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ABSTRACT 
 

 

Background 

Exitotoxicity is an important cause of neuronal cell death in neurodegenerative diseases such 

as epilepsy. It is thought that excitotoxicity is initiated by overstimulation of glutamate 

receptors which causes an abnormal influx of Ca
2+

, thereby leading to neuronal cell damage. 

The GluR2 hypothesis states that certain neurological insults, such as kainate-induced status 

epilepticus, lead to downregulation of GluR2 gene expression and formation of Ca
2+

-

permeable AMPA receptors. Regulation of these receptors is crucial in synaptic plasticity, 

neuronal development and diseases.  

 

Earlier studies using hippocampal homogenate in Western blotting has shown decreased 

concentration of GluR2 due to epilepsy, but has however not determined where the change is. 

We believe that it takes place at the synaptic membrane. In this present investigation, I have 

examined the effects of chronic epilepsy on glutamate receptor subunit GluR2 in the stratum 

lucidum of the hippocampus subregion CA3 , using a rat model of mesial temporal lobe 

epilepsy. 

 

Methods 

6 rats received a shot of kainate which induced status epilepticus and thereafter recurrent 

spontaneous seizures. They were sacrificed 8 weeks later. The hippocampi was isolated and 

the CA3 subregion was sliced into 70-100 nm thick sections by an ultratome. For 

postembedding immunocytochemistry the sections were stained with antibodies against 

GluR2 coupled to colloid immunogold particles. A total of 180 electron microscopy pictures 

were taken and the immunogold particles were quantitated using analySIS. Statistical analysis 

was performed by SPSS. 

 

Results 

The presynaptic active zone showed an increased concentration of GluR2 in the experiment 

group compared to the control group. The GluR2 concentration difference at the postsynaptic 

membrane and pre- and postsynaptic lateral membranes was insignificant.  
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FORKORTELSER OG ORDFORKLARINGER 

 

 
AMPA α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolproprionsyre 

Ca
2+ 

Kalsiumion 

DDW  Dobbeltdestillert vann  

EM  Elektronmikroskopi 

GluR1  Glutamatereseptorsubenhet 1  

GluR2  Glutamatereseptorsubenhet 2  

GluR3  Glutamatereseptorsubenhet 3  

GluR4  Glutamatereseptorsubenhet 4  

KA Kainat 

KA1 Kainatreseptorsubenhet 1 

KA2 Kainatreseptorsubenhet 2 

MTLE Mesial temporallappsepilepsi 

Na
+ 

Natriumion 

NaCl Natriumklorid (salt) 
nm  Nanometer 

NMDA  N-methyl-D-aspartat  

NMDAR  N-methyl-D-aspartat reseptor 

PICK1 Protein interacting with C-kinase 1 

PSD  Post synaptic density/Postsynaptisk tetthet 

TBST  Tris-buffered saline/Tris-bufret saltvann 

TLE Temporallappsepilepsi 

WB  Western blot 
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INNLEDNING 

 

 

Denne oppgaven er i samarbeid med Laboratoriet for plastisitet i nevropil, Avdeling for 

anatomi, Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, og sees på som en 

fortsettelse av tidligere forskerlinjestudent Jan Øyvind Lorgens arbeid.  

 

Jan Øyvind Lorgen postulerte at reduksjon av glutamatreseptorsubenheten GluR2 i AMPA-

reseptorer gjør nevronet mer utsatt for eksitotoksisitet når Ca
2+

 øker intracellulært ved 

AMPA-reseptoroverstimulering. Tidligere hadde man indikert at reduksjonen skjedde i løpet 

av den initiale epilepsifasen. Lorgen ønsket å finne ut om denne reduksjonen varte inn en 

kronisk fase, noe som kunne bety at reduksjonen i GluR2 muligens bidrar til vedvarende 

epilepsi hvor nevronene er kronisk overfølsomme.  

 

Kort resymert jobbet han med en kainatmodell hvor en injeksjon med kainat induserte status 

epilepticus, etterfulgt av minst 2 spontane epileptiske anfall. Deretter ble rottene avlivet 2 og 

8 uker etter kainatinjeksjonen og man brukte kvantitativ Western blotting av hippocampal 

vevshomogenat for å måle endringer i konsentrasjonen av GluR2. Dr. Lorgen fant ut at 

GluR2-konsentrasjonen var vedvarende redusert hos rottene med epilepsi, også etter å ha 

kontrollert for endringer i synapsenes og nevronenes tetthet, med sterkest evidens etter 8 uker. 

Dette var i tråd med hypotesen, altså at epilepsi forårsaker en vedvarende nedregulering av 

GluR2 i AMPA-reseptorene. Reduksjonen i GluR2 etter SE kan derfor være viktig i genesen 

av tilbakevendende epileptiske anfall. Dette skal jeg komme nærmere innpå senere i 

artikkelen.  

 

 
Figur 1: Dataanalyse av GluR2-nivå i hippocampushomogenat. Søylene viser den gjennomsnittlige relative GluR2-

konsentrasjonen i de 4 gruppene med et konfidensintervall på 95%. Det er en signifikant forskjell mellom kontrollgruppen og 
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epilepsigruppen både 2 og 8 uker etter status epilepticus. Kilde: Jan Øyvind Lorgens forskerlinjeoppgave, AMPA receptor 

subunit GluR2 regulation in epilepsy.  
 

Period Mean difference Significance 

(two-tailed) 

Lower limit of 

95 % confidence 

interval 

Upper limit of 

95 % confidence 

interval 

Two weeks -3.80214 0.031 -7.18658 -0.41770 

Eight weeks -6.08761 <0.001 -9.01431 -3.16091 
 

Tabell 1: Ved bruk av T-test finner man en p-verdi på 0,031 ved 2 uker og <0,001 ved 8 uker etter status epilepticus. Kilde: 

Jan Øyvind Lorgens forskerlinjeoppgave, AMPA receptor subunit GluR2 regulation in epilepsy. 

 

Lorgen brukte imidlertid homogenat fra hele hippocampus i sitt arbeid, og selv om han 

påviste en reduksjon i konsentrasjonen av GluR2 har det ikke vært mulig å differensiere 

mellom GluR2 i cellecytoplasma og GluR2 i synapsene. Vi tror at denne reduksjonen finnes i 

synapsene. Flere studier har pekt i retning av at økning av kalsium ved eksitotoksisitet har økt 

internaliseringen av GluR2-innholdende AMPA-reseptorer fra den synaptiske membranen
1,2,3

. 

I denne oppgaven har jeg derfor forsøkt å påvise en endring i GluR2-konsentrasjonen i 

synapsene i hippocampus ved epilepsi, dette ved hjelp av kvantitativ postembedding og  

elektronmikroskopi.  
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BAKGRUNN 

 

 

Epilepsi 

Epilepsi er den vanligste nevrologiske sykdommen i verden med en prevalens på 1-2%
4
. I 

Norge anslås insidensen til 50 per 100 000 innbyggere. Insidensen er høyest i barneårene, 

lavere og konstant i voksen alder, men stiger igjen etter 60 år grunnet økt forekomst av 

hjerneslag og degenerative hjernesykdommer
5
. 

 

Epilepsi er en betegnelse avledet av det greske substantivet ”epilepsia” som betyr anfall eller 

angrep. Epileptiske anfall er betegnelsen på raskt innsettende og forbigående 

hjernefunksjonsforstyrrelse som er merkbar for pasienten og/eller tilskueren
5
. Anfallene 

skyldes en patologisk synkron aktivitet i en gruppe nevroner. Et epileptisk anfall er et 

symptom på en tilgrunnliggende sykdomstilstand. Omtrent 10% får et epileptisk anfall på et 

eller annet tidspunkt i livet, og for hvert anfall øker risikoen for et ytterligere anfall. Man 

betegner det epilepsi når det foreligger tendens til gjentatte anfall, gjerne etter at det først har 

forekommet minst to uprovoserte anfall. Epilepsi er likevel ikke én sykdom, men beskrives 

som et syndrom hvor flere underliggende årsaker og faktorer gir de samme plagene.  

 

Årsaker 

Anfallsutløsende faktorer er forhold som utløser et anfall. Flere av disse kan også utløse 

anfall hos de som ikke har epilepsi, men utløser dette lettere dersom ”krampeterskelen” er 

nedsatt.  Dette kan være faktorer som påvirker hjernens eksitabilitet, for eksempel 

elektrolyttforstyrrelser, syre-base-forstyrrelser, emosjonelt stress, toksisk påvirkning, 

søvnmangel eller hyperventilasjon. Det kan også være spesifikke forhold som flimrende lys 

(fotostimulering). Årsaken til epilepsi er oftest multifaktoriell, gjerne en kombinasjon av 

genetisk disposisjon og ervervede faktorer
5
. Dessuten vil det variere avhengig av pasientens 

alder. Hos barn og unge vil fødselsskader og medfødte nevrologiske lidelser dominere, hos 

voksne vil hodeskader og hjernesvulster være hyppigere, mens hos eldre vil cerebrovaskulære 

sykdommer og nevrodegenerative tilstander være vanlige årsaker
6
. Likevel vil man i rundt 1/3 

av tilfellene ikke finne noen klar årsak.   

 

Patofysiologi 

Epileptiske anfall består av ukontrollerte, høyfrekvente aksjonspotensialer i mange 

nerveceller
7
. Mange ulike prosesser, som forandring av reseptorer, transmittorer, ionekanaler i 

cellemembranen og endringer i det ekstracellulære miljø, leder frem til en tendens til 

overaktivering av nevronene. Eksempelvis er det ved fokale epileptiske anfall forskjøvet 

balanse mellom inhiberende og eksiterende impulser. Dette medfører en repetitiv utladning av 

aksjonspotensialer som gir en forsterket frigjøring av glutamat. Økt glutamatfrigjøring vil 

igjen aktivere postsynaptiske AMPA-reseptorer
5
. 

 

Temporallappsepilepsi (TLE) 

Temporallappens strukturer har en spesiell tendens til epileptogenese og TLE utgjør derfor 

den største gruppen av lokalisasjonsrelaterte epilepsier. Disse epilepsiformene kan inndeles i 

de som har sitt utgangspunkt i hippocampus eller amygdala (limbiske) og de som starter i 

neokortikale områder av temporallappen (ekstralimbiske)
5
. De fleste tilfeller av limbisk TLE 

skyldes atrofi av hippocampus (mesial temporal sklerose) etter status epilepticus, traume, 

feberkramper av kompleks natur eller hypoksisk ischemi
8
. Det er også blitt vist at neoplasmer, 

vaskulære malformasjoner, utviklingsforstyrrelser og betennelser kan være opphav til denne 

epilepsiformen. Mesial temporal sklerose medfører en rekke nevropatologiske forandringer. 
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Dette inkluderer omfattende nevrontap og gliose i hippocampusregion CA1 og hilus (samt i 

varierende grad i andre hippocampusregioner), synaptisk reorganisering i mosfiberlaget av 

gyrus dentatus, spredning av dentate kornceller, og ekstrahippocampal patologi
9 

(se 

beskrivelse av de ulike hippocampusregionene senere). 

 

Status epilepticus (SE) 

SE er en potensielt livstruende tilstand med krampeanfall enten over 30 minutter eller 

gjentatte anfall uten at pasienten kommer til bevissthet mellom anfallene
10

. En episode med 

status epilepticus kan være assosiert med utviklingen av temporallappsepilepsi
11

. Ved flere 

epilepsimodeller, som ved kainatindusert epilepsi hos rotter, kreves det 90-120 minutter med 

status epilepticus for at epilepsi skal utvikles
12,13

. Sannsynligvis er det flere molekylære og 

biokjemiske endringer som skjer i de limbiske strukturene under langvarig status epilepticus. 

 

Kainatindusert status epilepticus 

Kainatmodellen har blitt brukt siden 1978, hvor det ble rapportert at KA induserer repetitive 

anfall og nevronskade i hippocampus hos forsøksdyr som minner om de samme skadene som 

ved TLE i mennesker
14

. Kainatmodellen har 3 markante faser: 

1) En initial fase med status epilepticus som kan vare flere timer. 

2) En latent periode uten anfall som kan vare i dager til uker. 

3) En gradvis utvikling og stadig flere tilbakevendende spontane anfall
8
. 

Siste fase er permanent og definerer at det foreligger kronisk epilepsi. I tillegg skjer det 

nevroanatomiske og -patologiske forandringer i dyrene som også er rapportert hos mennesker. 

Dette inkluderer tap av nevroner i hippocampus og temporallappen, samt aksonal «sprouting» 

og synaptisk reorganisering i gyrus dentatus
8
. De fleste som bruker kainatmodellen ønsker 

rotter som viser de samme karakteristika som ved ervervet eller traumeindusert epilepsi hos 

mennesker, deriblant TLE. I følge International League Against Epilepsy (ILAE)
9
 har MTLE 

med hippocampal sklerose ofte en forutgående traumatisk hendelse som medfører utvikling av 

tilbakevendende spontane anfall. 

 

 
 
Figur 2: Nissl-farget hippocampus hos kontrollrotte (A, C) og hos kainatindusert epilepsirotte (B, D). Området nær den 

septale polen av hippocampus (A, B) viser tap av hilære nevroner i gyrus dentatus hos kainatbehandlet rotte (B). Nær 

temporale pol (C, D) er det hilære nevrontapet svært markant (D) hos kainiatbehandlet rotte. m=molekylærlaget. 

g=korncellelaget. h=hilus. Kilde: Neuron loss, granule cell axon reorganization, and functional changes in the dentate gyrus 

of epileptic kainate-treated rats. Journal of comparative neurology [0021-9967] Buckmaster, P S år:1997 vol:385 hefte:3 

side:385 -404 
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Nevroanatomi, -funksjon og -patologi 

Den menneskelige hjernen består av hovedsakelig 2 celletyper: nevroner (nerveceller) og 

gliaceller (støttevev). Det som gjør nevroner så unike og viktige er at de sender signaler til 

hverandre og til andre celletypeer via fibre over lange distanser. Fibrene kalles aksoner og 

leder til andre deler av hjernen, til indre organer eller perifere kroppsdeler
7
.  

 

Synapser 

Kommunikasjonen mellom nerveceller foregår ved synapser. Hjernen hos en voksen person 

antas å bestå av rundt 20 billioner neokortikale nevroner, og hvert nevron kan danne 7000 

synapser. Dette utgjør nærmere hele 150 trilliarder synapser i hjernebarken
15

. Synapser er 

kontaktpunktet mellom et nevrons nerveterminal og et annets membran. De danner en spalte 

på ca. 20 nm. Membranene på hver side av spalten har stor tetthet av proteiner som er av 

betydning for signaloverføringen i synapsen. Nerveterminalens membran kalles presynaptisk, 

mens kontaktcellens membran kalles postsynaptisk. Den postsynaptiske membranen 

inneholder spesielt mange membranbundne proteiner (bl.a. reseptorer) og signalmolekyler, og 

dette arter seg som en postsynaptisk fortetning (PSD) som kan sees i elektronmikroskopet
7
. 

Den postsynaptiske fortetningen kan være asymmetrisk og beriket med eksitatoriske 

glutamatreseptorer, eller symmetriske med inhibitoriske GABAerge reseptorer
16

. Den delen 

av den presynaptiske membranen som danner kontakt med PSD kalles den aktive sone (se 

også figur 10).  

 
 

Figur 3: Nevronet sender lange aksoner som leder elektriske impulser til et annet nevron. I synapsen frigjøres 

nevrotransmittere i presynaptiske vesikler, de binder seg til reseptorene som sitter på overflaten av den postsynaptiske 

cellemembranen. Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a6/Chemical_synapse_schema.jpg/450px-

Chemical_synapse_schema.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a6/Chemical_synapse_schema.jpg/450px-Chemical_synapse_schema.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a6/Chemical_synapse_schema.jpg/450px-Chemical_synapse_schema.jpg
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Glutamat og glutatmatreseptorer 

I synapsen overføres elektriske impulser ved at det frisettes nevrotransmittere fra små blærer 

som finnes lagret i nerveterminalen, såkalte synaptiske vesikler. Nevrotransmitterene er enten 

eksitatoriske eller inhibitoriske. Den mest utbredte eksitatoriske nevrotransmitteren er 

glutamat som finnes i nærmest alle sensoriske og motoriske baner i sentralnervesystemet, og 

virker ved direkte binding på glutamatreseptorer
7
. Man har funnet 3 ulike familier av disse 

reseptorene: AMPA-/kainatreseptorer, NMDA-reseptorer og metabotrope glutamatreseptorer. 

AMPA-reseptorene er den mest utbredte klassen reseptorer i nervesystemet
17

. AMPA-

reseptorene er tetramerer og består av de 4 subenhetene GluR1, GluR2, GluR3 og GluR4
18

.  

 

 
Tabell 2: Oversikt over glutamatfamiliens reseptorer, deres subenheter og genlokalisasjon. 

Kilde: Identification of NMDA receptor subunit NR2D-associated proteins; implications for synaptic plasticity and 

excitotoxicity. http://www.grin.com/en/doc/278757/identification-of-nmda-receptor-subunit-nr2d-associated-proteins-

implications 
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Over 95% av alle AMPA-reseptorer inneholder GluR2
19,20

. Uten denne subenheten er 

reseptoren permeabel for både Na
+ 

og Ca
2+

. GluR2-subenheten bestemmer hvorvidt AMPA-

reseptoren er permeabel for Ca
2+

 eller ikke, dette tilskrives positivt ladet arginin (R) som 

erstatter aminosyren glutamin (Q)
21

 ved en posttranskripsjonell modifisering av GluR2-

mRNA. Dette kalles Q-/R-redigering og er spesifikk for GluR2. Studier har demonstrert at 

graden av Ca
2+

-permeabiliteten er invers proporsjonal med graden av GluR2-mRNA. 

Eksempelvis har korncellene i gyrus dentatus lav permeabilitet og rikelig med GluR2-

mRNA
21

. Reguleringen av Ca
2+

-permeabilitet i AMPA-reseptorer, dvs. deres genekspresjon, 

oppbygging, trafikkering og turnover, er viktig når det kommer til synaptisk plastisitet, 

utvikling og nevrologiske sykdommer
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: AMPA-reseptoren er ikke permeabel for Ca2+ når GluR2 er til stede, men permeabel uten GluR2-subenheten. Kilde: 

http://m.drugabuse.gov/sites/default/files/imagecache/content_image_landscape/images/colorbox/receptors.gif 

 

Eksitotoksisitet 

Celleskade eller celledød forårsaket av glutamatmedierte prosesser kalles eksitotoksisitet. 

Dette bunner i eksessiv frigjøring og inadekvat reopptak av synaptisk glutamat
22

. 

Eksitotoksisitet er en nøkkelmekanisme i tilstander som ischemi, epilepsi og kroniske 

degenerative sykdommer. Cellene skades eller dør hovedsakelig ved at glutamat øker 

intracellulær Ca
2+

. Overaktivering av glutamatreseptorer og svikt i Ca
2+

-kanalenes evne til å 

opprettholde Ca
2+

-balansen aktiverer intracellulære reaksjoner som fører til dannelsen av frie 

radikaler og aktivering av nedbrytende enzymer. I tillegg aktiveres programmert celledød 

(apoptose). Disse prosessene ødelegger cellestrukturen, og ved tilstrekkelig skade kan cellen 

dø.  

 
 

Figur 5: Bildet til venstre viser en kultur av friske kortikale nevroner hos rotte. På høyre side har kulturen blitt utsatt for 

glutamattoksisitet 24 timer tidligere. Man ser utbredt nevrodegenerasjon. Kilde: http://crab-

lab.zool.ohiou.edu/colvin/glutamate.html 

http://m.drugabuse.gov/sites/default/files/imagecache/content_image_landscape/images/colorbox/receptors.gif
http://crab-lab.zool.ohiou.edu/colvin/glutamate.html
http://crab-lab.zool.ohiou.edu/colvin/glutamate.html
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Synaptisk plastisitet 

Endring av synapsers virkning er mest sannsynlig grunnlaget i nervesystemet for læring og 

hukommelse. Når vi lærer noe skjer det høyst sannsynlig endring av bestemte synapsers 

effektivitet, og når vi senere husker det vi har lært skyldes det synaptiske endringer som er 

blitt mer eller mindre permanente
7
. Synapsene kan dermed endre sin virkning ved bruk, de er 

plastiske (formbare). AMPA-reseptorer medierer størsteparten av raske eksitatoriske 

synaptisk transmisjon i hjernen
19

 og plastisitet involverer endringer i antallet AMPA-

reseptorer i den synaptiske membranen via reseptortrafikkering. Ca
2+

-innstrømning forsterker 

AMPA-internaliseringen, men den molekylære mekanismen bak trafikkeringen er enda ikke 

kjent.   

 

GluR2-hypotesen 

Glutamatreseptorene medierer eksitatoriske nervesignaler og spiller en viktig rolle i 

synaptogenese og dannelse av nerveløp, samt synaptisk plastisitet. Overaktivering av 

glutmatreseptorener bidrar til nervedegenerasjon som følge av en rekke nevrologiske skader, 

bl.a. ischemi, hypoglykemi og epileptiske anfall. Glutamat induserer celledød ved å øke 

konsentrasjonen av Ca
2+

 intracellulært, noe som medfører dannelse av frie radikaler, 

aktivering av proteaser, fosfolipider, endonukleaser, samt apoptose
21

. Glutamat kan gi en 

økning i cytosolisk Ca
2+

 via en rekke mekanismer – aktivering av Ca
2+

-permeable NMDA-

reseptorer, aktivering av AMPA-reseptorer som induserer åpning av spenningsstyrte Ca
2+

-

kanaler, samt aktivering av metabotrope glutamatreseptorer som frigjør Ca
2+

 intacellulært. 

Inntil nylig trodde man at AMPA-reseptorer var impermeable ovenfor Ca
2+

, men man har så 

funnet ut at reseptorene som mangler GluR2-subenheten er permeable for flere kationer, 

inkludert Ca
2+

. GluR2-hypotesen postulerer at spesifikke nevrologiske insulter kan medføre 

redusert GluR2-genuttrykking, noe som danner Ca
2+

-permeable AMPA-reseptorer og dermed 

økt glutamattoksisitet (eksitoksisitet). Flere studier har vist at GluR2-konsentrasjonen har 

minket etter kainatindusert status epilepticus
21,23,24,25

. Det må presiseres at hypotesen primært 

omfatter nevroner som normalt sett uttrykker Ca
2+

-impermeable AMPA-reseptorer, for det er 

i disse cellene en plutselig permeabilitet for Ca
2+

 kan medføre celledød.  

 

 
Figur 6: Økning av Ca2+ intracellulært medfører dannelse av frie radikaler og aktivering av en rekke nedbrytende enzymer. 

Kilde: http://www.english.als-charite.de/Portals/32/Medien/UserPics/glutamat_neu.jpg 

 

 

http://www.english.als-charite.de/Portals/32/Medien/UserPics/glutamat_neu.jpg
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Hippocampus 

Hippocampus finnes medialt i sideventrikkelens temporalhorn. Navnet ”hippocampus” ble 

først brukt av anatomikeren Arantius i 1587. Termen kommer av det greske ordet for sjøhest, 

nettopp fordi den humane hippocampus tredimensjonalt sett minner om en sjøhest. Andre, 

som De Garengeot (1742)
26

, mente at hippocampus liknet hornet på en vær, og ga det navnet 

”cornu ammonis” eller ”Ammons horn” etter den egyptiske guden Amin Kneph, hvis symbol 

er en vær. I dag er ”hippocampus” standardtermen, mens forkortelsen for cornu ammonis, 

ironisk nok, nå referer til hippocampus’ subregioner CA3, CA2 og CA1. Hippocampus er en 

del av hippocampusformasjonen, som også inkluderer gyrus dentatus, subiculum og cortex 

entorhinalis. Formasjonen inngår i det limbiske system, som har stor betydning for emosjoner 

og kognitive prosesser. Hippocampus bidrar til læring og hukommelse, og har i tillegg sentral 

rolle i romlig orientering
7
. 

 

 
 

Figur 7: Dissekert hippocampus lagt ved siden av en sjøhest.  Kilde: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Hippocampus_and_seahorse.JPG 

 

Laminær organisasjon 

Det mest definerte cellelaget i hippocampus består av pyramideceller som danner stratum 

pyramidale. Dette laget er ganske tettpakket i CA1, noe løsere i CA2 og CA3. Infrapyramidalt 

er stratum oriens med dets basale dendritter og internevroner. Spesielt for CA3 finnes en smal 

acellulær sone, kalt stratum lucidum, rett ovenfor pyramidecellelaget. Dette området er 

okkupert av mosfibrene. Superficielt til stratum lucidum i CA3 eller suprapyramidalt i CA1 

og CA2 har vi stratum radiatum, mens det øverste laget av hippocampus er stratum 

lacunosum-moleculare
26

. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Hippocampus_and_seahorse.JPG
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Figur 8: Bildet viser subregionene CA1-3 og DG (gyrus dentatus), samt den hippocampale lagdelingen. Legg også merke til 

at snittflaten kan minne om sjøhest! lmol=stratum lacunosum-moleculare, rad=stratum radiatum, slu=stratum lucidum, 

py=stratum pyramidale, or=stratum oriens. Kilde: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197018612002070 

 

Signaltrafikken i hippocampusformasjonen 

Celler i cortex entorhinalis gir opphav til aksoner som sendes til gyrus dentatus via «the 

perforant path», den største hippocampale signalveien. Størsteparten av cellene i gyrus 

dentatus, såkalte kornceller, gir videre opphav til mosfibre som forbinder gyrus dentatus med 

pyramidecellene i CA3. Pyramidecellene i CA3 projiserer videre til pyramideceller i CA1 via 

schafferkollateraler. Derfra sendes aksonene til subiculum, hvoretter både subiculum og CA1 

sender aksoner tilbake til cortex entorhinalis. Alle ledd er unidireksjonale og eksitatoriske 

med glutamat som transmitter
26

.   

 

 

Figur 9: Forenklet fremstilling av signaltrafikken i 

hippocampus. Kilde: 

http://www.angelfire.com/yt/yas709neuroscience/hippoc1

.gif

 

http://www.angelfire.com/yt/yas709neuroscience/hippoc1.gif
http://www.angelfire.com/yt/yas709neuroscience/hippoc1.gif
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HYPOTESE 

 

 

Min hypotese er som følger: 

GluR2-konsentrasjonen i hippocampus vil være redusert som en følge av epilepsi. 

- GluR2-konsentrasjonen i stratum lucidum av CA3 vil være redusert etter 

kainatindusert epilepsi.  

 

 

METODE 

 

 

Kainatindusert epilepsi 

Kainat (KA), en analog til glutamat, er et potent nevrotoksin som lenge har vært brukt til å 

indusere elektrofysiologiske anfall og nevropatologiske lesjoner, liknende det man finner hos 

pasienter med TLE.  

 

I dette forsøket ble det brukt rotter som fikk kainatinjeksjon intraperitonealt, 10 mg/kg i bufret 

saltvann. For å forsikre seg om at forsøksdyrene gjennomgikk status epilepticus ble de 

plassert i separate bur og overvåket med kamera. Den epileptogene aktiviteten kunne 

karakteriseres ut fra Racine-scoringen
27

: facial klonus, hodebevegelser, forfotsklonus, ustøhet 

og fall. Status epilepticus ble kun definert dersom det forelå anfall over 90 minutter med enten 

forfotsklonus med ustøhet eller ustøhet og fall
28

. Kainat gir limbiske anfall som kan vedvare i 

flere timer, og en høy andel av forsøksdyrene som overlever går inn i en kronisk fase med 

spontant tilbakevendende limbiske anfall
28,29

. 8 uker senere ble dyrene som hadde 

gjennomgått status epilepticus valgt ut og vi kalte det vår «eksperimentgruppe». 

 

Preparering av materiale 

Både kontrolldyr og forsøksdyr ble slaktet og man dissekerte ut hippocampus. Hippocampus 

ble mikrodissekert i subregionene gyrus dentatus, CA1 og CA3, og støpt inn i blokker. 

Blokkene ble først trimmet med selvlagde glasskniver, og deretter kuttet opp med 

diamantkniv ved hjelp av ultratom. Det ble lagd ultratynne snitt på 70-100 nm. Snittene ble 

hentet opp på gitre (Grid mesh 300) og limt på.  

 

Hvert snitt ble deretter merket med antistoff mot GluR2 og gullpartikler. Dette var gjort etter 

prosedyren «Postembedding immunocytochemistry with Lowicryl embedded tissue»
30

. 

Gitrene ble festet til en «grid support plate» og deretter inkubert i en buffer bestående av 

TBS-T (0,3% NaCl og 0,02% Triton X-100), sammen med 50 mM glysin i 10 minutter. De 

ble så inkubert i TBS-T med 2% humant serumalbumin i 10 minutter. Dette fortynner 

antistoffet og forhindrer uspesifikke bindinger. Videre ble gitrene inkubert med primært 

antistoff (Glutamate Receptor 2, Millipore, AB 1768, Lot: NG 1848355) med konsentrasjonen 

1:75 i 5 timer i romtemperatur. Antistoffet ble vasket av 3 ganger med TBS-T og 4. gangen 

inkubert i TBS-T i 10 minutter. Denne prosessen ble gjentatt ytterligere én gang, før det 

deretter ble inkubert i TBS-T med humant serumalbumin i 10 minutter og så vasket av 3 

ganger med TBS-T igjen. Gitrene ble merket med sekundært antistoff - anti-immunoglobulin 

koblet til kolloide gullpartikler (AbCam, GAR 10 nm, Cat# ab27234, Lot# GR16047-2) - i 

konsentrasjon 1:20 i en buffer bestående av TBS-T (0,3% NaCl, 0,02% Triton X-100) og 1 

μg/μl polyetylenglykol. Sistnevnte ble brukt for å forhindre klumping av gullpartiklene. Dette 

fikk stå i 90 minutter i romtemperatur og deretter vasket 2 x 3 ganger med dobbeltdestillert 

vann. Snittene ble til sist kontrastert med 1% uranylacetat i 1,5 minutter, vasket med DDW 3 
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ganger, kontrastert med 0,3% blysitrat  i 1,5 minutter og så vasket 3 ganger med DDW igjen. 

Ferdigmerkede snitt ble overført til en oppbevaringsboks.  

 

Utvelgelsesprosessen 

Etter flere forsøksrunder med titrering av antistoffkonsentrasjon fant vi ut at konsentrasjonen 

1:75 ga best resultat med tanke på minst mulig uspesifikk merking (cytoplasma) og mest 

mulig spesifikk merking (synapsene). Hver blokks ultrastruktur ble verifisert i et 

transmisjonselektronmikroskop før man valgte å gå videre med materialet. Det ble også gjort 

prøvemerking av alle blokkene. Til slutt stod vi igjen med et utvalg av CA3-materialet fra 3 

forsøksdyr og 3 kontrolldyr.  

 

Elektronmikroskopering 

Vi hadde 3 snitt fra hver blokk. Det ble brukt et Tecnai transmisjonselektronmikroskop til å ta 

minst 17 bilder fra hvert av snittene hvor synapsene var merket, i tillegg ble det tatt bilde av 

alle synapsene uten merking som vi kom over. Av alle bildene ble det valgt ut de 10 beste 

med tanke på teknisk og ultrastrukturell kvalitet. Et synapsebilde av høy kvalitet skulle med 

sikkerhet være fra stratum lucidum hvor man så store mosfibre, og krevde dessuten synlig 

synapsespalte med postsynaptisk tetthet, lateralmembraner, samt presynaptiske vesikler.  

Dette utgjorde til sammen 180 synapser. Alle bilder ble tatt i 43 000 ganger forstørrelse og 

med de samme mikroskopinnstillingene (80 kV High Tension, Spot size 2).  

 

 
 

Figur 10:  Elektronmikrospisk bilde av et mosfiber som danner synapse med en dendritt. Den aktive sonen defineres av den 

postsynaptiske tetthet. Alle de sorte prikkene er kolloide gullpartikler. Kilde: egen.  
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Kvantitering av gullpartikler 

Siste trinn i eksperimentet omfatter kvantitering av gullpartikler i dataprogrammet analySIS 

(ImGap beta-versjon). Det ble definert 6 interesseregioner (ROI – «Regions of Interest») – 

den postsynaptiske tetthet, den aktive sonen, 2 presynaptiske og 2 postsynaptiske 

lateralmembraner. I den grad det var mulig anga man like lang lateralmembran på hver side 

som det var cellemembran med aktiv sone eller postsynaptisk tetthet. Man tegnet opp den 

cellemembranen og dataprogrammet talte antall gullpartikler langs membranen innenfor en 

avstand på 21 nm, noe som tilsvarer den kombinerte lengden av primærantistoffet (8 nm), 

sekundærantistoffet (8 nm) og gullpartiklenes radius (5 nm).  

 

 
 

Figur 11: Illustrasjon av kvantiteringsprosedyre. Det er angitt aktiv sone (AZ), postsynaptisk cellemembran  (PSD) og  

lateralmembraner (Lat.m). Alle gullpartiklene som er innenfor 21 nm av synaptisk membran kvantiteres (rød prikk). Kilde: 

egen.  

 

Statistikk 

Data fra analyseprogrammet legges over i statistikkprogrammet SPSS. Det ble valgt 

nonparametrisk test til utregning av signifikant forskjell mellomn gruppene. 
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RESULTAT 
 

 

Aktiv sone 

 

 N Minimum Maksimum Gjennomsnitt 

Kontroll 90 0,00 38,83 5,66 

Eksperiment 89 0,00 22,50 7,16 

 

I kontrollgruppen er det i gjennomsnitt 5,66 gullpartikler for hver μm membran. 

I eksperimentgruppen er det i gjennomsnitt 7,16 gullpartikler for hver μm membran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 1: Lineær tetthet i kontrollgruppen. De aller 

fleste bildene hadde opp mot 10 gullpartikler per μm 

membran. Noen få bilder kunne ha så mye som opp til 

38,83 partikler per μm membran.  

Diagram 2: Lineær tetthet i eksperimentgruppen. En 

jevnere fordeling jamført med kontrollgruppen, men 

maksimalt 22,50 partikler per μm membran. 

 

 
 

Det er en høyere GluR2-konsentrasjon i eksperimentgruppen i forhold til kontrollgruppen i 

aktiv sone. Dette er signifikant med en p-verdi på 0,039 (konfidensintervall 95%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Postsynaptisk fortetning 

 

 N Minimum Maksimum Gjennomsnitt 

Kontroll 95 0,00 40,06 7,30 

Eksperiment 95 0,00 31,39 7,43 

 

I kontrollgruppen er det i gjennomsnitt 7,30 gullpartikler for hver μm postsynaptisk membran. 

I eksperimentgruppen er det i gjennomsnitt 7,43 gullpartikler for hver μm postsynaptisk 

membran. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 3: Lineær tetthet i kontrollgruppen. De aller 

fleste bildene hadde opp mot 20 gullpartikler per μm 

membran. Noen få bilder kunne ha så mye som opp til 

40,06 partikler per μm membran.  

Diagram 4: Lineær tetthet i eksperimentgruppen. 

Gullpartiklene fordelte seg mest på omtrent 0 til 15 

partikler per μm membran. 

 

 
 

Det er ingen signifikant forskjell i GluR2-konsentrasjonen mellom eksperimentgruppen og 

kontrollgruppen i PSD. p-verdi = 0,57 (konfidensintervall 95%) 
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Presynaptisk lateralmembran 

 

 N Minimum Maksimum Gjennomsnitt 

Kontroll 180 0,00 48,45 2,31 

Eksperiment 178 0,00 23,31 1,90 

 

I kontrollgruppen er det i gjennomsnitt 7,30 gullpartikler for hver μm presynaptisk 

lateralmembran. I eksperimentgruppen er det i gjennomsnitt 7,43 gullpartikler for hver μm 

presynaptisk lateralmembran. N er her det doble av N i AZ fordi vi har 2 lateralmembraner, 

én på hver side av AZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 5: Lineær tetthet i kontrollgruppen. De aller 

fleste bildene hadde mellom 0 og 5 gullpartikler per μm 

membran.   

Diagram 6: Lineær tetthet i eksperimentgruppen. De aller 

fleste bildene hadde mellom 0 og 5 gullpartikler per μm 

membran.  

 

 
 

Det er ingen signifikant forskjell i GluR2-konsentrasjonen mellom eksperimentgruppen og 

kontrollgruppen i den presynaptiske lateralmembranen. p-verdi = 0,52 (konfidensintervall 

95%) 
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Postsynaptisk lateralmembran 

 

 N Minimum Maksimum Gjennomsnitt 

Kontroll 190 0,00 25,47 2,20 

Eksperiment 190 0,00 23,54 1,98 

 

I kontrollgruppen er det i gjennomsnitt 2,20 gullpartikler for hver μm postsynaptisk 

lateralmembran. I eksperimentgruppen er det i gjennomsnitt 1,98 gullpartikler for hver μm 

postsynaptisk lateralmembran. N er her det doble av N i PSD fordi vi har 2 lateralmembraner, 

én på hver side av PSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 7: Lineær tetthet i kontrollgruppen. De aller 

fleste bildene hadde mellom 0 og 5 gullpartikler per μm 

membran.   

Diagram 8: Lineær tetthet i eksperimentgruppen. De aller 

fleste bildene hadde mellom 0 og 5 gullpartikler per μm 

membran. 
 

 
 

Det er ingen signifikant forskjell i GluR2-konsentrasjonen mellom eksperimentgruppen og 

kontrollgruppen i den postsynaptiske lateralmembranen. p-verdi 0,58 (konfidensintervall 

95%). 
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KONKLUSJON 
 

 

Eksperimentgruppen hadde en høyere konsentrasjon GluR2 sammenliknet med 

kontrollgruppen i den aktive sonen. Det var ingen signifikant forskjell når det gjelder 

postsynaptisk membran, samt pre- og postsynaptiske lateralmembraner. 

 

 

DISKUSJON 

 

 

Hypotesens holdbarhet 

I vårt eksperiment ble det overraskende nok vist en høyere konsentrasjon av GluR2 hos 

dyrene som hadde gjennomgått epilepsi i forhold til de friske dyrene. Selv om det har vært 

studier som har vist det motsatte
21,23,24,25

, har det også vært studier som korrelerer med våre 

resultater
31,32,33

.  
 

En mulig forklaring til at studiene hittil har vært så usammenhengende er at de alle har brukt 

ulike kvantiteringsmetoder og sett på hele eller ulike deler av hippocampus. Vi har kun tatt for 

oss CA3 og brukt elektronmikroskopi, og det er derfor meget mulig at de funnene vi har er et 

lokalt fenomen. Det kan altså være høyere GluR2-konsentrasjon i synapsene, men totalt sett 

lavere i cytoplasma, hvorfor for eksempel Jan-Øyvind Lorgens oppgave viste nedsatt GluR2 

hos epileptiske forsøksdyr. En videreføring av denne oppgaven ville dermed vært å ikke bare 

se på GluR2-konsentrasjonen, men også konsentrasjonen av de andre glutamatsubenehetene, 

samt i andre hippocampussubregioner enn kun CA3. 
 

Studiene er varierende, men det har også blitt funnet økt mosfiber-neogenese etter pilokarpin-

indusert epilepsi
34,35

, noe som kan forklare hvorfor vi har funnet økt konsentrasjon av GluR2 

etter epilepsi. Man tenker seg at dette kan være en adaptiv mekanisme etter gjentatte anfall for 

å beskytte organismen. Økt GluR2 gir altså nedsatt Ca
2+

-permeabilitet, noe som kan være 

nevroprotektivt mot eksitotokisitet.  

 

Utfordringer i metodene 

Begrensninger i KA-TLE-modellen 

Kainatindusert epileptogenese er kjent for dets enkle bruksområde, lave mortalitet og høye 

reliabilitet. Det tillater konsistent generering av rotter med kronisk epilepsi som har mange av 

egenskapene som mesial TLE. Men svært så lik mange andre epilepsimodeller er det stor 

variasjon i forbindelse med start, frekvens og intensitet av de tilbakevendende spontane 

anfallene. Selv om en kan argumentere for at dette reduserer validiteten til forsøksmodellen, 

må en også akseptere at liknende variasjon også finnes hos mennesker med mesial TLE. Til 

tross for at vi har valgt KA-TLE-modellen, mener vi likevel ikke at den har særlige 

vitenskapelige fordeler over andre status epilepticus-modeller. Det viser seg at langvarig 

konvulsiv status epilepticus, uavhengig av hvordan den induseres, kan medføre kronisk 

epilepsi som likner TLE. Nærmere studier, inkludert en farmakologisk profil, er nødvendig 

for å belyse den kliniske anfallstypen som induseres av kainat.  

 

EM-taking og kvantitering 

Det viser seg at til tross for mest mulig like oppvekstvilkår og behandling av forsøksdyrene, 

forekommer varierende ultrastruktur i hippocampus. Dette kan også knyttes til små 

variasjoner i teknisk utførelse av snitting og merking, selv om prosedyrene ble utført av 

samme person. I tillegg finnes det innenfor det samme snittet også områder med bedre 
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ultrastruktur enn andre. Dette er noe som kan ha gitt varierende klarhet i EM-bildene, og 

dermed vanskelig angivelse av membran under kvantiteringen. Selv om en etter beste evne 

forsøker å tegne opp langs cellemembranens forløp i analySIS, kan selv ørsmå avvik virke inn 

på om en gullpartikkel befinner seg innenfor 21 nm av denne linjen.   

 

Fremtidige aspekter 

Bruk av human hippocampus 

Ved intraktabel MTLE har det vært mange mennesker som har fått fjernet denne hjernedelen 

kirurgisk. Å undersøke disse preparatene kan være et videre steg. Man må likevel merke seg 

at disse menneskene som regel har brukt mye og store mengder antiepileptika tidligere, og 

dets virkning på hjernen og hippocampus er ennå lite kjent. I tillegg må en spørre seg om 

dette er etisk riktig. På den andre siden vil studien av menneskelige hippocampus være 

uvurderlig og svært viktig videre for å forstå patologien bak epilepsi.  

 

En kan tenke seg at nedreguleringen av glutamatreseptorer i synapsene/skadene i 

hippocampus ved epilepsi kan påvirke hippocampus’ funksjon, som i hovedsak er 

hukommelse, læring og romlig orientering. Om vi videre kunne hindre at dette skjedde, for 

eksempel med medikamenter som kunne blokkere nevrodegenerasjon, vil vi kanskje en gang i 

fremtiden hindre hemmet hukommelse og læring hos epileptikere. 

 

PICK1 

Jan-Øyvind Lorgens oppgave har i tillegg tatt for seg PICK1, som er et perifert 

membranprotein som interagerer med C-kinase 1. Det finnes hos alle levende dyr hvor 

genomet har blitt sekvensert
36

. PICK1 kommer til uttrykk i mange vevstyper, men har høyest 

konsentrasjon i hjernen. Det er blitt lokalisert til synapser
36,37

 og interagerer med over 40 ulike 

proteiner, et av dem er AMPA-reseptorsubenheten GluR2. PICK1 fungerer som en regulator 

for proteintrafikkering og fasiliterer bl.a. formeringen av vesikler som trafikkerer GluR2-

innholdende AMPA-reseptorer mellom celleoverflaten og et intracellulært reservebasseng. 

Det er blitt foreslått at PICK fungerer som en shuttle for AMPA-reseptorer mellom overflaten 

og intracellulært.  

 

PICK1 er et kalsiumbindende protein. Økt konsentrasjon av Ca
2+

 øker interaksjonen mellom 

PICK1 og GluR2, noe vi tror resulterer i økt internalisering av GluR2-innholdende AMPA-

reseptor
38

, og dermed en reduksjon av GluR2-innholdende AMPA-reseptorer på 

celleoverflaten.  

 

Jan Øyvind Lorgens eksperiment viste derimot en reduksjon i PICK1 ved epilepsi. Selv om 

det ikke var i samsvar med hans observasjon av GluR2, kan det stemme med vårt resultat, 

nemlig at en reduksjon i PICK1 gir en redusert internaliseringen av AMPA-reseptorer fra 

celleoverflaten, og dermed en høyere konsentrasjon av GluR2. Dette kan også være en adaptiv 

mekanisme i cellen for å forhindre videre reduksjon av GluR2 i synapsene som følge av 

epilepsi. Om PICK1 faktisk kan være en medvirkende faktor i denne prosessen gjenstår å se i 

videre studier.  
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