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1INNLEDNING
Det finnes både eksperimentelle og epidemiologiske data som kan tyde på at lavfrekvente
magnetfelt virker inn på reproduksjonsevne og fosterutvikling. På den annen side finnes det
også resultater som stiller spørsmåltegn ved slike effekter. Vi kjenner ikke til
virkningsmekanismer som eventuelt kan bidra til å forklare eller avkrefte biologiske
virkninger av lavfrekvente felt. Vi har her vaJgt å ta utgangspunkt i funn som allerede er
gjort hos celler i kultur, og som kan relateres til vekstprosesser under embryonalutviklingen.
Konsentrasjonen av frie kalsiumioner ([Ca2*]^ er av grunnleggende betydning for å
opprettholde normale fysiologiske funksjoner, og er derfor vesentlig fra de tidligste stadiene
i embryonalutviklingen. En av de første observerte endringer i en eggcelle etter
befruktningen er en bølge av kalsiumfrigjøring gjennom cellen. Det er også kjent at det
eksisterer en kalsiumavhengig prosess i segmenteringen (Chernoff og Lash, 1981). Det er
derfor relevant å etterprøve publiserte funn som viser endringer i [Ca2+]s hos celler
eksponert for lavfrekvente magnetfelt (Liburdy et.al. 1992).
Endret proteinsyntese i form av endret proliferasjon eller endret syntesemønster vil påvirke
embryonalutviklingen.Det er funnet både økt proliferasjon (Kwee og Raskmark,1995) økt
evne til å danne kolonier (West et.al.,1994) og endret proteinsyntesemønster
(Goodman,1991) hos celler eksponert for lavfrekvente magnetfelt.
Intercellulær kommunikasjon er en forutsetning for differensiering. En viktig del av
kommunikasjonen mellom naboceller foregår via gap-junctions tidlig i
embryonalutviklingen. Gap-junctions er en kanal mellom to naboceller som tillater ioner og
små vannløselige molekyler å passere direkte fra den ene cellens cytoplasma ril den andre.
Endringer i intercellulær kommunikasjon kan registreres i et modellsystem der det skjer
metabolsk kooperasjon (MC) (Yotti et al., 1979).
I dette arbeidet er det målt intracellulært kalsium, cellevekst (protein/celle, protein/DNA
og kolonidannelse) og metabolsk kooperasjon hos celler eksponert for lavfrekvente
magnetfelter.
2 MATERIALER OG METODER
Konsentrasjon av intracellulær kalsium([Ca2t];) ble målt ved hjelp av det fluorescerende
stoffet fura-2. Metodene for dette er nøyere beskrevet tidligere (Sanna, 1994).
2.1 Måling av DNA
For å måle DNA innhold ble det brukt det fluorescerende fargestoffet bisbenzimidazole,
Hoechst 33258(Labarca og Paigen, 1980). Metoden er rask og enkel for kvantitativ
bestemmelse av DNA. Måleprinsippet er endring av fluorescens når bisbenzimidazole
bindes ril DNA. Ved DNA-binding skjer det en betydelig økning av fluorescens,

eksitasjonsmaksimum forblir det samme, men det skjer et skift i emisjonsmaksimum.
Fluorescensutbyttet blir da en funksjon av DNA konsentrasjonen. DNA innhold i en ukjent
løsning kan finnes ved å sammenligne med en standardkurve. Det ble laget ny stadardkurve
med kjente konsentrasjoner kalve thymus DNA for hver måleserie.
2.2 Måling av protein
For å måle protein ble det brukt Lowrys metode (Lowry,1951). Folin&Ciocalteus phenol
reagens(F-9252,Sigma) og aromatiske aminosyrer i proteinet reagerer i en to trinns reaksjon
etter tilsetting av alkalisk kopper og gir en blå farge. Absorbansen for lys med bølgelengde
700nm blir da et kvantitativt mål på proteinkonsentrasjonen i løsningen.
2.3 Måling av metabolsk kooperasjon
MC innebærer at forløpere til nukleinsyrer kan overføres fra en celle til en annen via gap
juncktions. Vi har brukt et modellsystem med normale og mutante V79-celler ( resistente
mot 6-thioguanin). Når normale og resistente celler vokser sammen i kultur fører
intercellulær kommunikasjon til at tidligere resistente celler blir sensitive.
Tetradecanoylphorbol acetate (TPA) hemmer intercellulær kommunikasjon og brukes til
positiv kontroll.

2.4 Cellelinjer
Det ble brukt tre forskjellige neoplastiske cellelinjer; V79 (fibroblastceller fra kinesisk
hamster), 308 (epidermale celler fra mus) og TMG-1 (humane glioblastomceller). Cellene
ble dyrket ved Institutt for Patologi, RH.
Kolonidannelse ble vurdert ved manuell telling av bromthymolblått fargede kolonier i
bunnen av dyrkningsflaskene.
3 EKSPONERING
3.1 Eksponeringsutstyr
Eksponeringsutstyret besto av en signalgenerator (0-5 Mhz) og en stereo audio
effektforsterker. Dette gir strøm med ønsket bølgeform og amplitude til spolen innenfor det
aktuelle frekvensområdet. Signalet fra signalgeneratoren, forsterkeren og en søkespole kan
kontrolleres samtidig med et 4-kanals oscilloskop.
For å eksponere dyrkningsflasker er det laget en solenoide som vist i figur 3.1. Solenoiden
har radius a=5 cm,lengde L=l m og antall vindinger N=820.
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Figur 3.1 Figuren viser skjematisk spolen som er brukt til eksponering av
celledyrkningsflasker og skåler.
I et punkt P på spoleaksen er sammenhengen mellom strømmen i spolen og magnetfeltet
gitt ved:
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I midten av spolen er (3,=7i og P2=0.Da er:
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Dyrkningsflaskene(skålene) ble plassert parallellt med feltlinjene for å minimalisere induserte
strømmer i mediet. Høyden på mediet var < 3 mm. Flaskene ble plassert mest mulig i
midten av spolen, og ikke nærmere åpningen enn ca 20 cm. Teoretisk er da magnetfeltet i
flaskene konstant innenfor 1 %. Det ble kontrollert med en søkespole at feltet hadde god
homogenitet. Søkespolen har tverrsnitt A=5.0 10 5 m og N=200 vindinger. Med et 50 Hz
sinussignal blir forholdet mellom B-feltet og den induserte spenningen over søkespolen:
— =NA27if-3.14V/T
For kontrollen ble det laget en blindspole med to parallelle viklinger. Når motsatt rettet
likestrøm med samme effektiv verdi som sinussignalet i eksponeringsspolen sendes gjennom
de parallelle ledningene, vil kontrollspolen gi samme oppvarmingseffekt som eksponerings

spolen. Det konstante magnetfeltet i blindspolen blir betydelig mindre enn en spole der
viklingene har samme strømretning.
En vifte ble montert til spolene slik at produsert varme ble fjernet raskt. Med vifte ble det
ikke på noe tidspunkt registrert temperaturøking i eksponeringsspolen målt med 0.1"
oppløsning når spolene var plassert i inkubatorrommet (37"C).Rommet hadde forholdsvis
dårlig luftgjennomstrømning. Uten vifte ble det målt opp til 4" temperaturøkning, og
celleveksten ble betydelig redusert. Det ble valgt å ikke la det gå strøm i blindspolen fordi
vifta fjernet varmen så effektivt.
For eksponering i fluorometeret ble det brukt en tilnærmet Helmholz spole som passet
rundt kuvetteholderen. Spolen har to solenoider med en avstand 2d=3.6 cm. Hver av
solenoidene har n=19 vindinger,og radius r=4,5 cm. Prøven ble plassert i midten av spolen.
Magnetfeltet i avstand d fra en sirkulær strømsløyfe med radius r er gitt ved:

B - n ^ »* „,
Med to solenoider hver med avstand d fra punktet der prøven plasseres,og med n vindinger
i hver solenoide blir magnetfeltet tilnærmet:
2
B
r n
I
"(r2+d2f2
Med innsatte verdier blir B/I ~ 0.5m T/A
I fluorometeret er det magnetisk materiale som kan påvirke feltet i spolen. Det ble
imidlertid målt med søkespolen at feltet i kuvetten hadde god homogenitet og var lik det
beregnede feltet innenfor 10 %.
3.2 Eksponering av celler i kultur

I cellevekststudiene ble det valgt å gi 7 dagers kontinuerlig eksponering. Eksponeringen var
et sinus-signal med en amplitude på 0.2 og 1 mT og med frekvens 50 Hz.
Dyrkningsflaskene ble plassert i inkubatorskap med halvt apen kork i 2 timer umiddelbart
etter utsåing for å få riktig konsentrasjon CO2. Rødorange medium viste at surhetsgraden i
mediet var tilfredstillende. Korkene ble skrudd helt igjen når flaskene ble plassert i
magneten i inkubatorrommet.
Ved måling av [Ca24], etter magnetfelteksponering ble cellene eksponert for et felt med
amplitude 1 mT med 50 Hz. Eksponeringen hadde en varighet på 15 til 150 minutter.
Cellesuspensjonen(l mill celler per ml) ble fordelt i skåler før eksponeringen. Etter
eksponeringen ble cellesuspensjonen overført til kuvetten i fluorometeret. Målingen startet
5 min etter avsluttet eksponering. Disse målingene var de første som ble gjort, og det var da
ikke montert vifter på spolene. Eksponeringene foregikk i romtemperatur, og rommet
hadde god luftsirkulasjon..

Ved måling av [Ca2*]; samtidig med eksponeringen ble det gitt amplitude 0.3 mT og 1 mT
med 50 Hz. Hver måleserie startet med å måle [Ca2+]j kontinuerlig i 15 minutter uten
magnetfelteksponering. Så ble [Ca2+X målt kontinuerlig i 15 minutter med ny
cellesuspensjon. Det ønskede feltet ble sått på etter 7 minutter, og slått av etter 12 minutter
(Totalt 5 minutter eksponering). Hver måleserie ble avsluttet med å måle [Ca2t](
kontinuerlig i 15 minutter med ny cellesuspensjon uten felteksponering. Måleserien ble
definert vellykket dersom kontrollmålingene før og etter eksponeringene viste en konstant
verdi i 15 minutter. Dette var spesielt viktig fordi det var ofte at den første kontrollen hadde
en konstant kurve, og målingene etterhvert hadde en stigende kurver. Å avslutte med en
kontroll var viktig for å avgjøre om en eventuelt stigende kurve skyltes magnetfeltet eller
hadde en annen årsak, som for eksempel celledød. Temperaturen i prøven ble kontrollert
ved gjennomstrømmning av vann fra et termostatstyrt vannbad. Temperaturen i vannbadet
var 30"C. Målingene startet når temperaturen i kuvetten var passert 29" C.
3.3 Bakgrunnsfelter

Bakrunnsfeltet(50 Hz) i eksponeringsrommet varierte mellom 0.06 og 0.09 uT. I
inkubatorskapene som ble benyttet til rutinedyrkning av cellene varierte magnetfeltet fra
skap til skap, og fra hylle til hylle i et og samme skap. Det ble målt feltstyrker fra 0.2 til 9 (i.T
i disse inkubatorskapene.
4 RESULTATER
4.1 Cellevekst i 50 Hz magnetfelt

Tre størrelser ble målt for å studere cellevekst; kolonidannelse (# talte kolonier/# celler
sådd ut), protein/celle og protein/DNA. Hver enkelt av figurene 4.1.1- 4.1.3 bygger på tre
uavhengige forsøk med to paralleller i hvert forsøk. Resultatene tyder ikke på at
eksponeringen som er gitt fører til endringer i kolonidannelse(Fig. 4.1.1) eller størrelse(Fig.
4.1.2 og Fig 4.1.3). Antall celler i de eksponerte dyrkningsflaskene var lik anfallet i
kontrollflaskene innenfor ett stanardawik i alle eksperimentene.
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Figur 4.1.1 Kolonidannelse ved 0.2 og 1 mT, 50 Hz felt for V79 OJJ 308 celler. Skravert
område viser kontrollverdiene ± ett standardavvik.
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Figur 4.1.2 Protein (mikrogram/celle) ved 0.2 og 1 mT, 50 Hz felt for V79 og 308 celler.
Skravert område viser kontrollverdiene ± ett standardavvik.

0|5

308
Q4

- 0,3

i i
0,0

0,2

Q4

Q6

0,8

1,0

1,2

QO

0,2

Q4

0,6

Q8

1,0

- Q1

1,2

QO

Fdt(mT)

Figur 4.1.3 Protein (mikrogram) /DNA(nanogrnm)
ved 0.2 og 1 mT, 50 Hz felt for V79 og
308 celler. Skravert område viser kontrollverdiene ± ett standardavvik.
4.2 [Ca +]j etter påvirkning av 50 Hz magnetfelt
Intracellulær kalsiumkonsentrasjon hos TMG-1 celler etter magnetfelteksponering er vist i
figurerte 4.2.1 og 4.2.2.
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Figur 4.2.1 [Ca2*], etter økende tid i 1 mT magnetfelt hos TMG-1-celler. Målingene ble tatt 5
minutter etter eksponering. ( •) Viser kontrollverdiene, og (o ) viser de eksponerte verdiene.
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Figur 4.2.1 og 4.2.2 viser [Ca 2+], hos celler i suspensjon etter felteksponering (lmT, 50
Hz) i 15 min til 2 timer og 15 min. Figurene bygger på 42 enkeltmålinger fra 8 uavhengige
eksperimenter. Figuren viser økende [Ca 2*]; for kontrollcellene og de eksponerte cellene.
Fura-2 lekker fra cellene til mediet slik at forholdet mellom fiira-2 intracellulært og fura-2 i
mediet synker over tid. Det er ikke signifikant forskjell på intracellulær kalsiumkonsentrasjon
hos kontrollcellene og de eksponerte cellene(Figur 4.2.1), men det er en tendens til at
økningen av [Ca 2t]{ er raskere hos de eksponerte cellene enn hos kontrollcellene (Figur
4.2.1 og 4.2.2).
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Figur 4.2.2. Figuren viser alle enkeltmålingene av [Ca2*]{ etter magnetfelteksponering. Apen
sirkel er eksponerte celler(lmT). Kryss er kontrollceller. Linjene er tilpasset målingene ved
reøresjonsanalyse. Striplet linje er kontrollceller, heltrukken linje er eksponerte celler.

Figur 4.2.2 viser enkeltmålingene for eksponerte celler og kontrollceller. Med en lineær
regresjonsmodell, og tilpassning til en rett linje y=A+Bx blir linjene som vist i figuren med:
A k ,, mr , )ll =l5l.l±13.2
B konmill =0.75±0.18

RT',=0.65

Ac,p=107.1±14.1
B d ,-1.62±0.19
Rksp=0.91

Stigningstallet til de to tilpassede kurvene er signifikant forskjellig. Dette kan være en
indikasjon på at magnetfelteksponering kan føre til økt intracellulær kalsiumkonsentrasjon,
hos TMG-1 celler, men det kan ikke utelukkes at tendensen til brattere stigning hos
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eksponerte celler i hvert fall delvis er en temperatureffekt. Videre eksperimenter vil være
nødvendige for å avklare dette.
2+

4.3 [Ca ]j under påvirkning av 50 Hz magnetfelt
Figur 4.3 a,b og c viser [Ca 2*\ under felteksponering (lmT og 0.3mT med 50 Hz).
Figurene viser resultatene fra ett av totalt 4 måleserier der kontroll kurven holdt seg
konstant over en periode på 15 minutter både før og etter eksponeringene. De fire
måleseriene ga samme resultat; ingen målbar effekt av magnetfeltet. Hver måling ble
avsluttet med å tilsette ionomycin som fører til at cellenes kalsiumkanaler åpnes, og kalsium
strømmer inn i cellene. Dette er en kontroll på at metoden responderer på en rask økning
av intracellulær kalsiumkonsentrasjon.
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Figur 4.3 a. [Ca*]i hos celler i suspensjon (1 mill/ml) målt over en periode på 10 minutter.

12

SO

K D 133 20D 250 300 360 400 4BD SOD 5BD
Ticl(sek)

600

Figur 4.3 b. [Ca2*]i hos celler i suspensjon (1 mill/ml) målt over en periode på 10 minutter
under eksponering for 0.3 mT.
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Figur 4.3 c. [Ca*]t hos celler i suspensjon (1 mill/ml) målt over en periode på 10 minutter
under eksponering for 1 mT.
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4.4 Metabolsk kooperasjon i 50 Hz magnetfelt
Figur 4.4 viser middelverdi og standardavvik til tre uavhengige malinger av MC i 1 mT
magnetfelt ved 50 Hz. Disse resultatene tyder ikke på at eksponeringen påvirker
intercellulær kommunikasjon.
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Figur 4.3.1 Stolpene viser antall talte kolonier i Ae forskjellige gruppene. Skraverte stolper viser
antall kolonier ved felteksponering (imT). Åpne stolper viser antall kolonier til kontrollene.
De to første stolpene viser antall kolonier med 6TG resistente celler i eksponerte flasker og
kontrollflasker. Tredje stolpe viser antall kolonier 6TG-resistente celler når mediet er tilsatt
6TG, og gir et mål på grad av resistens. Fjerde og femte stolpe viser antall kolonier 6TGresistente celler som har vokst sammen med normale celler henholdsvis med og uten
magnetfelteksponering. Betydelig færre kolonier enn i 1. og 2. stolpe viser at tidligere
resistente celler gjennnom metabolsk kooperasjon med normale celler har blitt sensitive.
Sjette og sjuende stolpe har høyere kolonitall enn fjerde og femte, og viser at TPA hemmer
metabolsk koopersjon. Disse resultatene gir ingen indikasjon på at magnetfelteksponeringen
har effekt på MC.
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5 DISKUSJON
En rekke studier av cellevekst i magnetfelter er tidligere gjort, og resultatene er varierende,
noen finner effekt mens andre ikke finner effekt (Frazier,1985,Phillips,1986,West,1994,
Kwee,1995). Disse eksperimentene tyder ikke på endringer i cellevekst som følge av
magnetfelteksponering. Lite sammenfallende resultater kan skyldes at ulike cellelinjer
responderer forskjellig på lavfrekvente magnetfelt. På grunnlag av de studier som er gjort til
nå ser det derfor ut til at lavfrekvente felt kan stimulere cellevekst hos mange cellelinjer, og
det er også foreslått at lavfrekvente felt kan ha promosjonsaktivitet (Stuchly et.al. 1992, Mc
Leanet.al. 1995).
Goodman(1990) har funnet økt transkripsjon og endret proteinsyntesemønster hos HL-60
celler(blodkreftceller) eksponert for lavfrekvente magnetfelt. Økt transkripsjon ble bare
observert for gener som også var aktive i kontrollcellene. Vi kjenner ikke til hvorfor
lavfrekvente felt ser ut til å stimulere vekst hos flere typer kreftceller, men en mulig
forklaring er økt transkripsjon av muterte gener som koder for proteiner innvolvert i
vekstregulering(gener som allerede er aktive i mange typer kreft).
[Ca2+]f kan måles i enkeltceller eller i cellesuspensjon i kuvette. Malinger i kuvette viser
gjennomsnittlig [Ca2+]i Oscillasjoner i [Ca2+]; vil ikke registreres med malinger i kuvette.
Lindstrøm (1993) observerte at lavfrekvente felt kan forårsake oscillasjoner i
kalsiumkonsentrasjon etter ca 2 minutter feltpåvirkning hos Jurkat-celler (blodkreftceller)
Carson (1990) fant økt konsentrasjon av frie kalsiumioner hos HL-60 -celler i suspensjon
ved eksponering for lavfrekvent magnetfelt i mer enn 20 minutter.
I dette arbeidet er det bare gjort malinger med celler i suspensjon. Når målingene av [Ca 2t ] j
ble gjort samtidig med eksponeringen hadde eksponeringen en varighet på 5 minutter. I
forhold til studiet til Carson er dette for kort tid til å registrere effekt. I de forsøkene hvor
målingene av [Ca2*]j er gjort etter eksponeringen er varigheten opp til 2 timer. Det mulig at
tendesen til raskere økning av [Ca2*^ hos de eksponerte cellene i figur 4.2.1 er samme effekt
som Carson har observert i HL-60 celler.
Målingene av intercellulær kommunikasjon viser ingen endring hos celler eksponert for 50
Hz felt. Det er også gjort studier av intercellulær kommunikasjon hos celler eksponert for
magnetfelt med en annen teknikk(Lucifer Yellow). Mange eksperimenter med frekvenser fra
12-430 Hz viste ingen signifikante effekter på intercellulær kommunikasjon
(Spadinger,1994). Stuchly og Xi(1994) fant imidlertid at induserte strømmer påvirket gapjunctions.
Det er mulig at cellelinjene som som ble benyttet her ikke påvirkes av lavfrekvente
magnetfelt, men et er flere andre forklaringer på at det ikke ble observert biologisk effekt av
magnetfeltene i dette arbeidet. Eksponeringene som ble gitt var kontinuerlige,og det er
mulig at det skjer adapsjon til det kontinuerlige feltet(Rannug,1994), slik at gjentatte
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avbrutte eksponeringer kunne gitt effekt. Det er også mulig at en eventuell
virkningsmekanisme som ligger til grunn for biologiske effekt av magnetfelt er så spesifikk at
cellelinjene som ble benyttet mangier forutsetning for å respondere. En annen forklaring er
at metodene som er benyttet ikke er følsomme nok for små effekter, og mer omfattende
undersøkelser kunne gi statistisk grunnlag for å påvise en svak effekt.
Et metodologisk punkt er bakgrunnsfeltene i henholdsvis inkubatorrommet og i vanlige
CO2 inkubatorer. Det kan ikke helt utelukkes at rutinedyrkning av celler over lang tid i CO2
inkubatorer med 0.2-9 |iT kan føre til en seleksjon av feltresistente kloner, seiv om det ikke
foreligger noen holdepunkter for dette. Bakgrunnsfeltet i inkubatorrommet (0.06-0.09 uT)
betyr mindre, og affiserer kontroll- og eksponerte (0.2-1 mT) kulturer i samme grad.

6 KONKLUSJON
Konklusjon på dette arbeidet er at 50 Hz magnetfelter 0.2 og 1 mT ikke påvirker cellevekst
hos 308 og V79 celler, 0.3 og 1 mT påvirker ikke intracellulær kalsiumkonsentrasjon hos
TMG-1 celler og 1 mT påvirker ikke eller intercellulær kommunikasjon hos V79 celler.
Flere tidligere studier med tilsvarende eksponering, men andre cellelinjer har rapportert om
effekter. Dette kan det bety at virkningsmekanismene som ligger til grunn for biologisk
effekt av lavfrekvente magnetfelter ikke innvolverer de generelle signalveiene som er
virksomme i alle typer aktivt syklerende celler.
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