin 2004). De temperaturer som används vid vanlig 

matlagning är gynnsamma för bildning av HMF (Germond et al. 1987). HMF bildas genom 

Maillards reaktion under den första timmen vid tillagning i 100ºC (Shinohara et al. 1983).  

 

2.2.2 Karamellisering 

Karamellisering är ett samlingsnamn för de kemiska reaktioner som sker vid upphettning av 

reducerande sockerarter. Under karamelliseringen bildas brunfärgade reaktionsprodukter och 

aromämnen. Genom reaktionerna bildas också toxiska intermediat, bland annat derivat av 

furan som HMF (NTP). Enligt Bruce och medarbetare (1993) innehåller reaktionsprodukten 

från upphettat socker (sukros) cirka 1 % HMF. Karamellisering och Maillards reaktion är de 

viktigaste brunfärgningsreaktionerna i livsmedelssammanhang (Nationalencyklopedin 2004). 

 

2.2.3 Spontan nedbrytning av socker

Då fruktos bryts ner i sur miljö bildas HMF. Detta innebär att HMF förekommer naturligt i 

livsmedel där vatten finns tillsammans med fruktos i surt medium (Nozal et al. 2001). HMF 

bildas också spontant i fruktos- och glukoslösningar som används inom sjukvården 

(Nässberger 1990).  
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2.2.4 Pyrolytisk nedbrytning av stärkelse 

HMF kan också bildas genom så kallad pyrolytisk nedbrytning. Det innebär att stärkelse och 

cellulosa upphettas till mycket höga temperaturer. Till exempel kan detta ske vid halstring och 

grillning av livsmedel. HMF har påvisats i tuggtobak, cigarettrök och rök från vedeldning 

(NTP, Florin et al. 1980, Janzowski et al. 2000).  

 

2.2.5 Faktorer som påverkar halten HMF 

Halten HMF i mat påverkas av faktorer som temperatur, tid och pH under beredning. Hög 

temperatur, lågt pH och lång tillagningstid är gynnsamt för bildning av HMF. 

Koncentrationen HMF ökar också med ökande sockerhalt. Även villkoren för lagring av 

råvaran har betydelse. Ju längre lagringstiden är desto högre blir halten HMF (NTP, 

Janzowski et al. 2000). En trolig orsak till detta är att polysackarider spontant bryts ner till 

monosackarider som i sin tur ökar bildningen av HMF.  

 
2.3 Förekomst och halter av HMF i mat och dryck 

HMF finns naturligt i socker- och annan kolhydratrik föda som till exempel honung och flera 

frukter, bland andra apelsin, citron, körsbär och vindruvor. Den vanligaste metoden som 

används för att mäta halten HMF i olika livsmedel är HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography). Mätningar med HPLC har visat att koncentrationen HMF överstiger 1g/kg 

i flera matvaror. Nozal och medarbetare (2001) uppmätte halten HMF i honung till cirka 4 

mg/kg honung. I söta körsbär varierade koncentrationen HMF mellan 0,1-0,7 g/kg. I tillagad 

mat, hemlagad såväl som färdigtillverkad, av varierande slag, t.ex. bröd och stekt kött, finns 

HMF (NTP). HMF förekommer även i en mängd processade livsmedel, bland annat i 

mjölkprodukter, matkonserver, frukostflingor, tomatprodukter, torkad frukt, kakao och 

sötsaker (Lee et al. 1995, Ulbricht et al. 1984, Germond et al. 1987). I torkade päron är halten 

3,5 g/kg och kola innehåller så mycket som 9,5 g/kg (Janzowski et al. 2000). Man har även 

funnit HMF i många drycker; kaffe, te, mjölk, öl, vin, konjak samt juicer från äpple, citrus 

och torkad frukt (Lee et al. 1995, NTP). Halten HMF i snabbkaffepulver är 6,2 g/kg 

(Janzowski et al. 2000). Karamell innehåller höga koncentrationer HMF och är grunden för 

många sötsaker, vilket är orsaken till att ämnet finns i många typer av godis och i söta 

bakverk (NTP). Karamell förekommer även i stor utsträckning som färgämne i till exempel 

läsk, öl, alkoholdrycker, köttprodukter, såser, sirap och sötsaker (Aeschbacher et al. 1986). 

Halter av HMF har också konstaterats i så kallade smakförhöjare för bland annat sojasås och 

köttprodukter (Cottier et al. 1991). 
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2.3.1 Exponering 

Människor exponeras till största delen för HMF genom mat och dryck, farmaceutiska preparat 

och cigarettrök. Det är mycket svårt att undvika exponering för HMF. Det uppskattade 

dagliga intaget för en människa med normal kosthållning varierar mellan 0,5- 2,5 mg/kg 

kroppsvikt (Janzowski et al. 2000). Acceptabelt dagligt intag, ADI, har föreslagits till 2,0 

mg/kg kroppsvikt (Ulbricht et al. 1984). Mat som innehåller höga halter, t.ex. torkad frukt, äts 

oftast inte i så stora mängder att mängden HMF överstiger ADI. Det finns dock riskgrupper, 

t.ex. storkonsumenter av sötsaker vars intag av HMF kan överskrida ADI tio gånger. Även 

hos gamla människor vilka använder torkade plommon som laxerande medel riskerar 

konsumtionen av HMF att överskrida ADI (Janzowski et al. 2000). Juice av torkade plommon 

innehåller hög koncentration HMF och bör intas endast i små mängder. Rekommenderat intag 

är högst 200 ml per dag.  

Inom sjukvården exponeras många patienter för HMF genom närings- och läkemedelsdropp 

som ges intravenöst. I denna typ av lösningar samt glukos- och fruktoslösningar har man 

funnit höga koncentrationer HMF (Nässberger 1990). Färgämnen som används i 

dropplösningarna innehåller HMF. Ämnet bildas dessutom under steriliseringen samt vid 

spontan nedbrytning av sockret (Aeschbacher 1986, NTP, Nässberger 1990). British 

Pharmacopoeia (1999) har bestämt den högsta tillåtna koncentrationen av HMF i 

infusionslösningar till 0,5 mg/g glukos (Janzowski et al. 2000).   

Under informationssökningen till denna rapport har jag inte funnit några 

exponeringsgränsvärden för yrkesgrupper som utsätts för HMF i sitt arbete. 

 

2.4 Förekomst inom industrin 

Inom industrin utvinns HMF från fruktos ur kolhydratrik förnybar biomassa (Kunz 1993). 

Industriellt framställd HMF är ett bra råmaterial för organisk kemisk syntes eftersom HMF 

lätt reagerar med andra ämnen och kan omformas till olika kemiska intermediat vilka används 

vid tillverkningen av en mängd produkter (Cottier et al. 1991, Kunz 1993). HMF kan bland 

annat användas för att bilda polymerer till exempelvis plaster, målarfärg och lösningsmedel. 

Likaså produktion av korrosionshämmande medel, exempelvis rostskydd, och framställning 

av tensider till rengöringsmedel inklusive bakteriehämmande produkter kan utgå från 

substansen. HMF används till syntes av glykoler och etrar med mera (Kunz 1993, NTP). Även 

växtskyddsmedel, t.ex. fungicider, kan tillverkas från HMF (Cottier et al. 1991). De 

huvudsakliga råmaterialen i dagens organiska kemiska industri är restprodukter från råolja, 

kol eller gas (Kunz 1993). Dessa källor är begränsade, icke-förnybara och förkastliga ur 
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miljösynpunkt. Tillgången av fossila bränslen begränsas av ändliga naturresurser och politiska 

situationer, vilket gör de känsliga för prisfluktuationer på energimarknaden. Därför söks 

ständigt alternativa källor för råmaterial till den kemiska industrin. I diskussionen om en mer 

miljövänlig industri är utvecklingen av HMF som råmaterial i den organiska kemiska 

industrin intressant. På grund av sina varierande egenskaper kan HMF fungera som 

utgångsmaterial inom många kemiska områden och den industriella användningen av HMF 

skulle kunna utvecklas vidare. En begränsande faktor är att priset för utvinning av HMF är 

högt med idag tillgänglig teknik. Energiproducenterna visar dock intresse för att utöka 

tillverkningen av förnybar biomassa och därmed finns potential för en utökad industriell 

produktion av HMF som alternativ till de fossila material som används idag. HMF skulle även 

kunna utvinnas ur biomassan från t.ex. jordbruksöverskott i större utsträckning och då till ett 

lägre pris jämfört med idag (Cottier et al. 1991).  

 

3. Ekotoxikologisk information 
Den spridda industriella användningen av HMF och den stora mängden produkter som 

innehåller ämnet innebär att HMF sprids i naturen från många källor. Idag finns inga 

kvantitativa uppgifter om HMF: s ekologiska effekter. Information saknas om vilken 

påverkan HMF har på ekosystemen men negativa effekter kan inte uteslutas. Enligt Tysklands 

nationella Wasserhaushaltgesetz klassificeras HMF som vattenförorenande substans (Merck 

2004). Inom industrin får inte HMF släppas ut i avlopp, dricksvattentäkter eller mark på grund 

av risken för miljöskador (Merck varuinformationsblad 2004). I de HMF-producerande 

industriernas närmiljö finns troligen höga halter HMF. Stationära djur exponeras då för höga 

HMF-halter och kan drabbas av dess toxiska effekter, till exempel leverskador (Ulbricht et al. 

1984). HMF är vattenlösligt och bioackumuleras inte (Godfrey et al. 1999). Därmed följer 

inte ämnet med uppåt i näringskedjan. Eftersom ämnet inte bioackumuleras och de dödliga 

doserna är höga (Ulbricht et al. 1984) kan det förmodas att artsammansättningen inte 

påverkas. De djur som eventuellt dör till följd av verkningar av HMF ersätts snabbt av nya på 

grund av korta generationstider. Reproduktionstoxikologiska effekter av HMF har inte 

specifikt studerats. Surh och medarbetare (1994) har visat att HMF metaboliseras till SMF 

som i sin tur är gentoxisk. Idag finns ingen kunskap om betydelsen av detta hos vilda djur.  

 

 7



4. Toxikokinetik 
Toxikokinetik innebär att man studerar ett ämnes upptag, distribution, metabolism och 

utsöndring. Toxikokinetiken av HMF har undersökts i olika djurarter, bland annat kanin, 

hund, kyckling, råtta och mus (Ulbricht et al. 1984). Metabolismen av HMF kan ske på olika 

sätt men ännu saknas fullständig information om de olika metaboliseringsvägarna (Germond 

et al. 1987). Enligt Ulbricht och medarbetare (1984) absorberades oralt administrerad HMF 

(100 mg/kg kroppsvikt) snabbt från magtarmkanalen hos både mus och råtta och intravenöst 

administrerad HMF försvann fort från plasman. Endast spår av HMF återfanns i plasma, urin 

och galla (Ulbricht et al. 1984). Det framkommer dock inte hur lång tid som gått från 

exponeringen till provtagningen av plasman, urinen och gallan. Troligen omvandlas HMF 

snabbt till andra ämnen genom exempelvis oxidation.  

Jellum och hans forskarlag (1973) fann att kanin, hund och kyckling tar upp hög andel av 

oralt administrerad HMF. Den toxikokinetiska studien visade att hälften av den 

administrerade mängden hade oxiderats och återfanns i urinen som HMFA, 5-

hydroxymetylfuroiksyra (5-hydroxymethyl-2-furoic acid). 

Germond och medarbetare (1987) gav radioaktivt märkt [U-14C]- HMF oralt till råtta för att 

studera distributionen av ämnet. En timme efter administreringen observerades hög 

radioaktivitet i njure, urinblåsa samt lever (Figur 2). I magsäck och tunntarm var 

radioaktiviteten lägre och endast mycket låga koncentrationer observerades i nervsystemet. 

HMF utsöndrades nästan helt via urinen som HMFA och glycinkonjugatet av HMFA; HMFG 

(N-5-hydroxymethyl-2-furoyl-glycine). Ett dygn efter administreringen kunde mindre än 1 % 

av den givna dosen detekteras som radioaktivitet i organen, avföringen och utandad koldioxid.  

 

 
Figur 2. Distribution av radioaktivt märkt HMF i råtta. Radioaktiviteten framträder som mörka områden 

(Germond et al.1987).  
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Godfrey och medarbetare (1999) genomförde ytterligare en studie för att jämföra 

distributionen av HMF i råtta och mus och resultaten blev mycket lika de som presenteras av 

Germond och medarbetare 1987. Godfrey visade att [14C]-HMF snabbt absorberas, 

metaboliseras och utsöndras i råtta och mus. De högsta koncentrationerna återfanns i lever 

och njure, de huvudsakliga organen för metabolism och utsöndring. Enligt vävnadsanalys från 

råtta binds endast ytterst små mängder [14C]-HMF till proteiner. Koncentrationen av inbunden 

HMF var endast några picomol per milligram protein. Resultaten av denna studie talar för att 

HMF inte ackumuleras i råtta och mus (Godfrey et al. 1999). 

 

Enligt Jellum (1973) distribueras HMF på liknande sätt i människa som i råtta och mus. 

Ungefär 50 % av ämnet utsöndrades som HMFA och furan-2,5-dikarboxylsyra, FDCA, 

(furan-2,5-dicarboxylic acid) via urinen hos barn som exponerats för HMF genom glukos-

fruktosdropp. Forskarna konstaterade att ungefär 50 % av intravenöst administrerad HMF 

oxideras och elimineras via njurarna. Resterande 50 % HMF antogs vara kvar i kroppen 

bundet till proteiners tiol- och aminogrupper. Vid Jellums studier användes eter vid 

extraheringen, vilket innebär att glycinkonjugatet HMFG inte kunde extraheras. HMFG blev 

då kvar oupptäckt i urinen (Germond et al. 1987). 

 

Eftersom endast små mängder av administrerad HMF återfunnits i urin och plasma tycks 

HMF snabbt metaboliseras till andra ämnen. Ulbricht och medarbetare (1984) testade HMF i 

olika leverpreparationer (råttleverhomogenat, isolerade levermitokondreier samt 

supernatantfraktioner av leverhomogenat) och inte i någon av dessa skedde oxidering av 

HMF. Denna in vitro-studie visade att HMF troligen inte metaboliseras i levern. I stället 

föreslogs extrahepatisk metabolism vara av betydelse. Senare studier visar dock att 

förutsättningar för HMF-metabolisering finns i levern (Surh et al. 1994, Glatt 1997). 

Germond och medarbetare (1987) fann vid studiet av HMF: s metaboliter att reaktiva ämnen 

kan bildas. Dessa orsakar cellskador genom aldehydinteraktion med proteiner.  

HMF metaboliseras bland annat via sulfatkonjugering som skapar nya föreningar (Surh et al. 

1994). Nödvändigt för sulfatkonjugering är cytosoliska sulfotransferaser (SULT) och 3´-

fosfoadenosin 5´-fosfosulfat (PAPS) som donerar sulfogrupper (Figur 3). SULT-enzymen 

som katalyserar sulfatkonjugeringen finns ibland annat lever- och tarmceller (Glatt 1997). 

Flera SULT tillsammans med PAPS är kända för att avgifta många främmande ämnen genom 

att bilda vattenlösliga sulfater. Dessa kan transporteras över membran i njurar och lever och 
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därmed utsöndras i urin och galla. Vissa ämnen kan dock bioaktiveras genom 

sulfatkonjugering (Miller 1994, Glatt 1997). 

 

Bioaktiveringen av HMF har studerats av Surh och Tannenbaum (1994). De fann en mutagen 

effekt av HMF vid närvaro av PAPS och råttleverextrakt, vilket indikerar att den mutagena 

effekten orsakas utav en metabolit av HMF. Den mutagena effekten minskade markant efter 

tillsats av sulfotransferashämmare. Detta pekar på att sulfotransferas är ett aktivt enzym vid 

bildningen av den reaktiva metaboliten. Resultaten från studien indikerar alltså att HMF måste 

bioaktiveras innan den blir gentoxisk. Den huvudsakliga metaboliten som bildas är 5-

sulfooxymetylfurfural, SMF.  

 

4.1 Kemisk bakgrund till metabolism av HMF till SMF 

För att klarlägga mekanismen bakom den HMF-beroende bildningen av SMF användes 

furanderivat vars struktur liknade HMF. Man fann den funktionella aldehydgruppen (CHO) 

samt placeringen av hydroxymetylgruppen (CH2OH) ansvariga för bioaktivering av HMF till 

en den reaktiva svavelsyraestern SMF (Figur 3) (Lee et al. 1995).  
 

 
Figur 3. Bildning av SMF (5-sulfooxymetylfurfural) från HMF (5-hydroxymetylfurfural) (Surh et al. 1994).  
 

För att studera vilket enzym som ansvarar för omvandlingen av HMF till SMF tillsattes 

inhibitorer för olika sulfotransferaser testmediet. Det visade sig vara arylsulfotransferas som 

katalyserade sulfatkonjugeringen av HMF till SMF. Andra isozymer kan också spela in, t.ex. 

hydroxysteroidsulfotransferas (Lee et al. 1995).  

Idag finns flera humana SULT identifierade. För att belysa huruvida även humana SULT 

bioaktiverar HMF inkorporerades SULT-gener från människa i bakterie- och däggdjursceller. 

Mutationstester utförda på dessa förändrade celler visade att flera av genprodukterna (olika 

humana SULT) aktiverade HMF till mutagena metaboliter (Glatt et al. 2000). 
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5. HMF: s allmänna toxicitet 
HMF tillhör ämnesgruppen aldehyder, vilka generellt sett är reaktiva föreningar som kan 

interagera med proteiners tiol- och aminogrupper (Nässberger 1990, Rasmussen et al. 1982). 

Genom dessa mekanismer är aldehyder celltoxiska (Ulbricht et al. 1984). Tiolgrupper 

(vätesulfidgrupper) är essentiella för celldelning och aldehyders blockering av dessa är 

dödliga för cellen. Fysiologiska, farmakologiska och toxikologiska effekter av HMF har 

studerats i flera olika organismer, bland annat hund, kanin, kyckling, råtta och mus (Ulbricht 

et al. 1984). 

Merck (2004) rekommenderar att all kontakt med koncentrerat HMF undviks, eftersom ämnet 

är irriterande för hud, andningsorgan, slemhinnor och ögon.  

 

5.1 LC50 och LD50 värden 

Toxicitetsprövningar där man undersöker vid vilken dos eller koncentration 50 % av 

testorganismerna dör inom 24 timmar efter exponeringen kallas LD50 (Lethal Dose 50 %) 

respektive LC50 (Lethal Concentration 50 %). Denna typ av test utförs på både cellkulturer 

och djur (Klaassen 1996). I in vitro-studier används ofta V79-celler, d.v.s. fibroblaster 

(bindvävsceller) från kinesisk hamster och Caco-2 celler som är en cellinje av humana 

tarmepitelceller.  

LC50 -värdet för HMF på V79-celler och Caco-2 celler är 115 mM respektive 118 mM 

(Janzowski et al. 2000). LC50 på Daphnia magna är 0,5 mM (Hessov 1975). 

Efter oral administrering bestämdes LD 50 -värdet på råtta till 2,5 g/kg kroppsvikt (Merck 

varuinformationsblad 2004) och på mus fastställdes LD 50 - värdet till cirka 2 g/kg kroppsvikt 

(NTP). Ulbricht och medarbetare (1984) rapporterar mycket varierande värden på dödliga och 

icke-dödliga koncentrationer av HMF. För olika däggdjur varierar de icke-dödliga doserna 

mellan 50- 500 mg/kg kroppsvikt och de dödliga doserna ligger mellan 500-5000 mg/kg 

kroppsvikt. 

 

5.2 In vitro 

Celltoxicitet kan studeras på flera sätt. Ett av dessa är att utföra trypanblå-testet i vilket 

behandlade celler färgas med trypanblått. Skadade och döda celler tar upp mycket färg på 

grund av förstörda cellmembran. Celltoxiciteten bestäms utifrån hur mycket färg cellerna tagit 

upp (Abramsson-Zetterberg muntligen 2004). Janzowski och medarbetare (2000) uppmätte 

med trypanblå-testet HMF: s koncentrationsgräns för celltoxicitet (ej celldöd) till 80 mM på 
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V79-celler och Caco-2 celler. Primära råttleverceller och humana tjocktarmsceller reagerade 

inte märkbart på exponering för HMF i koncentrationer upp till 100 mM (Janzowski et al. 

2000). Däremot på kycklingembryoceller orsakade 4 mM HMF-lösning cellskador, 

degenererande förändringar samt att cellerna lossnade från odlingsflaskan. Tillväxthämning 

hos kycklingembryocellerna noterades vid 8 mM (Ulbricht et al. 1984). 

 

En effekt som tyder på reducerad cellmetabolism är minskad värmebildning, vilket kan 

indikera en nedsatt cellfunktion. Nässberger (1990) studerade påverkan av värmebildning i 

blodkroppar efter inkubering av humant blod i HMF-lösning. Resultatet blev att 

värmebildningen ökade markant i röda blodkroppar vid koncentrationen 7,35 mM, emedan 

samma koncentration minskade granulocyternas värmebildning. En förklaring kan vara direkt 

hämmande effekt på mitokondriernas respiration i de vita blodkropparna. Röda blodkroppar 

saknar däremot mitokondrier, men den ökade värmebildningen i dessa celler förklaras inte i 

studien. Blodplättarnas (trombocyternas) metabolism var opåverkad av inkuberingen med 

HMF. Inga av blodkropparna eller blodplättarnas morfologi eller viabilitet påverkades av 

HMF behandlingen.  

 

5.3 In vivo 

Studier på råtta har visat att oral administrering av HMF med doserna 310 mg/kg kroppsvikt 

under två månader respektive 160 mg/kg kroppsvikt under 11 månader orsakade flera toxiska 

effekter. Störning av leverfunktionen i form av förändrade mängder leverprotein i blodserum 

fastställdes. Detta tyder på förhöjda nivåer av vissa leverenzymer. Också utveckling av 

fettlever och ökad vikt på mjälten har konstaterats. Även intravenös administrering (75 mg/kg 

kroppsvikt), tid ej angiven, gav dessa resultat (Ulbricht et al. 1984).  

 
Andra studier har visat att exponering för HMF inte resulterat i några toxiska effekter. Daglig 

oral administrering till råttor av 250 mg HMF per kg kroppsvikt under tio månader gav inga 

effekter på kroppsvikt. Histologiska studier av olika organ visade att de var opåverkade av 

ämnet. Inte heller på råttor som givits en intravenös injektion om 1 g/kg kroppsvikt per dag i 

två dagar observerades några toxiska effekter (Ulbricht et al. 1984).  

 

Abramsson-Zetterberg (2004) utförde en förberedande gentoxicitetsstudie (mikrokärntest) 

med HMF varvid 1 g/kg kroppsvikt gavs subkutant till mus. Trots den höga dosen kunde 

ingen gentoxisk effekt ses.  
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6. Carcinogenes och HMF 
Det debatteras idag mycket om hur den västerländska maten påverkar människors hälsa, t.ex. 

om maten påverkar utvecklingen av tjocktarmscancer. Tillväxten av tjocktarmscancer sker 

stegvis. Först initieras normala celler (crypt) till avvikande celler (aberrant crypt foci). De 

senare utvecklas till mikroadenom (MA) som sedan förstoras till adenoma polyper, och 

slutligen bildas adenocarcinom, tjocktarmscancer (Figur 4). Aberrant Crypt Foci (ACF) assay 

är ett korttidstest för tjocktarmscancer som vanligen utförs på mus eller råtta. Testet baseras 

på de tidiga stegen i utvecklingen av tjocktarmscancer. Områden med avvikande celler kan 

lätt detekteras genom att öppna tarmen, fixera och färga den med metylenblått som tydliggör 

avvikande epitelceller (aberrant crypts) i tarmslemhinnan (Archer et al. 1991).  

 

 
Figur 4. Utvecklingen av tjocktarmscancer (Bruce et al. 1993).  

 

Studier på mus och råtta har visat att mat innehållande upphettat socker kan initiera 

utveckling av tjocktarmscancer. Under 100 dagar gavs försöksdjuren ett foder vars innehåll 

till 20 % utgjordes av upphettat socker. Kontrolldjurens mat innehöll samma mängd socker 

som inte var upphettat. Efter analys av tjocktarmarna fann man med ACF-assay tre till fem 

gånger fler stora MA hos djuren som fått mat med upphettat socker jämfört med 

kontrolldjuren. Forskarna visste att upphettat socker i genomsnitt innehåller 1 % HMF. För att 

ta reda på faktorn bakom tumörbildningen gavs fyra grupper olika dieter med obehandlat 

socker, upphettat socker, HMF-fritt upphettat socker respektive 1 % HMF i maten. Resultaten 

visade att maten med upphettat socker och maten med 1 % HMF gav upphov till både fler och 

större ACF i tarmen jämfört med övriga grupper. Det HMF-fria sockret påverkade inte 

förekomsten av ACF. För att ytterligare studera HMF: s effekt på tjocktarmen sondmatades 

råttor med 300 mg HMF per kg kroppsvikt. HMF inducerade ACF på ett dosberoende sätt. 

Forskarna föreslog att det var HMF som var ämnet som satte igång tillväxten av ACF i 

tarmen. Resultaten indikerar att intag av HMF framkallar cancer (Archer et al. 1991, Bruce et 

al. 1993, Zhang et al. 1993).  

Det finns en mängd andra ämnen förutom HMF i upphettat socker som kan vara orsak till 

tumörbildningen och mekanismen bakom cancerframkallningen är ännu inte känd. En hypotes 
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är att bioaktiveringen av HMF till SMF kan ha betydelse eftersom SULT som orsakar 

bioaktiveringen uttrycks i tarmen. Flera SULT uttrycks starkt i tarmen på människa, bland 

annat SULT1A1, som visat sig metabolisera HMF till en mutagen metabolit. Tarmcellerna 

hos människa uttrycker SULT starkare än hos råtta. Därför befaras tjocktarmen hos människa 

vara mer känslig för denna typ av cancer än tjocktarmen hos råtta (Glatt et al. 2001). 

I en annan studie utförd av Surh och Tannenbaum (1994a) studerades huruvida HMF och 

SMF initierar hudcancer på möss. HMF respektive SMF applicerades ovanpå huden på rakade 

möss. Resultaten visade att hudpapillom utvecklades på ungefär 20 % av mössen som 

behandlats med HMF och tumörbildningen var än mer uttalad hos dem som behandlats med 

SMF.  

Surh och medarbetare (1994b) studerade även HMF: s förmåga att inducera levercancer på 

möss. Två grupper av möss gavs HMF i doserna 1,0 respektive 0,25 µmol/g kroppsvikt i.p. 

Ingen skillnad i tumörfrekvens kunde ses från kontrollgruppen.  

Resultat från epidemiologiska studier talar för samband mellan dietfaktorer och risk för 

tjocktarmscancer. Det finns dock idag inga epidemiologiska studier redovisade som visar på 

samband mellan HMF-exponering och ökad cancerrisk hos människa (Janzowski et al. 2000). 

 

7. Allmänt om metoder som används vid gentoxicitetstestning 
Inom många områden, bland annat läkemedels- och livsmedelforskning, är man mycket 

angelägen om att studera huruvida ämnen är gentoxiska eller inte. Det viktigaste målet med 

att göra gentoxikologiska tester är att utvärdera en produkts påverkan på arvsmassan innan 

människor och djur exponeras för den. Gentoxiska ämnen påverkar cellernas DNA vilket i 

könsceller kan leda till ärftliga skador och i kroppsceller till tumörbildning. Många tester har 

utvecklats för att kontrollera ämnens gentoxicitet.  

 

7.1 Ames test 

Ames test är ett mycket känsligt test för upptäckandet av många mutagena ämnen. Det är det 

vanligaste och ofta det första test som används vid studiet av ett ämnes mutagenicitet. Testet 

sker in vitro och detekterar s.k. punkt- och fasskiftesmutationer. Bakterierna som används är 

muterade Salmonella typhirium, t.ex. stammarna TA 97, TA 98 och TA 100. Dessa olika 

bakteriestammar saknar alla möjlighet att bilda aminosyran histidin. Detta innebär att 

bakterierna inte kan växa utan tillförsel av histidin. Bakterierna odlas på plattor som saknar 

aminosyran varefter testsubstans tillsätts. Endast de bakterier som återmuterar och därmed 
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återfår kapacitet att bilda histidin kan växa och dela sig på odlingsplattor utan histidin. Efter 

tillsats av testsubstans kontrolleras ökningen av bakteriekolonier. Om koloniantalet ökat vet 

man att en viss mängd bakterier återmuterat. Därmed konstateras att testsubstansen är 

mutagen. Eftersom vissa ämnen kräver metabolisk aktivering innan de blir mutagena utförs 

Ames test både med och utan metaboliskt system närvarande, ofta leverhomogenat från råtta 

(S9-mix) (Klaassen 1996). 

 

7.2 Single-cell gel electrophoresis (SCGE), Kometmetoden  

Den s.k. kometmetoden används för att detektera DNA-skador både in vitro och ex vivo. 

Cellerna som ska undersökas placeras på en gel som kopplas till en elektrisk spänningskälla. 

DNA är svagt negativt laddat, varför det attraheras till spänningens pluspol. Skadat DNA 

faller sönder i mindre bitar som lättare än oskadat DNA dras mot pluspolen. ”Svansar” med 

skadat DNA dras ut och ju mer förstört DNA det finns desto längre blir ”svansarna”. Detta 

gör att cellerna liknar kometer. Kometmetoden är det mest använda testet för att upptäcka 

DNA-skador. Testet har mycket hög känslighet, är snabbt och lätt att hantera, kräver endast få 

celler och det fungerar på de flesta eukaryota celler (Klaassen 1996, Abramsson-Zetterberg 

muntligen 2004). 

 

7.3 Kromosomabberationstest 

Kromosomabberationstester utförs både in vitro och ex vivo. För att utföra 

kromosomabberationstest är det en fördel att cellerna har en stabil, väldefinierad cellkärna, 

lågt kromosomantal, gärna stora kromosomer samt kort generationstid. Dessa kriterier 

stämmer väl in på CHO, äggstockceller från kinesisk hamster, som används i stor utsträckning 

inom cytogenetiska tester. Ex vivo används ofta lymfocyter. Cellerna odlas och under en 

kritisk period av cellcykeln exponeras de för ämnet som ska studeras. Cellerna färgas och 

varje kromosom identifieras och studeras i mikroskop med avseende på kromosombrott och 

translokationer. Vid kontrollen av kromosomskador befinner sig cellerna i metafas i första 

celldelningen efter exponeringen (Klaassen 1996, Abramsson-Zetterberg muntligen 2004).  

 

7.4 Bakgrund till mikrokärntest in vivo 

För att förstå mikrokärntestet in vivo beskrivs nedan viktiga tidsaspekter i erytropoesen, 

bildningen av röda blodkroppar, samt vad en mikrokärna är.  
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7.4.1 Erytropoesen 

I benmärgen sker erytropoesen. Processen innebär att blodbildande stamceller genomgår ett 

tiotal celldelningar. Först utvecklas erytroblaster som så småningom blir erytrocyter, röda 

blodkroppar (Figur 5). I sin helhet, från stamcell till röd blodkropp, tar erytropoesen ungefär 

en vecka hos både mus och människa. För varje celldelning krymper cellerna och kromatinet i 

kärnorna kondenseras. Efter den sista celldelningen av erytroblasterna dröjer det ungefär tio 

timmar innan cellkärnorna stöts ut och färdiga polykromatiska erytrocyter, PCE, (unga röda 

blodkroppar) har bildats (Figur 5). Dessa finns kvar i benmärgen ungefär två dygn innan de 

släpps ut i blodet. PCE innehåller RNA, som efter något dygn försvinner under mognaden till 

normokromatiska erytrocyter, NCE (mogna kärnfria röda blodkroppar) (Figur 5). NCE 

cirkulerar i blodet tre till fyra månader hos människa och ungefär en månad hos mus innan de 

förstörs och elimineras från blodet (Hellman 1988, Abramsson-Zetterberg 1996).  

 
Figur 5. Bildningen av röda blodkroppar i mus. Efter att kärnan lämnat den röda blodkroppen blir eventuella 

mikrokärnor kvar i cytoplasman. Mikrokärnbärande unga röda blodkroppar representeras i bilden av MPCE i 

perifert blod. PCE = unga röda blodkroppar, MPCE = mikrokärnbärande unga röda blodkroppar, NCE = gamla 

röda blodkroppar, MNCE = mikrokärnbärande gamla röda blodkroppar. (Abramsson-Zetterberg 1996).  

 

7.4.2 Mikrokärnor 

En mikrokärna är en liten extra kärna separerad från huvudkärnan, den egentliga cellkärnan 

(Figur 5). Mikrokärnor representerar kromosomfragment eller hela kromosomer som inte 

inkluderats i huvudkärnan under celldelningen. Ämnen som förorsakar kromosombrott kallas 

klastogena och ämnen som orsakar att hela kromosomer lossnar kallas aneugena. Aneugena 

ämnen påverkar t.ex. kärnspindeln så att kromosomerna inte dras korrekt till de nybildade 

polerna i samband med mitosen. Mikrokärnor kan bildas i alla delande celler och återfinnas i 

cytoplasman. När cellkärnan via exocytos lämnat erytroblasten under erytropoesen blir 

eventuellt bildade mikrokärnor kvar som påvisar att kromosomskador eller kromosomförlust 

skett (Figur 5). Frekvensen mikrokärnor ökar då organismen exponerats för klastogena eller 

aneugena ämnen (Hellman 1988, Abramsson-Zetterberg 1996, Klaassen 1996). 
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7.5 Mikrokärntestet 

Ett vanligt test för att detektera etablerade kromosomskador är mikrokärntestet. Detta kan 

göras både in vitro och in vivo. Mikrokärntestet in vitro utförs ofta på humana lymfocyter som 

stimulerats till celldelning och exponeras för testsubstansen i fråga. Ungefär ett dygn efter 

exponeringen tillsätts ett ämne (Cytochalasin B) som gör att celldelningen förhindras och 

binukleära celler bildas (Figur 6). I och med att celldelningen blockeras försäkrar man sig om 

att de mikrokärnor som identifieras har bildats under försöket då cellerna exponerades för 

testsubstansen eftersom cellerna endast genomgått en celldelning. Cellerna studeras i 

mikroskop och mikrokärnor räknas i de binukleära cellerna. 
 

 
 

Figur 6. Fotografi från mikroskop av två binukleära celler. I cellen till höger pekar pilen på en bildad mikrokärna 

(Carcinogenic Risk In Occupational Settings).  

 

Cellerna man använder vid mikrokärntest in vivo är vanligen röda blodkroppar antingen från 

benmärg eller perifert blod. Eftersom röda blodkroppar saknar huvudkärna är det lättare att 

upptäcka eventuella mikrokärnor i dessa celler jämfört med i kärnbärande celler. Tidsaspekten 

är mycket viktig i mikrokärntestet. På grund av att det hos mus tar ungefär två dygn från sista 

celldelningen i benmärgen tills dess att blodkropparna kommer ut i blodomloppet väntar man 

cirka 48 timmar efter exponeringen innan prov av perifert blod tas (Figur 5). Det vanligaste 

sättet att analysera proven på är att beräkna frekvensen mikrokärnbärande celler i mikroskop, 

men analysen kan även utföras med hjälp av en flödescytometer. I flödescytometern 

analyseras infärgade röda blodkroppar. Två fluorescerande färger används, Thiazole orange 

(TO) som färgar RNA och Hoechst 33342 (HO 342) som färgar DNA. På grund av att PCE 

innehåller RNA kan dessa genom infärgning särskiljas från NCE som saknar RNA (Figur 5). I 

de fall en mikrokärna har bildats färgas den av DNA-färgen. Genom infärgningen kan man 

alltså skilja på PCE och NCE med mikrokärnor, så kallade MPCE (mikrokärnbärande PCE) 

och MNCE (mikrokärnbärande NCE) (Figur 7). Då resultaten analyseras tittar man enbart på 

PCE eftersom man då försäkrar sig om att celldelningen har skett under exponeringstiden, 
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vilket ökar testets känslighet mycket. Med hjälp av flödescytometrianalysen kan man avgöra 

om testsubstansen är gentoxisk med avseende på om den är klastogen eller aneugen. Det 

senare bestäms med hjälp av storleken på mikrokärnorna. Stora mikrokärnor (MPCE II) har 

ett högt DNA innehåll, vilket ökar sannolikheten att mikrokärninnehållet är en hel kromosom 

och testsubstansen är i sådana fall aneugen (Figur 7) (Abramsson-Zetterberg 1996, Klaassen 

1996).  

 

7.5.1 Flödescytometern 

I flödescytometern passerar cellerna, en och en, i mycket hög hastighet förbi två laserstrålar i 

ett suspensionsmedium. Våglängden på laserstrålarna ställs in för att stämma med de 

fluorescerande färger som cellerna är infärgade med. I detta fall används 350 nm respektive 

488 nm vilka detekterar HO 342 respektive TO (Figur 7). Då laserstrålarna träffar de färgade 

cellerna exiteras färgens elektroner. När elektronerna sedan faller tillbaka till ursprungsnivå 

emitteras energi i form av ljus vilket omvandlas till en elektrisk signal som registreras och 

antalet celler räknas (Figur 7). Beroende på signalens styrka registreras cellen som NCE, 

MNCE, PCE, MPCE eller MPCE II. All information sorteras av en dator och plottas på en 

datorskärm (Figur 7). I plotten kan man utläsa antalet celler med mikrokärna som bildats efter 

exponeringen samt de som bildats tidigare. Från plotten kan man även avgöra om ämnet var 

aneugent eller klastogent (Figur 7). Flödescytometri är en kraftfull teknik med stor 

noggrannhet. På en sekund kan cirka 1000 celler analyseras (Abramsson-Zetterberg 1996). 
 

 

Figur 7. Dot-plot från flödescytometrianalys av blod från en mus efter exponering av testsubstans. Varje prick 

representerar en cell. Längs Y-axeln registreras signalerna från cellerna färgade med DNA-färgen HO 342. 

Längs X-axeln registreras signalerna från cellerna färgade med RNA-färgen TO. Bild a) visar alla celler, både 

NCE och PCE. Bild b) visar endast PCE och mikrokärnbärande PCE (MPCE) och mikrokärnbärande PCE med 

högt DNA innehåll (MPCE II).  

 18



 

 

 

 

 

 

SMF är gentoxisk  
 

med det flödescytometerbaserade  
 

mikrokärntestet in vivo 
 

 

 

 

 

 

Johanna Dahlberg 

Lilianne Abramsson-Zetterberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livsmedelsverket, Toxikologiska enheten, Box 622, 752 26 Uppsala, Sverige 

 19



Sammanfattning 
5-hydroxymetylfurfural, HMF, är en vanligt förekommande förening i en mängd livsmedel, 

både i obehandlade råvaror och i upphettad mat. HMF finns dessutom i många 

industriprodukter, då föreningen används på flera håll inom den organisk kemiska industrin. 

Den vida utbredningen av HMF gör att det är svårt att undvika exponering för ämnet. Enligt 

resultat från in vitro-studier kan HMF bioaktiveras i däggdjursceller till 5-

sulfooxymetylfurfural, SMF, en metabolit som visat sig vara gentoxisk in vitro. I den här 

studien har SMF: s gentoxicitet in vivo undersökts genom att utföra mikrokärntestet på mus. 

SMF administrerades intraperitonealt till Balb/C möss varefter perifert blod analyserades i en 

flödescytometer. Doserna var 0,3, 0,5 samt 0,7 g/kg kroppsvikt där tre djur per dos 

studerades. Ungefär 100 000 unga erytrocyter (PCE) per mus räknades. Frekvensen 

mikrokärnbärande PCE (MPCE) hos de exponerade mössen beräknades och jämfördes med 

kontrolldjuren. För doserna 0,3 g/kg kroppsvikt och 0,7 g/kg kroppsvikt var frekvensen 

MPCE signifikant förhöjd jämfört med kontrolldjuren. Analysresultaten visade dessutom att 

SMF är ett typiskt klastogent ämne.  
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1. Introduktion 
5-hydroxymetylfurfural, HMF, är ett vanligt förekommande ämne i dagens samhälle. HMF 

finns naturligt i många råa livsmedel och bildas även vid upphettning av mat (Nozal et al. 

2001, Shinohara et al. 1983). Industriellt framställd HMF används inom den organisk kemiska 

industrin (Kunz 1993). Dessutom finns föreningen i infusionslösningar inom sjukvården 

(Nässberger 1990). Resultat från gentoxiska studier av HMF är motstridiga (Janzowski et al. 

2000). I studier på däggdjur har HMF visat toxiska effekter på bland annat levern (Ulbricht et 

al. 1984). Mekanismerna bakom toxiciteten är idag oklara, men forskning talar för att det är 

reaktiva metaboliter som orsakar de toxiska effekterna (Glatt et al. 2001). Då HMF 

metaboliseras bildas bland annat 5-sulfooxymetylfurfural, SMF, en förening som är reaktiv 

(Surh et al. 1994). Surh och Tannenbaum framställde 1994 SMF på syntetisk väg och utförde 

gentoxiska studier med substansen. Resultaten visade tydligt att SMF var gentoxiskt in vitro. 

Forskarna föreslog att bioaktivering av HMF till SMF sker genom sulfatkonjugering.  

HMF kan initiera förstadium till tjocktarmscancer hos råtta, men mekanismerna bakom 

cancerframkallningen är ännu okända (Bruce et al. 1993). Forskningsresultat visar att det 

finns potential för bioaktivering av HMF till SMF i tjocktarmen hos människa (Glatt et al. 

2001).  

Det har aldrig tidigare utförts några in vivo studier på SMF. Målet med detta försök var att 

undersöka gentoxiciteten av SMF in vivo genom att utföra mikrokärntest på mus. I testet 

beräknas frekvensen mikrokärnbärande unga röda blodkroppar efter exponering av substansen 

SMF.  

 

2. Material och metoder 
2.1 Kemikalier 

Percoll (Amersham Biosciences, Sverige), Fosfatbuffert pH 8,2 (Phosfor Buffer Saline, PBS 

0,15 M) (SVA, Sverige), 70 % Glutaraldehyd (TAAB Laboratories, Reading, England), 

Sodium Dodecyl Sulphate, SDS (Sigma Aldrich, Sverige), Hoescht 33342 (Sigma Aldrich, 

Sverige), Thiazoleorange (Molecular probes, OR USA), Heparin (Apoteksbolaget, Sverige), 

Fluothane (Astra, Sverige), Colchicin CAS nr 64-86-8 (Sigma Aldrich, Sverige), SMF, 5-

sulfooxymetylfurfural, CAS nr 159091-35-7 (gåva från Professor H.R Glatt, German Institute 

of Human Nutrition, Potsdam-Rehbruecke, Tyskland). 

 

 21



2.2 Djur 

Till försöket användes Balb/C möss, 6-7 veckor gamla hanar vilka vägde ungefär 24 gram. 

Mössen beställdes från Scanbur AB i Sollentuna. På Livsmedelsverket, Toxikologiska 

enheten, hölls mössen i ett djurrum med en temperatur på 22 °C och en relativ luftfuktighet på 

60 %. Under studien förvarades djuren uppdelade i burar (tre möss per bur) beroende på dos-

/grupptillhörighet. Burarna inreddes med träspån, bomaterial (näringsberikade pappersremsor) 

samt ett gömställe i form av en pappersrulle. Djuren hade fri tillgång till pelleterat foder (Rat 

and Mouse Std Diet Batch 3386, B&K Universal, Scanbur AB) och färskt vatten under hela 

försöket. Spånet i burarna byttes varje vecka. Varje dygn hade mössen 12 timmar ljus och 12 

timmar mörker för att simulera en naturlig rytm då rummet saknade fönster. Mössen 

acklimatiserades en vecka innan exponeringen.  

 

2.3 Utförande 

 

2.3.1 Förstudie 

Eftersom inga in vivo-studier tidigare utförts på SMF gjordes en förstudie för att studera 

mössens reaktioner på substansen och få en uppfattning om lämpliga doser som skulle 

användas till huvudstudien. 

SMF förekommer i pulverform och vägdes upp under strikt vidtagna säkerhetsåtgärder.  

Till förstudien användes totalt 13 möss som injicerades intraperitonealt (i.p., injektionsvolym: 

10 µl/g kroppsvikt) med SMF löst i PBS. De använda doserna var 1,5 g/kg kroppsvikt (två 

möss), 1,0 g/kg kroppsvikt (två möss), 0,75 g/kg kroppsvikt (tre möss). Positiv kontroll (tre 

möss) injicerades med colchicin i dosen 1 mg/kg kroppsvikt och negativ kontroll (tre möss) 

injicerades med PBS.  

Under ett dygn studerades mössen noggrant för att upptäcka tecken på allmäntoxisk påverkan 

från SMF. Pälsens utseende, ögonens slutning, reaktionsförmåga, motorisk aktivitet och 

ihopkurning studerades. Hos mössen som fått 1,0 respektive 1,5 g/kg kroppsvikt 

konstaterades grav allmäntoxisk påverkan varför dessa avlivades cirka 20 timmar efter 

exponeringen. Inga blodprov togs från dessa möss som därmed uteslöts från mikrokärntestet. 

Mössen som fått 0,75 g/kg kroppsvikt visade inga tecken på allmäntoxisk påverkan varför vi 

beslöt att ta blod från dessa och undersöka det i mikrokärntestet.  
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2.3.3 Huvudstudie 

Utifrån förstudiens resultat bestämdes huvudstudiens doser till 0,3, 0,5 och 0,7 g/kg 

kroppsvikt. Till huvudstudien användes totalt 15 möss som injicerades i.p. (injektionsvolym 

10 µl/g kroppsvikt) med SMF löst i PBS. Doserna som användes var 0,3 g/kg kroppsvikt (tre 

möss), 0,5 g/kg kroppsvikt (tre möss) samt 0,7 g/kg kroppsvikt (tre möss). Positiv kontroll (tre 

möss) injicerades med colchicin i dosen 1 mg/kg kroppsvikt och negativ kontroll (tre möss) 

injicerades med PBS.  

 

2.3.4 Uppsamling och separering av blod 

Två dygn, ungefär 45 timmar, efter exponeringen sövdes mössen en i taget i en glasbehållare 

med fetvadd innehållande narkosmedlet Fluothane. Därefter togs blodprover med en 

hepariniserad Pasteurpipett från orbitalvenen, så kallad ögonblödning. Från Pasteurpipetten 

överfördes blodet till ett hepariniserat provrör. Direkt efter blodprovstagningen, under sömn, 

avlivades djuret genom cervikal dislokation. Från de hepariniserade provrören överfördes 5 µl 

blod till kodade provrör innehållande 1 ml 65 % Percoll-lösning. För att öka säkerheten på 

testet gjordes triplikat av varje blodprov. Blodet lades försiktigt ovanpå lösningen varvid 

berörning med vätskeytan undveks. Rören med Percoll-lösning och blod centrifugerades 

under 20 minuter vid 600 g. Därefter sögs supernatanten bort och på botten blev en pellet 

innehållande röda blodkroppar kvar.  

 

2.3.5 Fixering av röda blodkroppar 

Pelleten suspenderades med 40 µl rumstempererad PBS. Denna suspension fördes över till 

s.k. FACS-rör (speciella rör för analys i flödescytometer) innehållande 1,25 ml 

fixeringslösning bestående av glutaraldehydlösning (2 %), SDS och PBS. SDS ingår för att 

svälla cellerna och glutaraldehyden fixerar cellerna. Fixeringslösningen tillsattes blodproverna 

under omblandning på en skakapparat (Vortex). Därefter ställdes proven i kyl (+4°) i väntan 

på analys.  

 

2.3.6 Färgning av röda blodkroppar 

Fixeringslösningen hälldes av och pelleten på botten skakades försiktigt loss. Pelleten i varje 

rör suspenderades i 1 ml av färglösningen Thiazoleorange-Hoescht. Efter detta hanterades 

cellerna med stor försiktighet för att undvika kontaminering av exempelvis vattenstänk, vilket 

kan försvåra analysen. Efter fem minuter i ett vattenbad (37°C) skakades rören varefter de 
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stod i vattenbadet ytterligare 45 minuter. Sedan förvarades proven i kyl (+4°C) till den 

flödescytometriska analysen dagen efter. 

 

2.3.7 Flödescytometrisk analys 

De infärgade röda blodkropparna analyserades i en FACS Vantage SE flödescytometer (BD 

Immunocytometry systems, Sunnyvale, Canada). Denna flödescytometer är utrustad med två 

argonlaserstrålar (Enterprise II, Coherent, Santa Clara, Canada), 350 respektive 488 nm. I en 

tunn vätskestråle passerar cellerna en och en genom laserstrålarna. Då färgerna träffas av 

laserstrålarna sänds elektriska signaler från varje enskild cell (Figur 1). Ju mer färg cellen 

innehåller desto starkare blir den elektriska signalen, d.v.s högre x-värde ju mer TO och högre 

y-värde ju mer HO 342 som färgats in. Informationen samlas i en dator som skapar två plottar 

på dataskärmen där varje punkt motsvarar signalerna från en cell (Figur 1). Den 

flödescytometriska analysen finns utförligare beskriven i Abramsson-Zetterberg 1997. 

 

 

Figur 1. Dot-plot från flödescytometrianalys av blod från en mus efter exponering av testsubstans. Varje prick 

representerar en cell. Längs Y-axeln registreras signalerna från cellerna färgade med DNA-färgen HO 342. 

Längs X-axeln registreras signalerna från cellerna färgade med RNA-färgen TO. Bild a) visar alla celler, både 

NCE och PCE. Bild b) visar endast PCE och mikrokärnbärande PCE (MPCE) och mikrokärnbärande PCE med 

högt DNA innehåll (MPCE II).  

 

2.3.8 Utvärdering av flödescytometrianalysen 

För varje analyserat prov presenterades den insamlade datan i två plottar (Figur 1). Områdena 

av intresse för NCE, PCE, MPCE och MPCE II definierades. NCE är gamla röda blodkroppar 

utan mikrokärnor, PCE är unga röda blodkroppar utan mikrokärnor, MPCE är unga röda 

blodkroppar med mikrokärnor och MPCE II är unga röda blodkroppar med stora mikrokärnor. 

 24



Data från den flödescytometriska analysen bearbetades och frekvensen MPCE (fMPCE) och 

frekvensen MPCE II (fMPCE II) beräknades och plottades i ett diagram (Figur 2). 

Beräkningarna utfördes på följande vis: fMPCE = MPCE / (MPCE + PCE) samt fMPCE II = 

MPCE II / (MPCE II + PCE). Ungefär 100 000 PCE från varje mus analyserades. En 

indikation på om ämnen är aneugena (orsakar felfördelning av kromosomer) är att frekvensen 

MPCE II ökar mer än frekvensen MPCE. MPCE II representerar mikrokärnbärande PCE med 

ett högt DNA-innehåll. Då mikrokärnor bildats p.g.a. att hela kromosomer lossnat från 

kärnspindeln vid celldelningen blir DNA-innehållet högt. Klastogena (kromosombrytande) 

ämnen orsakar MPCE, mikrokärnor med lågt DNA-innehåll.  

I samtliga prover studerades förhållandet mellan antalet PCE och antalet NCE (% PCE, Tabell 

1) för att undersöka SMF: s celltoxicitet. Genom att beräkna andelen PCE av det totala antalet 

röda blodkroppar (PCE + NCE) visas om nybildningen av röda blodkroppar påverkats av 

exponeringen. På grund av celltoxicitet analyserades färre PCE i gruppen som behandlats med 

colchicin jämfört med övriga grupper. 

Vid den statistiska analysen av data använde vi oss av tvåsidigt Student t-test. 

 

3. Resultat 
I tabell 1 redovisas resultaten från den flödescytometriska analysen av mössens röda 

blodkroppar. Resultaten från förstudien visade att frekvensen MPCE (fMPCE) ökade 

signifikant (p = 0,0002) hos mössen som exponerats för 0,75 g SMF/kg kroppsvikt (Tabell 1). 

I huvudstudien orsakade SMF-exponeringen signifikant förhöjning av fMPCE vid doserna 0,3 

respektive 0,7 g SMF/kg kroppsvikt (p = 0,03 respektive p= 0,002) (Tabell 1 och Figur 2). 

Frekvensen MPCE var inte signifikant skild från kontrollen vid dosen 0,5 g/kg kroppsvikt (p 

= 0,08).  

Ingen av de givna doserna SMF påverkade andelen PCE i perifert blod, vilket tyder på att 

dessa doser av SMF inte påverkar erytropoesen.  
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Tabell 1. Resultat från mikrokärntest på mus (Balb/C) efter intraperitoneal injektion av SMF (5-

sulfooxymetylfurfural). Studien omfattar två delar, förstudie och huvudstudie, se material och metoder. Tabellen 

visar frekvensen mikrokärnförsedda unga röda blodkroppar (fMPCE) i perifert blod vid olika doser SMF. 

Blodproven togs 45 timmar efter injicering. Från varje mus analyserades tre parallella blodprover. Medelvärdet 

från dessa presenteras här. Frekvensen MPCE II (mikrokärnor med högt DNA innehåll) redovisas också. I 

genomsnitt analyserades 100 000 unga röda blodkroppar, PCE, för varje mus. Andelen PCE av det totala antalet 

röda blodkroppar redovisas. Värden signifikant skilda från kontrollen är markerade med * , ** och ***  för p ≤ 

0,05, p ≤ 0,01 respektive p ≤ 0,001.  

      
Mus, 
kod 

 
 
 
 

  
Exponering 
 

Dos (g/kg 
kropps-

vikt) 
PCE 
(% ) 

Antal   
PCE 

Antal 
MPCE

f MPCE 
(‰) 

Medelvärde   
f MPCE (‰) 

Antal 
MPCE (II) 

           
f MPCE (II) 

(‰) 

Medelvärde     
f MPCE (II) 

(‰) 

Förstudie 
K1 SMF 0 2,1 96 527 179 1,86  85 0,89  
K2 SMF 0 2,06 122 897 239 1,94  115 0,95  
K3 SMF 0 1,88 148 548 275 1,87 1,9 119 0,82 0,9 
           
A SMF 0,75 1,54 93 340 554 6,00  252 2,7  
B SMF 0,75 1,78 97 182 488 5,02  223 2,35  
D SMF 0,75 1,45 82 866 480 5,57 5,5** 228 2,5 2,5*** 
           
1 colchicin 0,001 0,98 12 521 156 12,22  119 9,31  
2 colchicin 0,001 0,87 9 250 136 14,57  107 11,47  
3 colchicin 0,001 0,99 14 955 170 11,23 12,7*** 126 8,33 9,7*** 
           
Huvudstudie 
K1 SMF 0 2,11 97 271 173 1,79  74 0,77  
K2 SMF 0 2,09 106 231 167 1,56  80 0,74  
K3 SMF 0 2,42 106 909 207 1,91 1,8 86 0,83 0,7 
           
B SMF 0,3 15,61 280 655 762 2,7  291 1,03  
E SMF 0,3 3,92 130 902 572 4,38  227 1,8  
G SMF 0,3 9,97 253 698 790 3,11 3,4* 271 1,07 1,3 
           
C SMF 0,5 2,68 113 041 582 5,11  203 1,79  
F SMF 0,5 3,26 132 182 668 5,02  244 1,84  
I SMF 0,5 2,67 50 904 108 2,05 4,1 43 0,78 1,5 
           
A SMF 0,7 2,34 130 145 1191 9,06  420 3,21  
D SMF 0,7 2,36 119 301 737 6,15  242 2,08  
H SMF 0,7 2,46 103 402 809 7,78 7,7** 269 2,62 2,6** 
           
1 colchicin 0,001 0,87 11 264 229 19,81  190 16,43  
2 colchicin 0,001 0,54 11 668 200 16,85  175 14,77  
3 colchicin 0,001 0,54 9 690 174 17,71 18,1*** 144 14,71 15,3*** 
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Figur 2. Frekvensen unga mikrokärnförsedda röda blodkroppar, MPCE, i perifert blod från Balb/C möss efter i.p 

injicering av SMF i doserna 0, 0,3, 0,5, och 0,7 g/kg kroppsvikt. Medelvärden för varje dosgrupp samt 

standardavvikelsen mellan de tre mössen i varje dosgrupp redovisas.  

 

4. Diskussion 
Resultaten av den här studien med mikrokärntestet på mus visar att SMF är gentoxiskt in vivo. 

Flödescytometrisk analys är en mycket känslig metod där cirka 100 000 unga röda 

blodkroppar per mus analyseras. Colchicin, positiv kontroll, är celltoxiskt och påverkar 

nybildningen av röda blodkroppar negativt. På grund av detta var frekvensen PCE signifikant 

lägre hos de djur som exponerats för colchicin jämfört med övriga grupper. Vanligtvis vid 

utförandet av mikrokärntestet in vivo används fem djur per dos. På grund av den begränsade 

mängden SMF i denna studie inskränktes antalet möss till tre per dos. Hos mössen 

förorsakade SMF-exponeringen (0,3 respektive 0,7 g SMF per kg kroppsvikt) en signifikant 

ökad frekvens MPCE trots det ringa antalet individer (n = 3) i de olika grupperna. Eftersom 

frekvensen MPCE II inte ökade mer än frekvensen MPCE drogs slutsatsen att SMF är ett 

klastogent ämne (Tabell 1).  

Resultaten från den här studien som pekar på att SMF är en gentoxisk substans stärks av 

tidigare in vitro -studier på SMF som visat gentoxiska effekter av ämnet på både 

bakterieceller (Salmonella) och humana celler (lymfoblaster) (Surh et al. 1994, Lee et al. 

1995). Dessa studier visar entydigt att ämnet är gentoxiskt. I Ames test utan metabolisk 

aktivering uttryckte SMF stark mutagen effekt. SMF inducerade 8-AGR mutanter 
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(Salmonella) på ett dosberoende sätt (Lee et al. 1995, Surh et al. 1994). På humana 

lymfoblaster var SMF direkt mutagent vid både tk- och hprt lokusen (Surh et al. 1994). Ännu 

inte publicerade data av Kerdar och Tannenbaum pekar på att SMF bildar DNA-addukter in 

vitro. Lee och medarbetare (1995) konstaterade minimal överkorsning av innersträngs-DNA 

från kalvtymus efter exponering av SMF. SMF har elektrondragande effekt och kan interagera 

med cellulära nukleofiler. Det är troligt att detta orsakar överkorsning av DNA, vilket leder 

till ökad mutagenicitet (Lee et al. 1995).  

 

Gentoxiciteten av modersubstansen HMF däremot har undersökts i flera studier som givit 

motstridiga resultat. Resultaten från vissa studier tyder på att HMF är gentoxisk in vitro och 

andra pekar på att så inte är fallet. Janzowski och medarbetare (2000) undersökte V79-celler, 

Caco-2 celler, primära råttleverceller och humana tjocktarmsceller med kometmetoden efter 

exponering för HMF upp till celltoxisk koncentration. Analysen av cellerna visade inga DNA-

skador. Surh och Tannenbaum (1994) rapporterar negativa resultat från mutationstest på 

humana lymfoblaster vid både tk- och hprt-lokusen. HMF i Ames test utan metabolisk 

aktivering utfört av Aeschbacher (1981) var negativt. Omura och medarbetare däremot har 

visat att HMF var positivt i Ames test både med och utan metabolisk aktivering (Omura et al. 

1983). Nishi och medarbetare (1989) såg kromosomabberrationer och minskad 

celldelningsaktivitet i V79-celler efter exponering för 158 mM HMF utan metabolisk 

aktivering. Kromosombrott och kromosomutbyten konstaterades av Stich och medarbetare 

(1981) då CHO-celler exponerats för karamelliserade sockerarter innehållande HMF. Enligt 

Stich minskade den kromosombrytande effekten efter tillsats av metaboliskt system. Försök 

på jästceller (Saccharomyces cervisiae) visade HMF-inducerad genkonversion (omfördelning 

av DNA) vid celldelning. Frekvensen av genkonversioner minskade vid närvaro av 

metaboliskt system (Rosin et al. 1982). HMF inducerade mutationer i hprt lokuset på V79-

celler, men mutationsfrekvensen var låg (Janzowski 1998). Klyvning av dubbelsträngat DNA 

från λ- fag konstaterades efter HMF-exponering (Shinohara et al. 1983).  

Preliminära resultat från mikrokärntestet in vivo på mus utfört vid Livsmedelsverket 2004 

visade att HMF inte är gentoxiskt. Dosen HMF var 1 g/kg kroppsvikt som injicerades 

subkutant. Det negativa resultatet kan bero på att inte tillräcklig mängd metaboliseras till SMF 

(Abramsson-Zetterberg muntligen 2004).  

 

Det är svårt att dra definitiva slutsatser och skapa en säker bild av HMF: s gentoxicitet. Vid 

den höga dos som inducerade kromosomabberationer i V79-celler har cellskador konstaterats 
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med trypanblå-testet. Vid så höga koncentrationer kan DNA-skador även uppstå som 

konsekvens av celldöd när cellen börjat brytas ner. I flera tester var mutationsinduceringen 

svag (Omura et al. 1983, Janzowski et al. 1998). Det förefaller att det krävs bioaktivering av 

HMF till SMF för att ämnet ska bli gentoxiskt.  

 

Den viktiga frågan som kvarstår är om HMF, som är en mycket vanlig förening i bland annat 

mat, metaboliseras till SMF in vivo. Enligt in vitro-studier metaboliseras HMF till SMF via 

sulfatkonjugering (Surh et al. 1994). Förutsättningarna för att så även sker in vivo finns 

eftersom SULT hos exempelvis människa och råtta uttrycks i bland annat lever och tjocktarm 

(Glatt et al. 2001). Det är dock ännu oklart om, och i så fall i vilken utsträckning, 

bioaktivering av HMF till SMF sker in vivo. HMF elimineras snabbt ur kroppen och 

bioackumuleras inte. Endast ytterst små mängder binds till proteiner (Godfrey et al. 1999). 

Utifrån den mängd som finns kvar i kroppen kanske endast en bråkdel metaboliseras till SMF.  

 

Ytterligare studier på HMF och SMF är nödvändiga för att utreda dessa ämnens gentoxicitet 

och eventuella påverkan på djur och människor.  
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