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Samspel mellan dioxinreceptorn och androgenreceptorn 
 
För att mänsklig fortplantning ska ske krävs att ett ägg från en kvinna befruktas av en 
spermie från en man. Hos kvinnan är antalet ägg begränsat och bestämt redan vid födslen 
medan mannens spermier nybildas hela tiden från det att han når puberteten. 
 
Den process i testikeln i vilken spermier bildas kallas för spermatogenesen. För att denna 
ska ta plats krävs att könshormonet testosteron, också producerat i testikeln, aktiverar en 
receptor på de celler som fungerar som spermatogenesens kraftverk, nämligen 
sertolicellerna. Sertolicellerna förser de växande spermierna med energi under den tid det 
tar för dem att bildas och den receptor som aktiveras av testosteronet kallas för 
androgenreceptorn. Utan androgenreceptorn och dess aktivering av speciella protein 
skulle produktionen av funktionsdugliga spermieceller avstanna. Androgenreceptorns 
funktion kan påverkas av dioxinreceptorn, också känd som aryl hydrocarbonreceptorn, 
som aktiveras av giftiga ämnen. Syftet med detta projekt var att närmare studera 
samspelet mellan androgenreceptorn och dioxinreceptorn samt att avgöra huruvida 
sertoliceller från möss kan användas som ett modellsystem att göra detta i. 
 
TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-ρ-dioxin) är det giftigaste ämne som människan 
någonsin framställt och det bildas som en biprodukt vid många industriella processer, 
såsom avfallsförbränning och papperstillverkning. TCDD är representativt för många 
andra liknande miljögifter som finns överallt omkring oss och som var dag tas upp av 
våra kroppar i små mängder. Nedbrytningen av dessa gifter tar väldigt lång tid, vilket 
betyder att de under årens lopp kommer att ackumuleras i våra kroppar. 
 
När dioxinreceptorn aktiveras, av till exempel TCDD, kommer cellen börja bilda 
proteiner som verkar för att snabbare neutralisera giftet och dess effekt på kroppen. För 
att dessa protein skall bildas behövs särskilda reglerande molekyler och man tror att 
androgenreceptorn och dioxinreceptorn delar vissa av dessa reglerare. Det betyder att när 
dioxinreceptorn aktiveras av TCDD eller liknande ämne kommer de två receptorerna 
tävla om samma reglerande molekyler. Det i sin tur kommer att innebära att var receptor 
får färre reglerare och följaktligen en lägre aktivitet. För dioxinreceptorn skulle detta 
innebära en långsammare produktion av protein specifika för att ta hand om giftet och för 
androgenreceptorn att spermieproduktionen minskar. 
  
Under projektets gång har vi optimerat teknikerna för att studera sertoliceller, samt 
fastställt att dessa celler fungerar som ett bra modellsystem för våra experiment. Detta 
modellsystem kan i framtiden användas till att närmare studera samspelet mellan de två 
receptorerna och möjligen ge svar på hur vi kan minimera de effekter som miljögifter har 
på vår reproduktiva förmåga. 
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Interactions between the dioxin receptor and the androgen receptor  

 
The testis has as its primary function to produce viable germ cells and sex hormones, 
such as testosterone. Testosterone is important in germ cell development and modulates 
gene transcription in target genes by activating the androgen receptor (AR). Androgen 
signaling via Sertoli cells is crucial for spermatogenesis and endocrine disruptors, such as 
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-ρ-dioxin (TCDD) disrupt this process. Cellular effects of 
TCDD are mediated through the aryl hydrocarbon receptor (AhR). This study aims at 
identifying interactions between the signaling-pathways of AhR and AR, and for this 
purpose, I first aim to determine whether mouse SK-11 Sertoli cells can be utilized as a 
model cell line to elucidate these interactions. 
 
Conventional and quantitative real-time PCR and western blot analyses were used to 
analyze the expression of AhR, AR, ARNT and CYP1A1 in a mouse Sertoli cell line. 
Quantification of CYP1A1 mRNA was used to asses AhR and an androgen receptor 
reporter gene assay was used to quantify AR activity. 
 
I report that SK-11 cells express AhR, AR, ARNT and CYP1A1 endogenously and that 
transfection with an AhR expression vector increases AhR levels. Differentiation time of 
the cell affects AhR and AR expression, while TCDD did not. The androgen receptor 
reporter gene assay did not show an effect of androgen stimulation. 
 
The conclusion of this report is that the mouse Sertoli cell line SK-11 could be a good 
model for studying interactions of the AhR and AR signaling-pathways. Further 
experiments will be needed to optimize the androgen receptor reporter gene assay and 
then study the signaling-pathway interactions themselves. 
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