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Sammendrag 
Rundt 1200 barn blir årlig født i Norge av kvinner som benyttet antidepressiva under 

svangerskapet. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) er førstevalget til gravide 

kvinner, mens kombinerte serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) har mer 

restriktiv bruk. SNRIer brukes gjerne ved mer alvorlige depresjoner. Escitalopram og 

venlafaksin er eksempler på henholdsvis SSRI- og SNRI-legemidler. Escitalopram utøver sin 

effekt ved å øke nivåer av serotonin i synapsespalten, og venlafaksin øker nivåene av både 

serotonin og noradrenalin. Serotonin og noradrenalin er begge neurotransmittere med viktige 

funksjoner i sentralnervesystemet under fosterutvikling. 

 

Prosesser som celleproliferasjon, migrasjon, differensiering og apoptose er avgjørende for et 

korrekt utviklet sentralnervesystem, og disse utviklingsprosessene styres av et komplekst 

samspill av genetiske faktorer og miljøfaktorer. Ekspresjonen av gener fører til dannelse av 

proteiner via mRNA, og proteiner er essensielle i alle steg av neuronal utvikling. mikroRNA 

(miRNA) er små RNA-molekyler, som regulerer genuttrykk ved å påvirke mRNA. miRNA er 

viktig for korrekt utvikling av sentralnervesystemet, da de via mRNA regulerer uttrykket av 

mange proteiner. Dysfunksjon av miRNA-mediert genregulering i neuronale celler er knyttet 

til et vidt spekter av neuropatologiske tilstander.  

 

Denne oppgaven viser at det antidepressive legemiddelet venlafaksin signifikant øker 

uttrykket av flere miRNA i lillehjernen fra kyllingembryo, blant annet miRNA-9, miRNA-363 

og miRNA-30c. Disse miRNA har tilsvarende nukleotidsekvenser i mennesker. miRNA-9 er 

viktig for normal neuronal utvikling, og er derfor svært interessant i utviklingsbiologisk 

sammenheng. Videre studier ble gjennomført på viktige neuronale utviklingsmarkører knyttet 

til celleproliferasjon (viabilitetsstudier og PCNA), differensiering (nevrittutvekst, MMP-9, 

Pax6, NR2B) og apoptose (glutation og GCL) i både kyllinglillehjerner, korncellekulturer og 

PC12-celler. Publisert litteratur har vist sammenhenger mellom de oppregulerte miRNA og de 

markørene som ble studert, men i denne oppgaven ble ingen signifikante endringer sett ved 

klinisk relevante konsentrasjoner av venlafaksin eller escitalopram. Dette kan indikere at de 

oppregulerte miRNA ikke gir fenotypiske endringer. Videre studier kan avdekke om andre 

celletyper og utviklingsmarkører enn de som ble studert i denne oppgaven kan være påvirket. 
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Forkortelser 
Ad Opp til 

ANOVA Variansanalyse (analysis of variance)  

BME Basal Medium Eagle 

BSA Bovint serumalbumin 

CNS Sentralnervesystemet 

CS Kyllingserum (Chicken Serum) 

DIV Dag In Vitro 

DMEM Dulbecco`s Modified Eagle`s Medium  

DMSO Dimetylsulfoksid 

DNA Deoksyribonukleinsyre 

DNase Deoksyribonuklease 

DTT Ditiotreitol 

E 

E0,01 

Embryonal dag 

Escitalopram 0,01 µM 

E0,1 Escitalopram 0,1 µM 

E1 Escitalopram 1 µM 

E10 Escitalopram 10 µM 

E100 Escitalopram 100 µM 

EGL “Ytre germinallag” (external germinal layer) 

EMA European Medicines Agency 

EtOH Etanol 

FBS Føtalt kalveserum 

FDA Food and Drug Administration  

GCL Glutamat-cystein-ligase 

GSH Glutation 

HS Hesteserum 

5-HT 5-hydroksytryptamin 

IGL Indre korncellelag (Internal granule layer) 

LUC Ildflueluciferase reportergen  

MAPK Mitogen-aktivert protein kinase  

miRNA mikroRNA 
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MMP Matriksmetalloproteinase 

MQ Milli Q 

NAPQI N-acetyl-p-benzoquinon-imin  

NGF Nervevekstfaktor 

Pax Paired box protein 

PBS Fosfatbufret saltvann 

PCNA Proliferating cell nuclear antigen  

PMSF Pentametansulfonylfluorid 

RL Renillaluciferase 

RLU Relativ luminescens 

RMP Omdreininger pr minutt (rounds per minute) 

ROS Reaktive oksygenforbindelser (reactive oxygen species) 

SD Standardavvik 

SDS Natriumlaurylsulfat 

SNRI Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere  

SSRI Selektive serotoninreopptakshemmere 

-S Lav serumkonsentrasjon 

-S+NGF Lav serumkonsentrasjon med nervevekstfaktor 50 ng/ml 

TBS Trisbufret saltvann 

TBS-T 1X TBS med 0,1 % Tween 20 

Tris Trishydroksymetylaminometan  

Tween Polyoksyetylen-sorbitan-monolaurat 

UB Ubehandlet 

V0,01 Venlafaksin 0,01 µM 

V0,1 Venlafaksin 0,1 µM 

V1 Venlafaksin 1 µM 

V10 Venlafaksin 10 µM 

V100 Venlafaksin 100 µM 
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1 Innledning 

1.1 Depresjon og legemiddelbruk under 

svangerskapet 
 

Før et nytt legemiddel kan lanseres må en mengde studier gjennomføres, først prekliniske 

studier og deretter kliniske studier. I de kliniske studiene inkluderes sjeldent gravide kvinner 

av etiske hensyn, da man er bekymret for skadepotensialet hos barnet som bæres frem, i 

tillegg til at mor vil ha en endret fysiologi under svangerskapet (Shields and Lyerly, 2013). 

Kvinner som har behov for medisiner vil ofte fortsette å trenge behandling under en eventuell 

graviditet. Det er vanskelig å vurdere om legemidlene er trygge å bruke under svangerskapet 

da det ikke finnes kliniske studier å basere avgjørelsen på. Mye av legemiddelbruken hos 

gravide må derfor støtte seg på prekliniske studier og observasjonsstudier av eksponerte barn 

(Thomas and Yates, 2012).  

1.1.1 Graviditet og depresjon 

Internasjonalt vil 10-15% av kvinner oppleve en depresjon under svangerskaps- eller 

ammeperioden. Risikoen for en depressiv episode øker ved dårlige parforhold, negative 

livshendelser, tidligere depressive perioder og rusproblematikk. En depresjon under eller etter 

fødsel er blant annet forbundet med økt risiko for spontanabort, bruk av alkohol eller andre 

skadelige stoffer, selvdestruktiv adferd, dårlig oppfølging av svangerskapskontroller og dårlig 

ernæringstilstand (Nordeng, 2014).  

 

Hos barnet er det økt risiko for lav fødselsvekt og prematur fødsel (Nordeng, 2014). Lav 

fødselsvekt er en risikofaktor for atferdsproblemer og andre helseproblemer, og prematuritet 

kan føre til forstyrret utvikling (Rice and Barone, 2000). Hvis mor har en alvorlig depresjon 

også etter fødsel vil dette kunne innvirke på relasjonen mellom mor og barn, og det kan ha 

negativ effekt på barnets kognitive og sosioemosjonelle utvikling (Nordeng, 2014).  
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1.1.2 Graviditet og antidepressiva 

I Norge bruker omtrent 2% av alle gravide antidepressiva i løpet av svangerskapet. Dette 

tilsvarer rundt 1200 svangerskap årlig. Den foretrukne legemiddelgruppen for gravide i Norge 

er selektive serotonin-reopptakshemmere (SSRI) (Nordeng, 2014). Escitalopram er et 

eksempel på et SSRI-legemiddel. Kombinerte serotonin- og noradrenalin-reopptakshemmere 

(SNRI) brukes gjerne ved mer alvorlig depresjoner (Bradley and Lenox-Smith, 2013). 

Venlafaksin er et eksempel på et SNRI-legemiddel. Bruken av venlafaksin er mer restriktiv til 

gravide kvinner enn bruken av escitalopram. I perioden 1996-2010 benyttet 1,6 % av gravide 

kvinner i Norge, Sverige, Danmark og Finland antidepressiva. Av disse benyttet 0,65 % 

escitalopram (den aktive enantiomeren av citalopram) eller citalopram. Venlafaksin ble 

benyttet av 0,12 % av kvinnene (Furu et al., 2015).  

 

Behandling med antidepressiva anbefales i Norge hos kvinner med alvorlige depresjoner som 

enten står på antidepressiva før graviditet inntreffer eller som tidligere har vist god respons på 

behandling, etter en grundig nytte-risikovurdering (Nordeng, 2014).  

 

Antidepressivabruk under graviditet har de siste årene fått økt fokus, og flere 

observasjonsstudier prøver å sammenlikne fostereffekter når mor har vært med og uten 

antidepressivabehandling under svangerskapet. En svakhet ved mange av studiene er at den 

ubehandlede moren ikke alltid lider av en depresjon. Litteraturen er ikke entydig, og det er 

uenighet i fagmiljøet om hvor stor risiko det er ved bruk. Det er varierende studiekvalitet, og 

sjeldent klinisk signifikante resultater som kan brukes i behandlingsveiledning (McDonagh et 

al., 2014).  

 

En sammenlikning av flere studier gjennomført i 2016 antyder at det kan være en økt risiko 

for fødselsmisdannelser ved bruk av antidepressiva generelt. Det ser derimot ikke ut til å 

gjelde ved antidepressiv behandling med SSRIer, hvor risikoen for misdannelser ikke ser ut til 

å være økt (Muzik and Hamilton, 2016). Barn eksponert for antidepressiva blir født noen få 

dager tidligere enn ikke-eksponerte barn, med en litt lavere fødselsvekt, ifølge en metaanalyse 

gjennomført i 2013. Disse forskjellene er ikke lenger signifikante når det korrigeres for utfall 

med en depressiv mor som ikke har fått behandling (Ross et al., 2013).  
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Langtidseffekter hos barn som har vært eksponert for antidepressiva er også et område med 

behov for flere studier. En hendelse som påvirker sentralnervesystemet (CNS) under utvikling 

kan igangsette en kaskade av endringer som ikke kan detekteres strukturelt eller funksjonelt 

før senere i livet (Rice and Barone, 2000). En oversiktsartikkel fra 2014 sammenliknet 

langtidseffekter fra flere studier og så tendenser til autisme, sosiale vanskeligheter og 

forstyrret motorisk utvikling, men oppga at det var vanskelig å trekke konklusjoner grunnet 

varierende resultater og svakheter i studiedesign (El Marroun et al., 2014). En annen 

oversiktsartikkel fra 2014 så negative effekter på fosterutvikling, med både korttids- og 

langtidsproblemer i oppførsel hos barn som enten ble eksponert for antidepressiva eller hadde 

en deprimert mor. Det ble lagt vekt på at det var svært vanskelig å skille mellom effekten av 

en ubehandlet depresjon og antidepressivaeksponering (Suri et al., 2014).  

 

Mye av forskningen er preget av lav studiekvalitet og varierende konklusjoner. Det ser likevel 

ut som de fleste studier er enige i at behandling med antidepressiva av typen SSRI er mer 

gunstig enn å utsette mor og barn for en alvorlig depresjon (Muzik and Hamilton, 2016).  

1.1.3 Angstsymptomer hos 3-åringer eksponert for 

antidepressiva under fosterutviklingen 

Den norske mor-barn undersøkelsen (MoBa) har i mange år samlet inn data på 

medikamentbruk hos gravide og knyttet det opp mot barnas utvikling (Folkehelseinstituttet, 

2015). Forskere innen Pharmatox, det samme endringsmiljøet som denne oppgaven tilhører, 

publiserte i 2015 en studie basert på data fra MoBa. Dette var en søskenstudie, hvor ett av 

søsknene ble eksponert for antidepressiva under svangerskapet, og det andre ikke. Her 

konkluderte de med at det barnet som ble eksponert for antidepressiva viste økte tendenser til 

angst ved 3-årsalder (Brandlistuen et al., 2015). Det er vanskelig å skille mellom effekter 

barnet får ved å vokse opp med en mor med depresjoner og effekter av eksponering for 

antidepressiva (Oberlander et al., 2009). Søskenstudier prøver å korrigere for noen av disse 

usikkerhetene ved at søsknene vokser opp i samme miljø, med samme mor. Miljøfaktorer 

spiller en viktig rolle i utviklingen av hjernen etter fødsel, og omgivelsene i barnets første år 

kan ha uttalte effekter på struktur og funksjon av det limbiske systemet, som er ansvarlig for 

sosial og emosjonell funksjon (Rice and Barone, 2000). Før man har humane data i form av 

kliniske studier er det et behov for dyrestudier i flere ulike arter, da det kan være relevante 

artsforskjeller. De fleste dyrestudiene som omhandler graviditet og antidepressiva er 
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gjennomført på rotter, og ofte med doser som ikke er kliniske relevante. Prekliniske studier 

med klinisk relevante doser vil gi et bedre grunnlag for retningslinjer i behandlingen av 

deprimerte, gravide kvinner (Bourke et al., 2014).  

1.2 Sentralnervesystemet under utvikling 
 

Hjerneutviklingen starter hos mennesket i tredje svangerskapsuke med differensieringen av 

neuronale stamceller, kalt neuroectodermale stamceller, og fortsetter helt til ungdomsalder. 

Neuroectodermale celler er mitotiske og kan derfor dele seg og danne nye celler. Disse 

cellene er forløperne til alle cellene som senere utgjør hjernen og det sentrale nervesystemet. 

Neurogenesen begynner på embryonal dag 42, og neuronene begynner like etter proliferasjon 

å migrere til ulike områder i hjernen. Neuroner er post-mitotiske celler og er ikke er i stand til 

å danne nye celler. Når de når sitt målområde vil neuronene differensiere ved å produsere 

neurotransmittere og neurotrofiske faktorer, og de vil danne neuronale nettverk ved hjelp av 

aksoner og dendritter (Stiles and Jernigan, 2010).  

 

Aksoner og dendritter er avgjørende faktorer i neuronal kommunikasjon, og dannelsen av 

disse utløperne er et kjennetegn på differensierte celler. Et samlebegrep for aksoner og 

dendritter er nevritter (Radio and Mundy, 2008). Neuronene kommuniserer via disse 

utløperne, hvor aksoners rolle er å sende signaler fra neuronet til omgivelsene, mens 

dendritter mottar signaler. Koblingen mellom aksonet og målcellen kalles synapse, og er 

illustrert i figur 1.1. I synapsespalten overføres elektrokjemisk informasjon, og nettverkene av 

neuroner er avgjørende for menneskers tanker, følelser, opplevelser og handlinger (Stiles and 

Jernigan, 2010). 
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Figur 1.1 Illustrasjon av et differensiert neuron og en forstørret synapsespalte. Et presynaptisk neuron 
frigjør neurotransmittere ut i synapsespalten, hvor neurotransmitterne interagerer med postsynaptiske reseptorer. 
Figuren er hentet fra OpenStax (OpenStax, 2013). 
 

Det meste av neuroutviklingen involverer proliferasjon av neuronale celler, men for korrekt 

utvikling av nervesystemet er også celledød nødvendig. Mer enn 50% av neuronene i en 

hjerneregion kan undergå apoptose, en form for programmert celledød, pre-natalt. Dette er 

ikke-patologiske hendelser som er viktige for dannelsen av hjernens velutviklede neuronale 

nettverk. En viktig faktor for cellenes overlevelse er neurotrofiske faktorer, blant annet 

nervevekstfaktor (NGF), og neuroner med effektive nettverk har økt tilgang på slike faktorer 

og større overlevelse (Stiles and Jernigan, 2010). 

Forstyrrelser i utviklingsprosesser som proliferasjon, migrasjon, differensiering, 

synaptogenese og apoptose kan føre til medfødte misdannelser i CNS (Rice and Barone, 

2000). Hjerneutviklingen er en dynamisk og adaptiv prosess, og et komplekst samspill av 

både genetisk signalering og miljøfaktorer er avgjørende for normal utvikling. Gener er 

definerte nukleotidsekvenser i DNA, som er templater for dannelsen av proteiner. Ekspresjon 

av et gen fører til dannelsen av et protein via mRNA, og disse proteinene er essensielle i alle 

steg av neuronal utvikling (Stiles and Jernigan, 2010).  
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1.2.1 mikroRNAs rolle som genregulator under neuronal 

utvikling 

mikroRNA (miRNA) er små ikke-kodende RNA-molekyler, 20-22 nukleotidsekvenser lange. 

De er genregulatorer som virker gjennom å påvirke mRNA (messenger RNA), som illustrert i 

Figur 1.2. I hjernen er de knyttet til cellulære prosesser som proliferasjon og differensiering 

under utvikling (Shi et al., 2010). Ved enten å trigge degradering av mRNA, eller ved å 

undertrykke deres translasjon, kan miRNA regulere nivåene av mange proteiner på en gang. 

De er sett på som ideelle regulatorer av gener, da ett enkelt miRNA har mulighet til å regulere 

hundrevis, muligens tusenvis, av forskjellige mRNA-molekyler. Dysfunksjon av miRNA-

mediert genregulering i neuronale celler er knyttet til et vidt spekter av neuropatologiske 

tilstander, og endringer i deres ekspresjon har vist seg å påvirke hjerneutvikling (Saba and 

Booth, 2013, Noack and Calegari, 2014).  

 

 
Figur 1.2 Illustrasjon av dannelsen av mikroRNA og påfølgende regulering av mRNA. miRNA 
transkriberes i kjernen av RNA polymerase II fra den ikke-kodende delen av genomet. Transkribert pri-miRNA 
prosesseres av Drosha/Pasha-komplekset til pre-miRNA. Pre-miRNA fraktes ut av kjernen og inn i cytoplasma 
ved hjelp av kjernemembranproteinet XPO5. I cytoplasma vil endonukleasen Dicer omdanne pre-miRNA til et 
miRNA-dupleks. miRNA-duplekset vil åpnes av en helicase og danne modent miRNA. Modent miRNA 
inkorporeres inn i RISC (RNA-induced silencing complex) som en katalytisk komponent. miRNA-RISC-
komplekset bindes til 3´UTR av modent mRNA, og regulerer posttranskripsjonelt genuttrykk ved å hemme eller 
degradere mRNA. Dette vil igjen påvirke dannelsen av proteiner som translateres fra mRNA. Illustrasjonen er 
hentet fra (Radhakrishnan and Alwin Prem Anand, 2016).  
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1.2.2 Proteinmarkører for neuronal utvikling 

En biologisk markør er definert som et fysisk tegn eller en laboratoriemåling som blir 

objektivt evaluert. Markørene, som for eksempel proteiner, benyttes ofte som et mål på 

farmakologiske responser av en igangsatt behandling (Sasseville et al., 2014). Mange ulike 

proteiner er involvert i neuronal utvikling, og alle er potensielle biomarkører.  

PCNA (Proliferating cell nuclear antigen) er et av de sentrale molekylene ansvarlig for cellens 

overlevelse eller død. Lave nivåer eller fravær av PCNA fører til apoptose (Paunesku et al., 

2001). PCNA er viktig i både reparasjon og replikasjon av DNA, og er uttrykt under hele 

cellesyklusen. Derfor brukes PCNA ofte som en proliferasjonsmarkør (Zhang and Jiao, 2015). 

Pax6 (Paired box 6) er en transkripsjonsfaktor med ulike DNA-bindingsdomener, som er 

uttrykt i stor grad i celler som stammer fra embryonale neuronale celler. Pax6 påvirker 

nedstrøms proteinekspresjon, og er involvert i regulering av både proliferasjon og 

differensiering av forløperceller (Zhang and Jiao, 2015). Mutasjoner som påvirker Pax6-

nivåer fører til neurologiske sykdommer i både mennesker og mus (Manuel et al., 2015). I 

lillehjernen er Pax6 en viktig regulator av differensiering og migrasjon av kornceller 

(Engelkamp et al., 1999), og Pax6 mutasjoner har blitt sett i sammenheng med autisme 

(Umeda et al., 2010).  

Pax6 er også nært knyttet til differensieringen av glutamaterge neuroner. Økt glutamaterg 

signalering er knyttet til blant annet autisme, og en ubalanse mellom glutamaterg eksitatorisk 

og GABAerg inhibitorisk signalering er foreslått som en av hovedfenotypene som 

kjennetegner autisme (Kim et al., 2014). NMDA-reseptorer er tilstede på mange eksitatoriske 

glutamatsynapser i CNS. NMDA-reseptorer består av flere subenheter, og reseptorens 

egenskaper avhenger av sammensetningen av disse subenhetene. Sammensetningen av 

subenhetene varierer gjennom utvikling og mellom hjerneregionene. På embryostadiet finnes 

NR2B-subenheten i de fleste hjerneregionene. Tilstedeværelsen av NR2B er i starten av 

utviklingen høy. Den reduseres gradvis samtidig som andelen NR2A-subenheten øker. NR2A 

finnes i de fleste hjerneregioner etter fødsel (Cull-Candy et al., 2001). NMDA-

reseptoraktivitet er avgjørende for korrekt utvikling av aksoner og dendritter hos et neuron. 

NMDA-reseptormediert synaptisk aktivitet har også vist seg å fremme integreringen av 

nydannede neuroner inn i etablerte neuronnettverk. Formen av neuronet definerer dets rolle i 

neuronale kretser, og dette understreker hvor viktig NMDA-reseptorer er i hjerneutviklingen 

(Ewald and Cline, 2009). NMDA-reseptorer har også blitt knyttet til depresjon. Selektiv 
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antagonisme av NR2B-inneholdende reseptorer har vist seg å gi en antidepressiv effekt 

(Preskorn et al., 2008). Andre neuronale utviklingsforstyrrelser NR2B har blitt knyttet til er 

blant annet autisme og ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) (Hu et al., 2016).  

MMPer (Matrix metalloproteinaser) er også uttrykt i hjernen og CNS under utvikling, og 

aktiviteten er blant annet knyttet til neuronal migrasjon, myelinisering, aksonutvikling, 

synaptisk plastisitet og neurogenese (Small and Crawford, 2016). Fravær av MMP-9 er vist å 

hemme naturlig celledød, og å føre til redusert lengde og kompleksitet av dendritter (Murase 

et al., 2016). Det er sett økte serumnivåer av MMP-9 ved depresjon hos unge pasienter, og 

hos gutter med hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) (Rybakowski et al., 2013, Kadziela-Olech 

et al., 2015). 

En sammenheng mellom Pax6 og MMP-9 har vist seg ved sårtilheling, hvor Pax6 

oppregulerer ekspresjonen av MMP-9 (Sivak et al., 2000). Både Pax6 og MMP-9 er 

avgjørende for korrekt migrasjon av kornceller under utvikling av lillehjernen (Vaillant et al., 

2003), og MMP-9 er i likhet med Pax6 knyttet til utviklingslidelser som autisme, hvor man 

ser økte nivåer av MMP-9 (Abdallah et al., 2012).  

Alle de nevnte proteinmarkørene kan reguleres av miRNA, se for eksempel (Radhakrishnan 

and Alwin Prem Anand, 2016). 

1.2.3 Neuroners følsomhet for reaktive oksygenforbindelser 

Flere studier tyder på at oksidativt stress spiller en rolle i patofysiologien til psykiske lidelser 

(Gawryluk et al., 2011). Det er for eksempel sett økt mengde oksidanter i serum fra pasienter 

med alvorlig depresjon (Cumurcu et al., 2009). Neuroner har en høy metabolsk aktivitet og 

generer flere reaktive oksygenforbindelser (ROS) enn andre celletyper. Høye ROS-nivåer 

kombinert med et relativt svakt antioksidantforsvar gjør neuroner følsomme for oksidativ 

skade (Bell et al., 2015). ROS er produkter av en normal cellulær metabolisme, men kan også 

dannes ved eksponering for skadelige stoffer. Avhengig av konsentrasjon kan ROS være både 

gunstig og skadelig for celler og vev (Circu and Aw, 2010). ROS spiller en viktig rolle i 

signaleringskaskadene som påvirker balansen mellom celleproliferasjon, differensiering og 

celledød ved apoptose eller nekrose. ROS er også knyttet til oksidativ skade på cellulære 

makromolekyler, som lipider, proteiner og nukleinsyrer, og kan føre til unormal 

fosterutvikling eller embryonal død (Ufer and Wang, 2011).  
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Intracellulære nivåer av ROS avhenger i stor grad av cellenes antioksidantsystem, og 

glutationsystemet er det mest relevante antioksidantsystemet i neuroner. De effektene ROS 

har under utviklingen av nervesystemet kan derfor være påvirket av glutation (GSH) (Olguín-

Albuerne and Morán, 2015). GSH er en antioksidant bestående av glutamat, cystein og glycin, 

og det første og hastighetsbestemmende steget i GSH-syntesen er katalysert av glutamat-

cystein-ligase (GCL) (Yu and Long, 2016).  

1.2.4 Serotonin og noradrenalins rolle i nervesystemet under 

utvikling 

Neurotransmittere har andre funksjoner i CNS til organismer under utvikling enn hos voksne 

organismer, og disse funksjonene kan være viktige i dannelsen av ulike regioner i CNS og ved 

differensieringen av neurotransmittersystemet (Rice and Barone, 2000). Flere monoaminer, en 

gruppe neurotransmittere som serotonin, dopamin og noradrenalin faller under, finnes i 

embryo allerede før neuroner differensierer, og har sannsynligvis en funksjon ved 

differensiering, neuronal vekst og etablering av neuronale nettverk i det umodne CNS. I det 

modne CNS bytter molekylene til en mer modulatorisk funksjon (Herlenius and Lagercrantz, 

2001).  

 

Serotonin er knyttet til kognitive prosesser, og funksjonssvikt i det serotonerge systemet er 

forbundet med neuroutviklingssykdommer som autisme og schizofreni (Oostland and van 

Hooft, 2013). Serotonin kan detekteres allerede i det befruktede egget. Serotonerge celler er 

også blant de tidligste som genereres i hjernen. I menneskefoster skjer dette mellom 

embryonal uke 5 og 12. Disse cellene sender aksoner til forhjernen, og kan være viktige i 

differensiering av neuronale stamceller (Herlenius and Lagercrantz, 2001). Det er ikke fullt 

forstått hvordan serotonin påvirker hjerneutviklingen, men studier tyder på at serotonin 

regulerer koblinger i hjernen ved å modulere cellulær migrasjon og cytoarkitektur under 

utvikling.  Serotoninnivåer under utvikling kan endres av en mengde ulike faktorer, som 

stress, infeksjoner, genetisk polymorfisme, legemidler (for eksempel SSRIer) og noen 

rusmidler (Daubert and Condron, 2010). I lillehjernen under utvikling er serotonin involvert i 

dendrittdannelse og synapseformasjon hos både kornceller og purkinjeceller (Oostland and 

van Hooft, 2013).  
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Noradrenalin kan detekteres i kyllingembryo på embryonal dag tre. Noradrenalin er essensielt 

for normal hjerneutvikling, og det noradrenerge systemet regulerer utviklingen av de første 

neuronene i cortex, Cajal-Retzius celler, som er foreslått viktige i neuronal migrasjon og 

laminær formasjon. Mus som har fått inaktivert dopamin b-hydroksylase (DBH), genet som 

koder for enzymet som omdanner dopamin til noradrenalin, overlever ikke fosterutviklingen 

(Herlenius and Lagercrantz, 2001). I lillehjernen er noradrenalin involvert i moduleringen av 

synaptisk transmisjon (Zitnik et al., 2016).  

1.3 Escitalopram og venlafaksin 

Escitalopram og venlafaksin er to ulike antidepressiva, som henholdsvis tilhører gruppene 

SSRI (selektive serotoninreopptakshemmere) og SNRI (serotonin- og 

noradrenalinreopptakshemmere). Escitalopram har en potent og selektiv doseavhengig 

hemming av den humane serotonintransporteren SERT. Via SERT hemmes serotoninreopptak 

inn i den presynaptiske nerveterminalen, og dette øker serotonerg aktivitet i CNS. Venlafaksin 

hemmer reopptaket av både serotonin og noradrenalin (Garnock-Jones and McCormack, 

2010, Holliday and Benfield, 1995). Reopptaket av noradrenalin hemmes ved blokkering av 

noradrenalintransporteren NET. Venlafaksin hemmer reopptaket av serotonin i større grad enn 

reopptaket av noradrenalin grunnet en høyere affinitet for SERT enn NET (Dale et al., 2015).  

1.4 Modellsystemer 
 

For å studere effekter av escitalopram og venlafaksin på nervesystemet under utvikling ble det 

gjennomført studier i hele lillehjerner og primære korncellekulturer fra in vivo og in vitro 

eksponerte kyllingembryo. Det ble også gjennomført in vitro forsøk i PC12-celler.  

1.4.1 Bruk av lillehjerne fra kylling som modell for neuronal 

utvikling 

Lillehjernen har lenge vært kjent som viktig for kroppens motorfunksjoner, som presisjon og 

koordinasjon, men de senere årene har man sett at lillehjernen også spiller en rolle i kognitive 

og emosjonelle funksjoner, og i psykiatriske lidelser. ADHD (attention deficit hyperactivity 
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disorder), autisme, bipolaritet, angst og depresjoner har alle blitt knyttet til dysfunksjon i 

lillehjernen (Phillips et al., 2015).  

 

Lillehjernen er generelt sett på som en god modell for å studere hjerneutvikling, da den er 

konservert mellom flere ulike arter. Det er også en hjernestruktur som reflekterer de generelle 

aspektene i CNS-utvikling og den gjennomgår alle de viktigste stegene i neuronal utvikling. 

Lillehjernen er derfor en god modell for å studere celleproliferasjon, migrasjon, apoptose og 

overlevelse (Contestabile, 2002). Proliferasjon av korncellene foregår i det eksterne 

germinallaget (EGL), hvor korncelleforløpere dannes. Forløpercellene vil etterhvert forlate 

cellesyklus og danne aksoner, og de vil deretter migrere gjennom molekylærlaget (ML) ved 

hjelp av Bergmann gliaceller, til de når det indre korncellelaget (IGL) (Wechsler-Reya and 

Scott, 1999, Xu et al., 2013), som illustrert i figur 1.3.  

 
Figur 1.3 Proliferasjon og migrasjon av kornceller i lillehjernen. Korncellene (GC) prolifererer i EGL-laget, 
og vil, etter dannelse av aksoner, migrere gjennom molekylærlaget (ML) ved hjelp av Bergmann gliaceller (BG). 
Cellene ender til slutt i IGL-laget. EGL-laget vil gradvis reduseres ettersom cellene migrerer, samtidig som IGL-
laget blir større. Finjustering av celleantallet skjer ved apoptose. I figuren er purkinjeceller (PC), 
purkinjecellelaget (PCL) også illustrert. Figuren er en modifisert utgave av en illustrasjon hentet fra (Xu et al., 
2013). 
 

Kornceller i lillehjernen er den mest homogene neuronpopulasjonen i hjernen. Lillehjernen 

egner seg derfor godt til å omdannes til cellekulturer som dyrkes in vitro. Kornceller in vitro 

vil med tid differensiere og få karakteristikkene til modne neuroner (Contestabile, 2002). 

Kylling under utvikling har flere fordeler som modellsystem. Kyllingembryo er fylogenetisk 

mer like pattedyr enn for eksempel sebrafisk, som har blitt en viktig modell i toksikologisk 

testing. Størrelsen er praktisk, de har en kort inkuberingstid på 21 dager, og de er selvernærte. 

Man kan også bestille det eksakte antall fertiliserte egg forsøket krever fra et rugeri, i 
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motsetning til mus og rotter hvor antall avkom ikke kan forutses. Eggene vil komme fra ulike 

mødre, og derfor vil man få en større genetisk variasjon. Moren er ekskludert fra in vivo 

eksperimentene siden det er egget som eksponeres. Dette er med på å redusere størrelsen på 

den eksperimentelle gruppen, i tråd med etiske retningslinjer for dyreforsøk og 3R-prinsippet. 

I 3R-prinsippet er reduksjon av antall forsøksdyr et av punktene. I utviklingsbiologi har 

kyllingembryo spilt en viktig rolle i studier av neuronal utvikling, og flere steg i kyllingens 

neuroutvikling er karakterisert (Bjornstad et al., 2015).  

1.4.2 Bruk av PC12-celler som modell for neuronal utvikling 

PC12-celler er en klonet cellelinje som stammer fra et feokromocytom fra binyrebarken i 

rotte. De er mye brukt som en modell for å studere neuronal differensiering og nevrittutvekst, 

da de ved eksponering for nervevekstfaktor (NGF) stopper proliferasjon, danner 

nevrittutløpere og blir eksiterbare (Timothy and William, 1991, Westerink and Ewing, 2008). 

PC12-celler kan også skille ut neurotransmittere, blant annet noradrenalin (Schubert and 

Klier, 1977). 

 

Cellelinjer er generelt fordelaktige i in vitro studier da de kan overleve i kultur i lengre 

perioder, de kan lagres uendelig lenge i flytende nitrogen, populasjonen er homogen, de er 

lette å dyrke og de deler seg raskt. Det gjør at man kan dyrke et stort antall celler og dermed 

gjennomføre mange studier på kort tid. Variasjonen mellom forsøkene er ofte minimal (Radio 

and Mundy, 2008).  
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1.5 Hensikt med oppgaven 
 

Rundt 1200 barn bæres årlig frem av kvinner som bruker antidepressiva i Norge, og globalt er 

antallet enda høyere. Det er en stor mangel på kliniske studier, og grunnlaget for å vurdere 

nytte-risikoforholdet ved bruk av disse legemidlene er derfor dårlig. Det er etisk betenkelig å 

gjennomføre kliniske studier på gravide kvinner, og forskningen må derfor i stor grad basere 

seg på prekliniske studier og observasjonsstudier. Siden de fleste prekliniske studier hittil er 

gjennomført i rotter, er det et behov for studier i flere ulike dyrearter for å bekrefte at effekter 

er generelle og gjelder flere arter. 

 

Denne masteroppgaven vil derfor ta i bruk kyllingembryo som en dyremodell for humane 

embryo. I tillegg brukes det PC12-celler. I oppgaven hypotetiseres det at antidepressiva vil 

påvirke genetisk regulering og påvirke biologiske markører knyttet til neuronal utvikling hos 

eksponerte embryo og celler. 

Følgende delmål ble satt for oppgaven: 
 

1. Sekvensere mikroRNA hos venlafaksineksponerte individer som en indikator på 

endringer i genetisk regulering. 

2. Undersøke om venlafaksin og escitalopram påvirker viabilitet av korncellekulturer og 

PC12-celler. Måle PCNA-proteinuttrykk i kyllinglillehjerne og PC12-celler som 

indikatorer på endring i celleproliferasjon. 

3. Undersøke nevrittutvekst i korncellekulturer og PC12-celler eksponert for venlafaksin 

og escitalopram ved hjelp av ”Neuron Outgrowth Staining Kit”. 

4. Undersøke om venlafaksin og escitalopram påvirker biologiske markører knyttet til 

celledifferensiering i kyllinglillehjerne, korncellekulturer og PC12-celler, herunder 

MMP-9, Pax6, NR2B.  

5. Undersøke om venlafaksin og escitalopram påvirker biologiske markører knyttet til 

hjernens antioksidantforsvar, herunder glutationnivåer og GCL promotoraktivitet. 
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2 Materialer og metoder 

2.1 Oversikt over kjemikalier og biologiske 

produkter 
 
Produkt Leverandør 
Adenosin-5-trisfosfat (ATP)  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Agarose Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Basal Medium Eagle (BME), GibcoÔ Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA  

Borsyre Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Bovint serumalbumin (BSA) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Bromfenolblått  Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

CaCl2 (kalsiumklorid) Merck KGaA Darmstadt, Tyskland 

D-Luciferin Duchefa Biochemistry, Nederland  

Deoksyribonuklease I (DNase I) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

Ditiotreitol (DTT) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

DMSO Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Dual Luciferase Reporter Assay System Promega Corporation 

Dulbecco´s Modified Eagle’s Medium 

(DMEM) 

Lonza, Basel, Sveits  

Dulbecco´s Phosphate Buffered Saline 

(DPBS) GibcoÔ 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA  

Escitalopramoksalat (E4786) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Etanol (absolutt alkohol) Arcus, Oslo, Norge  

Etidiumbromid  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Etylendiamintetraeddiksyre (EDTA) VWR International, LLC, Randor, PA, USA 

Fenolrødt Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Fenylmetansulfonylfluoride (PMSF) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Føtalt kalveserum (FBS) Biowest, Frankrike  

Glukose Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland  

Glyserol 85 % VWR International, LLC, Randor, PA, USA 
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HCl (hydrogenklorid) VWR International, LLC, Randor, PA, USA 

Hesteserum (HS), GibcoÔ Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA  

Hoechst 33342 Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA  

Insulin Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Isopropanol Arcus, Oslo, Norge 

K2® Transfection System Biontex Laboratories, Tyskland 

KCl (kaliumklorid) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

KH2PO4 (kaliumhydrogenfosfat) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

Kyllingserum Biowest, Frankrike 

Kyllingserum, GibcoÔ Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA 

L-Glutamin Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Leupetin Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Luminata™ Classico Western HRP substrate Millipore, USA 

Luminata™ Cresendo Western HRP substrate Millipore, USA 

Luminata™ Forte Western HRP substrate Millipore, USA 

2-Mercaptoetanol Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

MES (2-[N-morpholino]etansulfonsyre) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Metafectene® Pro Biontex Laboratories, Tyskland 

Mg(CH3COO)2 (magnesiumacetat) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

MgSO4 (magnesiumsulfat) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Monochlorobimane (mBCl) Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA  

MTT (3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-

difenyltetrazoliumbromid) 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA   

Na2HPO4 x 2H2O 

(dinatriumhydrogenfosfatdihydrat) 

Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

Na2SeO3 (natriumselenitt) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Na3VO4 (natriumortovanadat) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

NaCl (natriumklorid) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

NaHCO3 (natriumhydrogenkarbonat) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 
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NaOH (natriumhydroksid) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

Natriumpyruvat Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Neurite Outgrowth Staining Kit,  

Molecular ProbesÔ 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA  

NGF (nervevekstfaktor) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Orange G for NA elektroforese Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Penicillin-Streptomycin Invitrogen Co., California, USA 

Pepstatin A Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Pierce™ BCA Protein Assay Kit Thermo Fischer Scientific, Rockford, USA 

Poly-L-lysin Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Ponceaus S fargeløsning Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Precision Plus Protein™ All Blue Standard Bio-Rad Laboratories Inc., USA 

Putrescine Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Restore™ Western Blot Stripping Buffer Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA  

RNeasy MinElute Cleanup Kit Qiagen, Hilden, Tyskland 

RNeasy Plus Mini Kit Qiagen, Hilden, Tyskland 

SDS (natrium-dodecylsulfat) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Sukrose Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

TEMED (N, N, N, N-tetrametyletylendiamin) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Tørrmelk Normilk AS, Levanger, Norge 

Trans-Blot® Turbo™ 5x Transfer Buffer 

(blottebuffer) 

Bio-Rad Laboratories Inc., USA 

Transferrin (humant) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Tri-jodid-L-tyronin-natriumsalt (T3) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Tris base (tris[hydroksyetyl]aminometan) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Tris/Glysin/SDS, 10X (TGS) Bio-Rad Laboratories Inc., USA 

Triton X-100 Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Trypsin (bovin) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Trypsinhemmer (soyabønne) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Tween 20 Calbiochem, California, USA 

Venlafaksin hydroklorid Tocris Bioscience, USA   
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2.2 Oversikt over utstyr og apparatur 
 
Produkt Leverandør 
Alkotip® Medguard, Irland 

Autoklav (Matachana 350 L-2) Thune, Norge 

Blottemaskin  

(Trans-Blot® Turbo™ Transfer System) 

Bio-Rad Laboratories, Inc., USA 

Blotteutstyr  

(Trans-Blot® Turbo™ RTA Transfer Kit) 

Bio-Rad Laboratories, Inc., USA 

Brett (96-brønner) Nunc™ (sorte og transparente) Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA  

Cellekulturflaske 75 cm2 Nunc™ Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA  

Cellekulturskåler Nunc™ Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA  

Celleskrape Corning Incorporated, USA 

CO2-inkubatorskap Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA  

Elektrisk homogenisator (Pellet pestles) Sigma Aldrich, St. Louis, USA 

Elektroforeseapparat (Power PacÔ 300) Bio-Rad Laboratories, Inc., USA 

Engangssprøyter (sterile) B.Braun 

Eppendorfrør Eppendorf, Hamburg, Tyskland 

Ferdiggeler  

(Mini-PROTEANÒ TGXÔ med 4-20 %) 

Bio-Rad Laboratories Inc., USA 

Finnpipette Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA  

Fremkallingsmaskin (Chemi Genius2) Bio Imaging System, Fredrick, USA 

Gassbrenner (Fireboy) Integra Bioscience, Sveits 

Kanyler (sterile) B.Braun 

Kjølesentrifuge (Heraeus Fresco 21) Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA  

Kryorør Nunc™ Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA  
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LAF-benk (Holten LaminAir, modell 1.2) Eco Holten AS, Danmark 

Luminometer (Lumat LB 9507) EG&G, Tyskland 

Lysmikroskop (TMS 2.2.1) Nikon, Japan 

Magnetrører (RCT basic) IKA®, Tyskland 

Pasteurpipette Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA  

Pipetter (sterile) Corning Incorporated, USA 

Pipettespisser Sartorius Biohit, Finland 

Pipettefyller Integra Biosciences Zizers, Sveits 

Plateleser (Clariostar®) BMG Labtech, Tyskland 

Podeøse Nunc™ Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA  

Rugeskap (Ova Easy Advance 190) Brinsea®, UK 

Rulle (Stuart™, SRT9) VWR International LLC, Randor, PA, 

USA 

Rør til luminometer Sarstedt, Tyskland 

Sekvenseringsmaskin (NextSeqÔ 500) Illumina, Inc., San Diego, USA 

Sentrifuge til korncellekulturpreparering  

(Kubota 2000) 

Kubota Corporation, Japan 

Sentrifuge til miRNA-isolering (Heraeus Pico 17) Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA 

Spektrometer (Picodrop) Picodrop Ltd. Cambridge, UK 

Sterilfilter 0,2 µm Whatman, Tyskland 

Sterilinrør Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA  

Tellekammer (Bürcher) VWR International LLC, Randor, PA, 

USA 

Trypsineringsflaske Bellco, USA 

Vannbad (Sub Aqua 12) Grant, England 

Vekter:  

- Finvekt (CP225D) Sartorius AG, Tyskland 

- Grovvekt (Valor 3000 XtremeW) Ohaus, Sveits 
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2.3 Utplating og eksponering av PC12-celler 

2.3.1 Splitting av PC12-celler til flaske 

PC12-celler dyrkes i cellekulturflasker på 75 cm2 og inkuberes i inkubatorskap ved 37°C i 5 

% CO2. Cellene splittes til nye flasker hver tredje eller fjerde dag.  

 

1. Cellekulturflasken undersøkes i mikroskop for å kontrollere at cellene er konfluente. 

2. Gammelt PC12-medium helles av, og 10 ml nytt PC12-medium (tabell 2.1) tilsettes 

flasken. 

3. Flasken bankes lett på sidene slik at cellene løsner fra flaskebunnen. Det kontrolleres 

at cellene har løsnet i et mikroskop. 

4. For å bryte opp celleaggregater pipetteres cellesuspensjonen opp og ned et tilstrekkelig 

antall ganger og kontrolleres i mikroskop. Ved behov kan en innsnevret Pasteur-

pipette brukes.  

5. 1,5 ml av cellesuspensjonen overføres til en ny flaske som er tilsatt 20 ml nytt PC12-

medium. Flasken beveges for å få en jevn fordeling av celler.  

6. Flasken inkuberes ved 37°C i 5% CO2.  

2.3.2 Splitting av PC12-celler til skåler og brett 

1. Cellene splittes som beskrevet i punkt 1-4 i avsnitt 2.3.1.  

2. En liten prøve av homogenisert cellesuspensjon tas ut til telling i et Bürcher 

tellekammer for å bestemme celletettheten.  

3. Celletetthet brukt er 3,5 x 104 celler/ml.  

4. Beregnet mengde cellesuspensjon og PC12-medium (tabell 2.1) blandes godt i en 

erlenmeyerkolbe og overføres til sterile skåler og brett. Skålene inkuberes ved 37 °C 

og 5% CO2. Mengde cellesuspensjon per skål er angitt i tabell 2.2.  
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Tabell 2.1 PC12-medium/ PC12-medium lav serum 
Komponenter  Sluttkonsentrasjon 

PC12-medium 
Sluttkonsentrasjon  
PC12-medium lav serum 

Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium (DMEM) 

Quantum satis 

 

Quantum satis 

 

Føtalt kalveserum (FBS)* 10 %  1 % 

Hesteserum (HS)** 5 %  0,5 % 

Penicillin-Streptomycin 

(10000U/ml-10mg/ml) 

100 U/ml-100µg/ml 100 U/ml-100µg/ml 

Natriumpyruvat (100 mM) 1 mM 1 mM 

L-Glutamin 4 mM 4 mM 

• Komponentene tilsettes i LAF-benk 

• Mediet oppbevares ved 2-8 °C 

• *Biowest, katalognr. S1860-500, lot nr. S1163651860 

• **GibcoÔ, katalognr. 16050, lot nr. 9189719 

 
Tabell 2.2 Mengde cellesuspensjon per skål og brett 
Type Størrelse  Mengde 
Liten skål 8,8 cm2 1 ml 

Medium skål 21,5 cm2 3,3 ml 

Stor skål  66,5 cm2 10 ml 

96-brønners brett  0,36 cm2 per brønn  100 µl per brønn 
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2.3.3 Eksponering, høsting og avlesning av PC12-celler 

Cellene eksponeres etter tabell 2.3 og inkuberes ved 37 °C i 5% CO2.  

 

Tabell 2.3 Eksponering av PC12-celler 
 Westernblot-

analyse 
Luciferase-
assay 

Nevrittutvekst Glutation MTT Mikro-
skopering 

Eksponerings-
tidspunkt 

DAG 1 DAG 1 DAG 1 DAG 1 DAG 1  DAG 1 

Høstetids-
punkt 

DAG 4 DAG 2 DAG 4 DAG 2 DAG 2 DAG 4 

Dyrknings-
utstyr  
(tabell 2.2) 

Stor skål Liten skål Sorte 96-
brønners brett 

Sorte 96-
brønners 
brett 

Transparente 
96-brønners 
brett 

Liten skål 

Ubehandlet x x x* x x x 

DMSO 0,3 % x x x x x x 
Ubehandlet i 
lav serum 
(tabell 2.1) 

  x*    

Escitalopram 
0,01 µM 

    x  

Escitalopram 
0,1 µM 

x x x* x x x 

Escitalopram 
1 µM 

x x x* x x x 

Escitalopram 
10 µM 

x x x* x x x 

Escitalopram 
100 µM 

 x  x x x 

Venlafaksin 
0,01 µM 

   x x  

Venlafaksin 
0,1 µM 

x x x x x x 

Venlafaksin  
1 µM 

x x x* x x x 

Venlafaksin  
10 µM 

x x x* x x x 

Venlafaksin 
100 µM 

x x x* x x x 

• *Eksponert med og uten 50 µg/ml NGF 
• DAG = dag etter utplating 
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2.4 Eksponering og preparering av lillehjerne fra 

kylling 
 

Befruktede egg (vekt 50-60 gram) fra arten Gallus gallus bestilles fra Nortura 

Samvirkekylling i Våler. Embryonal dag 0 er den dagen eggene settes inn i rugemaskinen, og 

før dette oppbevares eggene ved 2-8 °C. Rugemaskinen holder en temperatur på 37,8 °C og 

en luftfuktighet på 45 % ved hjelp av en vannpumpe. Normal klekketid for eggene er 

embryonal dag 21.  

2.4.1 In vivo eksponering av kyllingembryo og høsting av 

lillehjerner til westernblot-analyse og mikroRNA-sekvensering 

1. Eggene gjennomlyses og injiseres på embryonal dag 13 (E13). Gjennomlysning 

gjennomføres for å finne et passende injeksjonssted og for å undersøke at embryoene 

er levende. Fosteret må synlig bevege på seg, og det skal ikke injiseres i store 

blodårer. Ubefruktede egg og egg med døde foster fjernes. Eksponeringer er vist i 

tabell 2.4. 

2. Injeksjonsstedet desinfiseres med sprit. 

3. Man bruker én nål til å stikke et lite hull i eggene (d = 0,4 mm), og deretter en annen 

nål til å gjennomføre injeksjonen (d = 0,4 mm).  

4. Eggene veier cirka 60 gram, og injiseres derfor med et volum på 60 µl (0,1% av 

volum).  

5. Eggene høstes på embryonal dag 17. De tas ut av rugemaskinen og legges på is i 7 

minutter for å bedøve fostrene, seks egg av gangen.  

6. Eggene knuses i store petriskåler og fostrene avlives raskt med dekapitering med en 

steril skalpell.  

7. Lillehjernene tas ut ved bruk av buet saks, pinsett og en liten skje. Hjernehinnene 

fjernes forsiktig ved å rulle lillehjernen over en glatt overflate med en rett pinsett.  
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8. Lillehjernene legges i kryorør som hurtig fryses ved hjelp av flytende nitrogen (-196 

°C). Lillehjernene oppbevares ved -80°C til mikroRNA-sekvensering (se avsnitt 2.5) 

og -20°C til westernblot-analyse (se avsnitt 2.8).  

Tabell 2.4 In vivo-eksponering av kyllingembryo embryonal dag 13 
Eksponering  Westernblot miRNA 
Ubehandlet  x x 

Injeksjonsløsning: NaCl 0,9% 
 

x x 

Injeksjonsløsning: 0,32 mM venlafaksin i 0,9% NaCl  
(sluttkonsentrasjon i egget: 0,32 µM / 100 µg/L venlafaksin) 
 

x  

Injeksjonsløsning: 1,27 mM venlafaksin i 0,9% NaCl  
(sluttkonsentrasjon i egget: 1,27 µM / 400 µg/L venlafaksin) 
 

x x 

• 60 µl injeksjonsvolum   

2.4.2 Preparering av korncellekulturer 

Ubehandlede kyllingembryo, embryonal dag 17 (E17), benyttes til å lage korncellekulturer. 

Før utplating behandles skåler og brett med poly-L-lysin for å øke adhesjon av cellene til 

overflaten på skålen, og for å oppnå bedre cellevekst.  

 

Prosedyre for coating av skåler med poly-L-lysin 

1. En løsning på 0,01 mg/ml poly-L-lysin i MQ-vann lages. Løsningen blandes godt.  

2. Et passende volum poly-L-lysin-løsning tilsettes skåler og brett slik at hele overflaten 

dekkes.  

3. Etter 30-60 minutter pipetteres poly-L-lysin-løsningen av, og skåler og brett lufttørkes 

i LAF-benk over natt med luftstrømmen innstilt på maksimal styrke.  

 

Prosedyre for preparering av korncellekultur 

Preparering av korncellekultur foregår i LAF-benk med sterilt utstyr (tabell 2.5). 

1. Punkt 5-6 under avsnitt 2.4.1 gjennomføres før hodene fraktes inn i LAF-benk. Der 

gjennomføres punkt 7.  

2. Lillehjernene legges i en stor petriskål med løsning 1 (tabell 2.6-2.7). 
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3. Hjernehinnene fjernes ved å forsiktig nappe i lillehjernene med to pinsetter, og de 

rensede lillehjernene overføres til en ny stor petriskål med løsning 1.  

4. Lillehjernene samles på midten av petriskålen og løsningen pipetteres av. 

Lillehjernene kuttes i to retninger vinkelrett på hverandre med en steril skalpell. 

5. 10 ml løsning 1 tilsettes skålen med hjernebitene, og blandingen pipetteres over i et 50 

ml sterilt rør inneholdende nye 10 ml løsning 1.  

6. Røret med løsningen sentrifugeres ved 1000 rpm i 1 minutt (Kubota 2000).  

7. Supernatanten fjernes og pelleten tilsettes 8-15 ml løsning 2 (tabell 2.6). Det pipetteres 

forsiktig opp og ned til pelleten er løst opp.  

8. Cellesuspensjonen overføres til en steril trypsineringsflaske og settes på vannbad      

ved 37 °C i 15 minutter. Korkene på flasken skrus løst på, og flasken ristes forsiktig 

med jevne mellomrom.  

9. Løsningen i trypsineringsflasken overføres til et 50 ml rør med 15 ml løsning 4 (tabell 

2.6). Røret fylles opp med løsning 4 og sentrifugeres ved 1000 rpm i 2 minutter. Hvis 

supernatanten ikke er klar etter sentrifugeringen, tilsettes en liten mengde løsning 3 

(tabell 2.6) og sentrifugeringen gjentas.  

10. Supernatanten fjernes og røret tilsettes 3 ml løsning 3 (tabell 2.6). 

11. Cellesuspensjonen homogeniseres ved å pipettere forsiktig opp og ned frem til 

løsningen er jevn og blakket.  

12. Suspensjonen skal stå i ro i noen minutter slik at eventuelle celleklumper synker til 

bunns. Den klumpfrie delen av suspensjonen overføres til et sterilt 50 ml rør og 

tilsettes 15 ml løsning 5 (tabell 2.6).  

13. Dersom klumper sank til bunns tilsettes 2 ml løsning 3. Punkt 11-12 gjentas frem til 

hele løsningen er homogenisert, og cellesuspensjonen overføres til røret med løsning 

5.  

14. Cellesuspensjonen sentrifugeres ved 900 rpm i 7 minutter.  

15. Supernatanten fjernes og pelleten løses opp i 10 ml platemedium (tabell 2.8). 

16. Cellesuspensjonen overføres til en steril erlenmeyerkolbe tilsatt halvparten av 

beregnet medium. Det beregnes 15-20 ml medium per lillehjerne. Løsningen blandes 

godt.  
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17. En liten prøve overføres til et Bürcher tellekammer, og cellesuspensjonen fortynnes til 

en tetthet på 1,9 x 106 celler/ml.  

18. Cellesuspensjonen overføres til skåler og brett etter tabell 2.2, og inkuberes ved 37  °C 

og 5 % CO2.  

19. 24 timer etter utplating erstattes mediet i skålene med definert ernæringsmedium 

(tabell 2.9).  

Tabell 2.5 Sterilt utstyr til preparering av korncellekulturer fra kylling 
Skalpell 
Saks og buet pinsett til disseksjon 
Rette pinsetter til fjerning av hjernehinner 
Liten skje til å løsne lillehjernen fra omkringliggende vev 
Trypsineringsflaske 
50 ml plastrør 
Pipetter 
Målesylinder 
Erlenmeyerkolbe 
Petriskåler 
 
Tabell 2.6 Løsninger til preparering av korncellekultur fra kylling 
Løsning Komponenter Volum   
Løsning 1 

 

 

Bovint serumalbumin (BSA) 
Krebs-Ringer-løsning 10X (tabell 2.7) 
MgSO4 (38,2 mg/ml destillert vann) 
Destillert vann 

1,5 g 
50 ml  
4 ml 
ad 500 ml 

Løsning 2 Trypsin 
Løsning 1 

25 mg  
100 ml 

Løsning 3 

 

 

Trypsinhemmer 
DNase1 
MgSO4 (38,2 mg/ml destillert vann) 
Løsning 1 

26 mg  
6,2 mg  
0,50 ml 
ad 50 ml 

Løsning 4 Løsning 1 
Løsning 3 

100 ml  
16 ml 

Løsning 5 

  

Løsning 1 
MgSO4 (38,2 mg/ml destillert vann) 
CaCl2 (12,0 mg/ml destillert vann)   

40 ml  
320 µl 
320 µl 

• Løsningene tillages rett før bruk 
• Løsning 1-5 sterilfiltreres (0,2 µm) før bruk 
• Volumene er tilpasset cellekulturer med opptil 80 lillehjerner 
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Tabell 2.7 10X Krebs-Ringer-løsning 
Komponenter Sluttkonsentrasjon 
NaCl 1,21 M 
Glukose 0,14 M  
NaHCO3 0,25 M  
KCl 48 mM 
KH2PO4 12 mM  
Fenolrødt 0,28 mM 
Destillert vann Quantum satis 

• Sterilfiltreres (0,2 µm) før bruk  
• Oppbevares ved 2-8 °C i inntil 5-6 måneder  

 
 
Tabell 2.8 Platemedium med serum til korncellekultur fra kylling 

 

Tabell 2.9 Definert ernæringsmedium anvendt til korncellekulturer fra kylling 
Komponenter Sluttkonsentrasjon 
Basal Medium Eagle (BME) Quantum satis 
L-Glutamin 2 mM 
KCl 22 mM 
Penicillin-Streptomycin (10 000 U/ml-10 mg/ml)  100 U/ml - 0,1 mg/ml 
Humant transferrin 100 µg/ml 
Putrescine 60 µM 
Natriumselenitt (100 µM) 30 nM 
Trijodtyronin (T3) (20 µg/ml) 1 nM 
Insulin 25 µg/ml  
• Løsningen sterilfiltreres (0,2 µm) før bruk  
• Oppbevares ved 2-8 °C  
  

Komponenter Sluttkonsentrasjon 
Basal Medium Eagle (BME) Quantum satis 
Varmeinaktivert kyllingserum* 7,5 % 
Penicillin-Streptomycin (10 000 U/ml - 10 mg/ml) 100 U/ml - 0,1 mg/ml 
Insulin (1mM) 100 nM 
KCl 22 mM (totalt 25 mM) 
L-Glutamin 2 mM 
• Komponentene tilsettes i LAF-benk  
• Sterilfiltreres (0,2 µm) 
• Oppbevares ved 2-8 °C 
• *Chicken Serum fra Biowest (katalognr.: 16110, lotnr.: CS8183332) og GibcoÔ 

(Katalognr.: 16110082 og lotnr.: 8148918) har blitt benyttet. Varmeinaktiveres ved 56 °C 
i 30 minutter 
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2.4.3 Eksponering, høsting og avlesning av korncellekulturer 

fra kylling 

Korncellekulturer fra ubehandlede kyllingembryo eksponeres etter oppsett i tabell 2.10. 

Skålene og brettene inkuberes ved 37 °C og 5% CO2.  

 
Tabell 2.10 Eksponering av korncellekultur 
 Westernblot

-analyse 
Luciferase
-assay 

Nevrittutvekst Glutation MTT Mikro- 
skopering 

Eksponerings-
tidspunkt 

DIV 2 DIV 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 

Høste- eller 
avlesnings-
tidspunkt 

DIV 4 DIV 4 DIV 1 DIV 1 DIV 1 DIV 1 

Dyrknings-
utstyr  
(tabell 2.2) 

Stor skål Liten skål Sorte 96-
brønners brett 

Sorte 96-
brønners 
brett 

Transparente 
96-brønners 
brett 

Liten skål 

Ubehandlet x x x x x x 

DMSO  0,3 % x x x x x x 
Escitalopram 
0,01 µM 

  x  x  

Escitalopram  
0,1 µM 

x x x x x x 

Escitalopram  
1 µM 

x x x x x x 

Escitalopram  
10 µM 

x x x x x x 

Escitalopram 
100 µM 

 x x x x x 

Venlafaksin  
0,01 µM 

  x x x  

Venlafaksin  
0,1 µM 

x x x x x x 

Venlafaksin  
1 µM 

x x x x x x 

Venlafaksin  
10 µM 

x x x x x x 

Venlafaksin 
100 µM 

x x x x x x 

• DIV = Dag in vitro 
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2.5 Sekvensering av mikroRNA 
  

Kyllingfostre ble injisert med 0,9 % NaCl med eller uten venlafaksin på embryonal dag 13, og 

høstet på embryonal dag 17. Sluttkonsentrasjonen av venlafaksin var 400 µg/L (1,27 µM). 

Lillehjernen ble raskt nedfryst i flytende nitrogen (se avsnitt 2.4.1). Før miRNA ble isolert ble 

det gjennomført en testisolering på en ubehandlet lillehjerne, for å validere metoden og 

undersøke renheten av utbyttet. Dette er beskrevet i vedlegg I. Renheten av alle isolerte 

prøver ble også undersøkt før sekvensering, og resultatene fra renhetsanalysen står i vedlegg 

II. miRNA ble isolert ved hjelp av kitene RNeasy Plus Mini Kit og RNeasy MinElute 

CleanUp Kit fra Qiagen (avsnitt 2.5.3 og 2.5.4), og levert til sekvensering hos Norwegian 

Sequencing Centre. Et flytskjema over isoleringen er vist i figur 2.1. Data fra sekvenseringen 

ble behandlet av Diana Domanska ved Biomedisinsk Informatikk, Universitetet i Oslo og 

Bastian Fromm ved Oslo Universitetssykehus ved hjelp av dataanalyseringspakken DESeq2.  

 

 
Figur 2.1 Flytskjema over isoleringen av små og store RNA. Isoleringsprosessen starter med homogenisering. 
Deretter følger flere elueringer gjennom ulike kolonner, før man til slutt ender opp med store RNA til høyre, og 
små RNA til venstre i flytskjemaet. Figur hentet fra Qiagen (Qiagen). 

2.5.1 Arbeidsteknikk ved RNA-isolering 

RNA er svært utsatt for ødeleggelse av RNaser. RNaser er aktive og stabile enzymer, og de er 

vanskelige å deaktivere. Å isolere RNA krever derfor en spesiell arbeidsteknikk, hvor alt 

utstyr som benyttes, må være RNase-fritt. Hender og støvpartikler kan bære bakterier og 
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mugg, som også er vanlige kilder til RNasekontaminering. For å opprettholde et RNase-fritt 

miljø og for å unngå ødeleggelse av RNA må noen forhåndsregler tas: man må benytte 

aseptisk teknikk, alltid bruke hansker og bytte de ofte, fjerne RNaser fra benker og bruke 

RNasefritt labutstyr og benytte vann og løsninger som er RNasefrie (Nielsen, 2011).  

2.5.2  Homogenisere lillehjerner 

1. 120 µl TE-buffer med fosfatase- og proteasehemmere (tabell 2.11-2.12) tilsatt 1 

unit/µl RNasin, tilsettes en lillehjerne i et eppendorfrør. Lillehjernen homogeniseres 

med en autoklavert elektrisk homogenisator med plastpistill.  

2. Halvparten av homogenatet (ca. 90 µl) tilsettes i hvert sitt eppendorfrør og blandes 

med 700 µl Buffer RLT Plus fra RNeasy Plus Mini Kit tilsatt 40 mM DTT. 

3. Løsningen homogeniseres videre med sprøyte og kanyle (21 G).  

Tabell 2.11 TE-buffer 
Komponent Sluttkonsentrasjon 
Tris/HCl pH 8 1 % 
EDTA (0,5 M) 1 mM 
MQ-vann Quantum satis 

• Sterilfiltreres før bruk (0,2 µm)  
• Oppbevares i romtemperatur  

 
 
Tabell 2.12 TE-buffer med fosfatase- og proteasehemmere 
Komponenter Sluttkonsentrasjon 
TE-buffer (tabell 2.11) Quantum satis  
Leupetin (5 mg/ml) 10 µg/ml 
PMSF (100 mM) 0,6 mM 
Pepstatin A (1 mg/ml) 10 µg/ml 
Na3VO4 (10mM) 0,2 mM 

• Holdes på is   

2.5.3 Isolere RNA med RNeasy Plus Mini Kit fra Qiagen 

1. En homogenisert hjerne fra avsnitt 2.5.2 fordeles på totalt fire gDNA Eliminator Spin 

Column, med 350 µl homogenat per kolonne.  

2. Kolonnen sentrifugeres i 15 sekunder ved 10 000 rpm (Heraeus Pico 17, Thermo 

Fisher Scientific). 
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3. DNA blir igjen på kolonnen som kastes, og eluatet inneholder RNA. 

4. 350 µl 70% etanol tilsettes eluatet og det blandes godt med vortexmikser.   

5. Væsken overføres til en RNeasy Mini Spin Column som sentrifugeres 15 sekunder 

ved 10 000 rpm. 

6. Både kolonnen og eluatet tas vare på. Kolonnen inneholder RNA over 200 nukleotider 

lange, mens eluatet inneholder korte RNA inkludert miRNA.  

2.5.4 Isolere små RNA (under 200 nukleotider) med MinElute 

CleanUp Kit 

1. Eluatet fra prosedyre 2.5.3 punkt 5 tilsettes 700 µl Buffer RLT med 40 mM DTT og 

blandes godt.  

2. 500 µl etanol 96-100% tilsettes fortynnet RNA. Blandes godt med pipette. 

3. 700 µl overføres til en RNeasy MinElute Spin Column plassert i et oppsamlingsrør.  

4. Kolonnen sentrifugeres i 15 sekunder ved 10 000 rpm. Sentrifugeringen repeteres med 

resten av prøven til all væsken har passert kolonnen. Eluatet kastes. 

5. 500 µl 80% etanol tilsettes kolonnen, som sentrifugeres i 2 minutter på 10 000 rpm.  

6. Kolonnen plasseres i et samlerør, lokket åpnes og kolonnen sentrifugeres 5 minutter på 

10 000 rpm.  

7. Kolonnen plasseres i et nytt samlerør, tilsettes 15 µl RNasefritt vann og sentrifugeres 1 

minutt på 10 000 rpm for å eluere korte RNA.  

8. Eluatene som tilhører samme hjerne slås sammen i ett eppendorfrør. 

9. Prøvene fryses på -80 °C før de fraktes til Norwegian Sequencing Centre. 

10. En prøveopparbeidelse gjøres ved Norwegian Sequencing Centre, med NEBNext® 

Small RNA Library Prep Set for Illumina®. Dette ble utført av Magnus Leithaug. 

11. Prøvene sekvenseres i en NextSeqÔ 500 maskin (high throughput sequencing).  

12. Gallus gallus miRNA fra miRBase brukes som referansegenom i sekvenseringen 

(http://www.mirbase.org).  
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2.5.5 Isolere store RNA (over 200 nukleotider) 

1. 700 µl Buffer RW1 tilsettes RNeasy Mini Spin Column fra prosedyre 2.5.3 punkt 5, 

og kolonnen sentrifugeres i 15 sekunder ved 10 000 rpm. Dette gjøres for å vaske 

kolonnen. 

2. Kolonnen plasseres i et nytt oppsamlingsrør og tilsettes 500 µl buffer tilsatt 4 volum 

etanol (96-100 %) til kolonnen. Kolonnen sentrifugeres i 15 sekunder ved 10 000 rpm 

for å vaske kolonnen.  

3. Punkt 2 gjentas i et nytt oppsamlingsrør.  

4. Kolonnen plasseres i et nytt oppsamlingsrør og sentrifugeres med åpent lokk på 30 

000 rpm i 1 minutt.  

5. Kolonnen plasseres i et nytt oppsamlingsrør, og 30-50 µl RNasefritt vann tilsettes 

kolonnen. Kolonnen sentrifugeres 1 minutt på 10 000 rpm for å eluere RNA over 200 

nukleotider lange.  

6. Punkt 5 repeteres med et nytt volum RNasefritt vann hvis forventet RNA-utbytte er 

over 30 µg.  

7. Eluatene som tilhører samme hjerne, slås sammen i ett eppendorfrør.  

8. De lange RNA-molekylene kjøres på gel og absorbans måles for å undersøke renheten 

til eluatet (Se vedlegg I og II). Dette gjøres for å se om RNA-eluatet er forurenset. 

Deretter fryses prøvene på -80 °C. 

2.5.6 Videre undersøkelser av sekvenserte miRNA 

Etter sekvensering av miRNA ble dataene analysert. Rådata fra sekvenseringen kommer ut i 

FASTQ-filer, som inneholder nukleotidsekvenser og en kvalitetsscore. Disse dataene må 

sekvenssammenliknes (alignes) til Gallus gallus genomet. Etter sammenlikningen vil 

resultatene foreligge i SAM/BAM filer. Fra disse filene telles antall avlesninger (reads) av 

hver nukleotidsekvens ved hjelp av DESeq2-pakken fra Bioconductor, for å se om miRNA-

uttrykket endres mellom de ulike prøvene. Dataene fremstilles ved hjelp av ”heat map” og 

”volcano plot”, og en beskrivelse av disse måtene å fremstille sekvenseringsdata på er 

presentert under avsnitt 2.11.1. 
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Relevante miRNA for denne oppgaven, er de som også finnes i mennesker. For å finne ut om 

nukleotidsekvensen finnes i mennesker, gjøres det BLAST-søk (Basic Local Alignment 

Search Tool), hvor forløpernukleotidsekvensen fra kylling sammenliknes med humane 

nukleotidsekvenser. BLAST-søk gjøres i den webbaserte søkemotoren ”NCBI Nucleotide 

BLAST” fra National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). I miRGeneDB-databasen (http://miRgenedb.org:81), under 

Gallus gallus-arten, finnes forløpernukleotidsekvensen. Hvis det samme miRNA finnes i 

mennesker, vil navnet på det humane miRNA-genet fremgå fra BLAST-søket. miRNA er 

organisert i familier basert på liknende sekvenser eller strukturkonfigurasjoner i samlinger av 

gener, og dermed funksjon. miRNA i samme familie er kolokalisert rundt gener involvert i 

infeksjoner, immunsystemet, det sensoriske systemet og neurodegenerative sykdommer, 

utvikling og kreft (Kamanu et al., 2013). Litteratursøk gjennomføres på enkelt-miRNA og 

miRNA-familier for å finne ut hva de er knyttet til i tidligere forskning.  
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2.6 Måling av nevrittutvekst 
 

Nevritter er et samlebegrep for utvekster på nevroner. Nevrittutvekst måles ved hjelp av kitet 

Neurite Outgrowth Staining Kit fra Molecular ProbesÔ i sorte 96-brønners brett. Kittet 

inneholder to ulike fargestoffer – Cell Membrane Stain og Cell Viability Indicator. Ved hjelp 

av disse måles henholdsvis cellemembranoverflaten hos døde og levende celler, og 

viabiliteten, i en plateleser. Cell Membrane Stain er en ikke-penetrerende, rød-oransje 

fluorescensfarge, som legger seg utenpå den ytre membranen av cellene. Både cellekroppen 

og eventuelle utløpere farges jevnt. Dette fargestoffet kan også klistre seg til plastikken i 

cellebrønnene, men dette korrigeres av en bakgrunnskorrigerende væske kalt ”Background 

Supression Solution”. Viabilitetsindikatoren (Calcein AM) er en membranpermeabel farge, 

som konverteres av intracellulær esteraseaktivitet fra en ikke-fluorescerende substans til et 

grønt, fluorescerende produkt (K. Hancock et al., 2015). 

 

1. Celler plates ut og eksponeres i henhold til tabell 2.3 og 2.10. 

2. 1X working Stain Solution lages ved å fortynne Cell Viability Indicator (1000X) og 

Cell Membrane Stain (1000X) fra Neurite Outgrowth Staining Kit, Molecular 

ProbesÔ i Dulbecco´s Phosphate-Buffered Saline (DPBS) med kalsium og 

magnesium, GibcoÔ.  

3. Alt medium i brønnene fjernes og 100 µl 1X working Stain Solution tilsettes i hver 

brønn.  

4. Cellene inkuberes i romtemperatur eller 37 °C i 10-20 minutter.  

5. I mellomtiden klargjøres 1X working Background Suppression Solution ved å 

fortynne Background Suppression Dye (100X) fra Neurite Outgrowth Staining Kit, 

Molecular ProbesÔ i Dulbecco´s Phosphate-Buffered Saline (DPBS) med kalsium og 

magnesium, GibcoÔ. 

6. 1X working Stain Solution fjernes fra cellene og 100 µl 1X working Background 

Suppression Solution tilsettes i hver brønn.  

7. Fluorescens for celleviabilitet måles ved eksitasjon 483 nm og emisjon 525 nm og 

fluorescens for membranoverflate måles ved eksitasjon 554 nm og emisjon 567 nm i 

en plateleser.   



 
 

34 
 

2.7 MTT-assay 
 

MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid) tetrazolium 

reduksjonsassay utføres i 96-brønners brett, og avleses ved 570 nm i en plateleser. Viabile 

celler med aktiv metabolisme konverterer MTT til et lillafarget formazanprodukt, med en 

absorbans rundt 570 nm. Døde celler mister evnen til å konvertere MTT til formazan, derfor 

vil kun de viabile cellene føre til fargedannelse. Reduksjonsmekanismen involverer 

sannsynligvis en reaksjon med NADH, som overfører elektroner til MTT. Formazan 

akkumulerer som uløselig utfelling inni cellen, og må løses opp før avlesning av absorbans. 

Dette gjøres ved å tilsette løsemiddelet DMSO (Riss et al., 2015).  

 

1. Celler plates ut og eksponeres i henhold til tabell 2.3 og 2.10. 

2. En 5 mg/ml MTT i PBS-løsning lages i avtrekksbenk. 

3. Løsningen tilsettes brønnene til en sluttkonsentrasjon på 0,5 mg MTT per ml.  

4. Cellene inkuberes i 3-4 timer ved 37 °C. 

5. Løsningen fjernes fra cellene og 100 µl teknisk DMSO tilsettes per brønn. Brettet 

inkuberes i 30 minutter i romtemperatur under avtrekk.    

6. Absorbans avleses ved 570 nm i en plateleser. 
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2.8 Westernblot-analyse 
 

I westernblot-analyser benyttes gelelektroforese til å separere molekyler etter størrelse. De 

separerte molekylene overføres deretter til en membran, hvor spesifikke proteiner kan 

detekteres og kvantifiseres ved hjelp av primær- og sekundærantistoffer (Mahmood and Yang, 

2012). 

2.8.1 Høsting av cellekulturer til westernblot-analyse 

1. Celler plates ut og eksponeres i henhold til tabell 2.3 og 2.10. 

2. 2 % SDS-løsning med fosfatase- og proteasehemmere (tabell 2.13) lages. 

3. Mediet helles av skålene, og rester pipetteres av. 

4. Skålene vaskes så 2 ganger med 3 ml iskald PBS (tabell 2.14). Rester etter siste 

vasking pipetteres av. 

5. 100 ul 2 % SDS tilsatt fosfatase- og proteasehemmere pipetteres på skålen. Cellene 

skrapes løs med en celleskrape i to retninger vinkelrett på hverandre. 

6. Cellesuspensjonen overføres til et eppendorfrør som settes på is.  

7. Prøvene kokes ved 95 °C i 5 minutter og fryses ved -20 °C frem til bruk.  

Tabell 2.13 2% SDS-løsning i PBS med fosfatase- og proteasehemmere 
Komponenter Sluttkonsentrasjon 
Leupeptin (5 mg/ml) 5 µg/ml 

PMSF (100 mM) 0,3 mM 

Pepstatin A (1 mg/ml) 5 µg/ml 

Na3VO4 (10 mM) 0,1 mM 

SDS (20 %) 2 % 

PBS (tabell 2.14) Quantum satis 

• Løsningen holdes på is  
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Tabell 2.14 PBS-løsning (fosfatbufret saltvann) 
Innholdsstoff Sluttkonsentrasjon 
NaCl 138 mM 

KCl  2,7 mM 

KH2PO4 2,0 mM 

Na2HPO4 x 2H2O 10,0 mM 

MQ-vann Quantum satis 

• pH justeres til 7,4 med HCl/NaOH   

• Løsningen autoklaveres  

• Oppbevares ved 2-8°C  

2.8.2 Homogenisering av lillehjerner til Westernblot-analyse 

1. 300 µl TE-buffer med fosfatase- og proteasehemmere (tabell 2.12) tilsettes en 

lillehjerne, som deretter homogeniseres ved hjelp av en elektrisk homogenisator med 

plastpistill.  

2. 300 µl TE-buffer (tabell 2.11) med 4 % SDS tilsettes homogenatet slik at 

sluttkonsentrasjon blir 2% SDS. 

3. Lillehjernene homogeniseres ytterligere med kanyle (21 G) og sprøyte. 

4. Homogenatet kokes ved 95 °C i 5 minutter. 

5. Celleprøvene fryses ved -20 °C til senere bruk. 

2.8.3 Måling av proteinmengder 

Proteininnholdet i hver celleprøve bestemmes ved hjelp av Pierceä BCA Protein Assay Kit. 

Utstyrspakken består av Reagent A, Reagent B og Bovint serumalbumin standard (2 mg/ml). 

Proteinkonsentrasjonen bestemmes ved hjelp av en reduksjon av Cu2+ til Cu+. Denne 

reduksjonen fører til en fargedannelse, og absorbansen måles i en plateleser for å bestemme 

proteinmengde i prøven (Walker, 1994).  

 

1. Working reagent lages: 50 deler Reagent A i 1 del Reagent B. 
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2. Standardløsning lages: 50 ul bovint serumalbumin (2 mg/ml) tilsettes i 150 ul PBS 

(Tabell 2.14), til en konsentrasjon på 0,5 mg/ml. 

3. Høstede celler kokes i 5 minutter hvis de er seige, og fortynnes i PBS hvis behov. 

Celleprøvene blandes godt på vortex-mikser.  

4. Prøvene tilsettes brønner i et transparent 96-brønners brett. Standardløsninger tilsettes 

i brønnene i to paralleller per volum: blank (0 µl), 1,25 µl, 2,5 µl, 5 µl, 10 µl, 20 µl og 

40 µl. De andre brønnene tilsettes tre paralleller av hver prøveløsning.  

5. 200 ul working reagent tilsettes raskt i alle brønnene ved hjelp av en multipipette. 

6. Brettet inkuberes ved 37 °C i 1 time. 

7. Absorbans måles ved 590 nm i en plateleser. 

8. Standardkonsentrasjonene plottes mot målt absorbans i en kurve, og en regresjonslinje 

tilpasses. Regresjonslinjen brukes til å beregne proteinmengden i prøveløsningene.  

2.8.4 Proteinjustering av prøveløsninger 

Prøvene proteinjusteres slik at en lik mengde protein tilsettes i hver brønn på en 

ferdiglaget akrylamidgel. I geler med 12 og 15 brønner skal 25 µg protein tilsettes per 

brønn i et volum på 15 µl.  

 

1. Stockløsning på 4X Laemmlibuffer lages (Tabell 2.15). 2-ME (2-mercaptoetanol) 

tilsettes 4X Laemmlibuffer til en sluttkonsentrasjon på 20% rett før bruk. 

2. Prøveløsning lages med 4X Laemmlibuffer tilsatt 2-ME og 25 µg protein, og volumet 

justeres med MQ-vann slik at sluttkonsentrasjonen i prøveløsningen blir 1X 

Laemmlibuffer og 5 % 2-ME.   

3.  Prøvene kokes ved 95 °C i 5 minutter før de settes på gelen.  
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Tabell 2.15 4X Laemmlibuffer 
Komponenter Sluttkonsentrasjon 
SDS (20 %) 8% 

Glyserol (85 %) 20 % 

2-mercaptoetanol (2-ME) 20 % 

Tris-HCl (4 M) pH 6,8 300 mM 

MQ-vann Quantum satis  

Noen korn bromfenolblått  

• 2-mercaptoetanol tilsettes løsningen rett før bruk. Resten av 

løsningen kan oppbevares i romtemperatur 

 

• 2-mercaptoetanol og bromfenolblått tilsettes løsningen i 

avtrekk 

 

2.8.5 Gelelektroforese 

Varme denaturerer proteinene i prøveløsningen, og SDS gir dem uniform negativ ladning. 

Proteinene som settes på gelen vil derfor vandre fra negativ til positiv pol når strøm kobles på 

karet, og vil dermed separeres etter størrelse (Mahmood and Yang, 2012). Det ble benyttet 

ferdigstøpte geler av typen Mini-PROTEANÒ TGXÔ med 4-20 % gradient fra Bio-Rad i 

oppgaven.  

 

1. Elfobuffer (1X Tris/Glycin/SDS) lages ved å fortynne 10X Tris/Glycin/SDS fra Bio-

Rad i destillert vann.  

2. Gelelektroforesekaret med en ferdiggel settes sammen, og fylles opp med elfobuffer 

slik at hele gelen dekkes i indre del av karet, og elektrodene dekkes i ytre del av karet.  

3. 5 µl Precision Plus Proteinä All Blue Standards fra Bio-Rad påsettes i første brønn. 

4. 15 µl proteinjustert prøve påsettes forsiktig i de andre brønnene, slik at prøveløsningen 

ikke lekker ut av brønnen. 

5. Strømmen kobles til karet og kjøres på 150 V i ca. 45-60 minutter, helt til 

bromfenolblått-linjen når nederste del av gelen.  
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2.8.6 Blotting av gel 

Proteinene i gelen overføres til en nitrocellulosemembran med Trans-Blot® Turbo™ Transfer 

System fra Bio-Rad, hvor et elektrisk felt fører proteinene ut av gelen og over på en membran 

(Mahmood and Yang, 2012).  

 

1. Trans-Blot® Turbo™ 1x Transfer Buffer lages ved å fortynne 1 del Trans-Blot® 

Turbo™ 5x Transfer Buffer fra Bio-Rad i 1 del etanol og 3 deler destillert vann.  

2. Ferdigkuttet nitrocellulosemembran og filterpapir fra Trans-Blot® Turbo™ RTA 

Transfer Kit fra Bio-Rad, fuktes i Trans-Blot® Turbo™ 1x Transfer Buffer og 

plasseres som vist i figur 2.2 i et blotteapparat. Luftbobler fjernes forsiktig ved hjelp 

av en rulle.  

3. Blottemaskinen settes på 25 V og 2,5 A i 10 minutter. 

 
FIGUR 2.2: Oppsett i blotteapparat. Figuren viser hvilken rekkefølge de ulike elementene skal settes sammen 
i ved blotting av en gel. Figuren er hentet fra Bio-Rad (Bio-Rad). 

2.8.7 Ponceaufarging og blokking av membran 

Membranen farges med Ponceau S fargeløsning for å visualisere de overførte proteinene. 

Proteinene viser seg som røde bånd på membranen (Harper and Speicher, 2001). Blokking av 

membranen med tørrmelk, hindrer at antistoffer bindes uspesifikt til membranen (Mahmood 

and Yang, 2012).  

 

1. Membranen tas ut av blottemaskinen og legges i et kar med Ponceau S fargeløsning i 1 

minutt.  
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2. Fargeløsningen fjernes ved å vaske membranen i destillert vann, slik at fargen kun 

sitter igjen på proteinbåndene.  

3. Membranen legges i en plastlomme, og et bilde tas i fremkallingsmaskinen Chemi 

Genius2 Bio Imaging system med programmet GeneSnap fra SynGene. Dette gjøres 

for å dokumentere proteinoverføringen.  

4. Membranen legges i et 50 ml plastrør med proteinsiden inn, og tilsettes 5 ml 5 % 

tørrmelk i TBS-T (tabell 2.16). Røret legges til rulling i romtemperatur i minst én 

time, eller ved 2-8 °C over natt. 

Tabell 2.16 10X Trisbufret saltvann (TBS) med 0,1 % Tween (TBS-T) 
Komponenter Konsentrasjon 
Tris base 24,5 g/L 

NaCl 80 g/L 

Tween 20 1 % 

Destillert vann Quantum satis 

• pH justeres til 7,6 med HCl / NaOH 

• Oppbevares ved romtemperatur 

2.8.8 Tilsetting av primære og sekundære antistoffer 

Primærantistoff settes til membranen for å detektere proteiner av interesse. Primærantistoffet 

binder seg selektivt til ønsket protein. Etter tilsetting av primærantistoff eksponeres 

membranen for et sekundærantistoff koblet til enzymet HRP (horseradish peroxidase). Etter 

tilsetting av fremkallingsvæsken katalyserer HRP en reaksjon og frigjør lys som et biprodukt 

(se figur 2.3). Lyssignalet kan deretter fremkalles i maskinen ChemiGenius2 (Bio-Rad).  
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Figur 2.3 Illustrasjon av hvordan proteiner detekteres ved hjelp av antistoffer. Et primærantistoff binder 
seg til proteinet, og deretter binder et sekundærantistoff seg til det primære antistoffet. Sekundærantistoffet er 
koblet til et enzym som katalyserer en reaksjon som frigjør lys, når det kommer i kontakt med 
fremkallingsvæsken. Illustrasjonen er hentet fra Bio-Rad (Bio-Rad). 
 

1. Løsningen helles av og 3-5 ml ny 5 % tørrmelk i TBS-T tilsettes røret med 

membranen. 

2. Primærantistoff (tabell 2.17) tilsettes røret i riktig blandingsforhold. Røret legges til 

rulling over natt ved 2-8 °C. 

3. Membranen vaskes 3 x 10 minutter med 5 ml TBS-T ved rulling i romtemperatur. 

4. 5 ml 5 % tørrmelk i TBS-T og sekundærantistoff (tabell 2.18) tilsettes røret i riktig 

blandingsforhold. Røret legges til rulling i 1 time i romtemperatur eller ved 2-8 °C 

over natt.  

5. Membranen vaskes 3 x 10 minutter med 5 ml TBS-T ved rulling i romtemperatur.  
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Tabell 2.17 Primærantistoffer 
Primærantistoff Fortynning Leverandør Katalognummer Lot.nr. 
PCNA 1:1000 Dako M0879 00083603 

MMP-9 1:5000 Enzo Life Science 
Inc 

BM-SA80-0100 3-T6879 

Pax6 1:10 000 Millipore AB2237 206502 

NR2B 1:2000 Abcam AB65783 GR310911-1 

b-aktin 1:5000 Sigma Aldrich A5316 12M4755 

• PCNA og b-aktin analysert i PC12-celler 

• PCNA, MMP9, Pax6, NR2B og b-aktin analysert i lillehjerneprøver fra kylling 

 
Tabell 2.18 Sekundærantistoffer 
Sekundærantistoff Fortynning Leverandør Katalognummer Lot.nr. 
Donkey anti-rabbit 
IgG-HRP 

1:10 000 Santa Cruz 
Biotechnology 

Sc-2313 A1515 

Goat anti-mouse 
IgG-HRP 

1:10 000 Bio-Rad 
Laboratories, Inc. 

1706516 310007185 

2.8.9 Fremkalling av blott 

1. Luminataä “Classico”, “Cresendo” eller “Forte” Western HRP Substrate fra Millipore 

benyttes til fremkalling av westernblottet, avhengig av mengde protein.  

2. Membranen tas ut av plastrøret og legges på en glassplate med proteinsiden opp, og 1-

2 ml fremkallingsvæske pipetteres jevnt over membranen. Fremkallingsvæsken skal 

virke i opptil 5 minutter, før membranen overføres til en plastmappe. Overflødig 

væske og luftbobler fjernes. 

3. Proteinene fremkalles i fremkallingsmaskinen Chemi Genius2 fra Bio Imaging 

System, med programmet GeneSnap fra SynGene. Proteinbåndene kvantifiseres 

deretter med programmet ImageJ hvor antall piksler svarer til lyssignalet. 

4. Etter fremkalling vaskes membran med TBS-T i 2 x 5 minutter ved rulling i 

romtemperatur. Membranen kan deretter strippes (se avsnitt 2.8.10) før nytt 

primærantistoff tilsettes. Røret med membranen kan også fylles opp med TBS-T og 

oppbevares ved 2-8 °C til senere bruk.  
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2.8.10 Stripping av membran 

Hvis man ønsker å fremkalle proteiner med nær molekylvekt kan det være nødvendig å 

strippe membranen. Da fjernes tidligere påsatte antistoff med en strippebuffer slik at 

uønskede proteiner ikke skal gi utslag ved en fremkalling.  

 

1. Membranen vaskes 3 x 5 minutter ved rulling i romtemperatur med 5 ml TBS-T.   

2. 5 ml Restoreä Plus Western Blot Stripping Buffer tilsettes røret, som legges til rulling 

i romtemperatur i 15 min. 

3. Membranen vaskes 3 x 10 minutter med TBS-T.  

4. 5 ml 5 % tørrmelk i TBS-T tilsettes røret, som legges til rulling i romtemperatur i 1 

time eller over natt ved 2-8 °C.  

5. Prosedyre 2.8.8 og 2.8.9 følges deretter for fremkalling av nye proteiner. 
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2.9 Luciferase Reporter Assay 
 

Dual-Luciferase® Reporter Assay System fra Promega Corporation er en metode som 

benyttes for å studere genekspresjon ved transfeksjon. Metoden benytter to ulike 

reportergener, luciferaser fra ildfluen Photinus pyralis og sjøkorallen Renilla reniformi, som 

kobles til hver sin promotor, en eksperimentell og en konstitutiv (Allard and Kopish, 2008, 

Sherf et al., 1996, Shifera and Hardin, 2010). Reportergener brukes som indikatorer på 

transkripsjonell aktivitet i celler. Reportergenet kobles til promotorsekvensen i en 

plasmidvektor, og plasmidet transfekteres inn i en celle. Deretter måles tilstedeværelsen av 

reporteren. Relative endringer i ekspresjonen av reporteraktivitet korrelerer til endringer i 

transkripsjonell aktivitet av den koblede promotoren (Sherf et al., 1996). 

 

Ildflueluciferaseenzymet katalyserer oksidasjonen av D-luciferin til oksyluciferin, ved hjelp 

av ATP, oksygen og Mg2+. Oksidasjonen fører til en frigjøring av lys. Et luminometer kan 

fange opp dette lyset, og mengden lys er proporsjonalt med luciferaseaktivitet i prøven 

(Groskreutz and Schenborn, 1997).  

 

Renillaluciferase benyttes som internkontroll i metoden, og korrigerer for variasjon i 

transfeksjonseffektivitet og prøvehåndtering.  Etter måling av ildflueluciferase slukkes 

luminescensenes ved at det tilsettes et reagens kalt Stop&GlowÔ, og dette reagenset fører 

samtidig til at lysreaksjonen fra renillaluciferasen igangsettes. Renillaluciferase katalyserer 

oksidasjonen av koelenterasin, og denne reaksjonen fører til frigjøring av lys (Sherf et al., 

1996).  

 

Transfeksjon er en metode for å føre fremmed DNA inn i celler. I denne metoden benyttes 

kationiske liposomer til transfeksjonen. Liposomene danner lipokomplekser med plasmidene, 

og kompleksene tas opp i cellen ved endocytose. Etter endocytose frigjøres innholdet av 

liposomene inn i cytoplasma. Plasmidene fraktes deretter til cellekjernen, hvor det kan 

undergå transkripsjon (Tros de Ilarduya et al., 2010).  

 

Det benyttes to ulike kommersielle kationiske transfeksjonsreagenser i metoden. 

MetafecteneÒ Pro benyttes til PC12-celler og K2Ò Transfection System til korncellekulturer, 

begge fra Biontex Laboratories.  
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2.9.1 Transfeksjon av PC12-celler og korncellekultur 

1. Celler plates ut i henhold til tabell 2.3 og 2.10, og transfeksjonen gjennomføres like 

før eksponeringen.  

2. Ved transfeksjon av korncellekultur behandles skålene først med en multiplier. 10 µl 

K2Ò multiplier-reagens dryppes på cellene per skål, og skålene inkuberes ved 37 °C i 

2 timer før transfeksjon med K2Ò transfeksjonsreagens. Ved PC12-celler starter man 

på punkt 3.  

3. 1 µg DNA (tabell 2.19) blandes i 50 µl DMEM. Medium som benyttes må være uten 

serum, penicillin og streptomycin. Løsningen blandes ved hjelp av whirlmixer.  

4. Det benyttes 2 µl MetafecteneÒ Pro og 4 µl K2Ò transfeksjonsreagens per ml 

medium i skålen. Transfeksjonsreagenset blandes i 50 µl DMEM ved å rulle forsiktig 

på røret.  

5. DNA-løsningen fra punkt 3 blandes med transfeksjonsreagensløsningen fra punkt 4 i 

forhold 50:50 ved å forsiktig rulle på røret.  

6. Løsningen inkuberes i 20 minutter i romtemperatur. 

7. 100 ul transfeksjonsløsning dryppes forsiktig i hver skål. PC12-celler settes til 

inkubering ved 37 °C og 5% CO2 i 3 timer, korncellekulturer settes til inkubering ved 

37°C og 5% CO2 i 6 timer.  

8. Transfeksjonsløsningen fjernes og 1 ml nytt ernæringsmedium tilsettes per skål (tabell 

2.1 eller tabell 2.9).  

9. Rett etter nytt medium er tilsatt, eksponeres cellene etter tabell 2.3 og 2.10 og settes til 

inkubering ved 37 °C og 5 % CO2.   
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Tabell 2.19 Plasmider brukt til transfeksjon av PC12-celler og kyllingkornceller  
Genprodukt Plasmidets 

forkortelse 
Konsentrasjon 
pr ml  

Kilde 

Ildflueluciferase under 

kontroll av MMP9-promotor 

MMP-luc 0,8 µg Gave fra I. Mikkola, UiT, 

Tromsø 

Ildflueluciferase under 

kontroll av GCL-promotor  

GCL-luc  

 

0,8 µg  

 

Gave fra R.Blomhof, UiO 

Ildflueluciferase under 

kontroll av P1-promotor  

Pax6-luc  0,8 µg  Gave fra A. Chantry, 

University of East Anglia, 

Norwich, UK  

Renillaluciferase  pRL-TK  0,2 µg  Promega Corp., USA  

2.9.2 Prosedyre for høsting av celler til luciferasemåling 

1. Høstebuffer bestående av 0,1 % LUC (tabell 2.20) med 1,0 mM DTT lages.  

2. Mediet pipetteres av skålene.  

3. Skålene vaskes to ganger med 0,5 ml iskald PBS (tabell 2.14), og beveges forsiktig 

slik at hele skålen skylles.  

4. PBS fjernes med pipette.  

5. 150 µl 0,1 % LUC med 1,0 mM DTT tilsettes til midten av hver skål.  

6. Skålene inkuberes ved romtemperatur i 5 minutter.  

7. Cellene skrapes løs med en celleskrape i én retning. Deretter skrapes det over hele 

skålen vinkelrett på̊ første skrapning.  

8. Cellesuspensjonen overføres til et eppendorfrør og settes på̊ is. Disse sentrifugeres i en 

kjølesentrifuge ved 4 °C i 5 minutter ved 13000 rpm. Supernataten overføres til et nytt 

eppendorfrør som settes på is.   

Tabell 2.20 0,1 % LUC (høstebuffer) 
Innholdsstoff Sluttkonsentrasjon 
1 M Tris/1M MES pH 7,8 50 mM Tris/50 mM MES 

Triton X-100  0,1 % 

MQ-vann Quantum satis 

• Oppbevares ved 2-8°C  
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2.9.3 Måling av ildflueluciferaseaktivitet  

Ildflueluciferase måles rett etter cellehøsting. Prøvene holdes på̊ is før måling. Resultatet 

måles ved hjelp av et luminometer som kvantitativt måler lysintensiteten i prøven over en 

bestemt tidsperiode.  

 

1. Luminometerets slanger vaskes med destillert vann. 

2. 1 mM luciferin lages ved å løse D-luciferin i MQ-vann. Løsningen beskyttes mot lys 

og oppbevares ved 2-8 °C. 

3. Luminometeret vaskes med luciferinløsningen. 

4. Maskinen innstilles slik at 100 µl luciferinløsning tilsettes automatisk og 

lysintensiteten måles i 2 sekunder. 

5. Bakgrunnen måles 3 ganger ved å tilsette 150 µl LUC-cocktail (tabell 2.21) og 50 µl 

høstebuffer (tabell 2.20) i et plastrør som måles i luminometeret.  

6. 50 µl av supernatanten fra cellehøstingen blandes med 150 µl LUC-cocktail i et 

plastrør, og måles i luminometeret. 

7. Etter at alle prøvene er målt tømmes luminometerets slanger for luciferin og de vaskes 

med MQ-vann. Deretter tømmes slangene for væske.  

Tabell 2.21 LUC-cocktail 
Innholdsstoff Sluttkonsentrasjon 
Adenosin-5-trisfosfat (ATP) 2,4 mg/ml 

Magnesiumacetat 1 M  20 mM 

1 M Tris/ 1 M MES pH 7,8 83 mM Tris / 83 mM MES  

MQ-vann Quantum satis 

• Oppbevares ved -20°C  

2.9.4 Måling av renillaluciferaseaktivitet  

Renillaluciferaseaktiviteten skal helst måles rett etter cellehøstingen, men prøvene kan også̊ 

oppbevares ved -80 °C for måling ved en senere anledning. Reagenser fra Dual-Luciferase® 

Reporter Assay System fra Promega Corporation benyttes.  
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1. Stop&Glo®-reagens lages med 2 % Stop&GlowÒ-substrat i Stop&GlowÒ-buffer. 

Løsningen fortynnes 100 ganger med MQ-vann i et rør og beskyttes mot lys. 

2. Luminometeret innstilles til egnet program for renillamåling, og lysintensitet måles i 

10 sekunder.  

3. 100 ul fortynnet Stop&GlowÒ-reagens måles 3 ganger for å bestemme bakgrunnen. 

4. 100 µl fortynnet Stop&Glo®-reagens overføres til et plastrør og blandes med 

supernatant fra cellehøsting. Volumet supernatant som skal tilsettes ligger mellom 0,5 

µl og 20 µl, og passende volum bestemmes ved at målingene befinner seg i det lineære 

området. Dette gjøres ved å teste ut ulike volum, og man ser om verdien dobles ved 

dobbelt volum, femdobles ved femdoblet volum osv. Verdiene bør ligge godt over 

bakgrunnen, og skal alltid være minst dobbelt så høye som høyeste målte 

bakgrunnsverdi for å bli tatt med i videre analyse. 

5. Det måles flere ganger av hver høstet prøve til man har tre verdier som ikke avviker 

mer enn 10 %, og median av disse tre parallellene benyttes som resultat. 
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2.10 Måling av glutationnivåer 
 

For å måle nivåer av glutation i korncellekulturer og PC12-celler, ble monoklorbiman (mBCl) 

tilsatt cellekulturene. mBCl reagerer med glutation og danner et fluorescerende stoff. Etter 

denne reaksjonen kan glutationnivåer kvantifiseres ved hjelp av en plateleser (Machado and 

Soares, 2012). Deretter måles DNA-mengde per brønn med Hoechst 33342 for å kunne 

korrigere glutationrespons mot variasjon i DNA-mengde (celleantall). Hoechst 33342 er et 

fluorescerende fargestoff, som binder seg til adenin-tymin-rike regioner av DNA. Ved 

binding til DNA vil fluorescensen øke. Hoechst 33342 er membranpermeabel, og kan derfor 

farge levende og døde celler (Chazotte, 2011). 

 

1. Celler plates ut og eksponeres i henhold til tabell 2.3 og 2.10. 

2. 40 mM mBCl fortynnes i DMEM og tilsettes hver brønn til en sluttkonsentrasjon på 

40 µM, og brettet inkuberes ved 37°C i 30 minutter. I mellomtiden lages N-buffer 

(tabell 2.22). 

3. Løsningen fjernes og brettet vaskes én gang med N-buffer. 100 µl ny N-buffer tilsettes 

deretter i hver brønn. Fluorescens avleses i en plateleser ved eksitasjon 380 nm og 

emisjon 478 nm. 

4. Hoechst (1 mg/ml) blandes i N-buffer til en konsentrasjon på 3 µg/ml. 50 µl N-buffer 

fjernes fra hver brønn, og 50 µl Hoechst i N-buffer tilsettes til en sluttkonsentrasjon på 

1,5 µg/ml i brønnen. 

5. La brettet stå mørkt i 3-5 minutter, fjern løsningen og tilsett 100 µl ny N-buffer per 

brønn. Les av fluorescens i en plateleser ved eksitasjon 350 nm og emisjon 461 nm. 

Tabell 2.22 N-buffer 
Komponenter Sluttkonsentrasjon 
NaCl 5 M 140 mM 
KCl 1 M 3,5 mM 
Tris-HCl 1 M pH 7 15 mM 
Na2HPO4 x NaH2PO4 0,1 M pH 7,4 1,2 mM 
Glukose 1 M 5 mM 
CaCl2 1M 2 mM 
Destillert vann Quantum satis 

• Løsningen sterilfiltreres (0,2 µm) før bruk  
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2.11 Grafisk fremstilling og statistikk 

2.11.1 Grafisk fremstilling og statistiske analyser av miRNA-

sekvenseringsdata 

Dataene fra miRNA-sekvenseringen er analysert ved hjelp av DESeq2-pakken fra 

Bioconductor av Diana Domanska ved biomedisinsk informatikk, Universitetet i Oslo og 

Bastian Fromm ved Oslo Universitetssykehus. DESeq2-pakken fra Bioconductor benytter en 

false discovery rate (FDR)-kontroll i statistikken. Dette er justerte p-verdier (Padj), som 

bruker Benjamini-Hocberg (BH) justeringer. En cutoff-verdi på 0.1 betyr at FDR er 10 %, 

altså at i listen av gener med Padj < 0.1, er mindre enn 10% av resultatene falske positive 

(Michael I. Love, 2017). Volcano-plotene i figur 3.2 benytter slike justerte p-verdier. 

Heatmapene i figur 3.1 og volcano-plotene i figur 3.2 er fremstilt ved hjelp av DESeq2-

pakken. 

2.11.2 Andre grafiske fremstillinger og statistiske analyser 

Alle grafiske fremstillinger fra avsnitt 3.2 og utover er utarbeidet i MicrosoftÒ Excel for Mac 

versjon 15.31. Statistiske analyser av resultatene er utført ved hjelp av SigmaStat, versjon 4.0 

(Systat Software Inc., San Jose, California). Resultater er presentert som gjennomsnitt ± 

standardavvik (SD). p-verdier < 0,05 ble ansett som signifikante, og er merket med * i 

figurene. Normalfordelte data ble sammenliknet med One Way Analysis of Variance 

(ANOVA) med Holm-Sidaks post hoc test. Ikke-normalfordelte data ble sammenliknet med 

Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks med Dunns post hoc test.  
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3 Resultater 
 

Celleproliferasjon, differensiering og apoptose er prosesser som er viktige under utvikling av 

nervesystemet (Rice and Barone, 2000), og det er funnet at miRNA kan delta i reguleringen 

av slike prosesser (Hoshino and Matsubara, 2013, Medina and Slack, 2008).  Det er derfor 

interessant å undersøke om antidepressiva kan endre uttrykket av miRNA i lillehjernen 

(avsnitt 3.1). Et endret miRNA-uttrykk kan imidlertid ikke gi svar på hvilke spesifikke 

prosesser som er endret, og studier må utføres på kjente markører knyttet til 

celleproliferasjon, differensiering og apoptose for å kunne trekke konklusjoner.  

 

Celleproliferasjon ble studert ved måling av viabilitet og proteinuttrykk av PCNA (avsnitt 

3.2). 

 

Celledifferensiering ble studert ved hjelp av nevrittutvekst, måling av promotoraktivitet og 

proteinuttrykksstudier av MMP-9 og Pax6, samt ved å undersøke proteinuttrykk av NR2B 

(avsnitt 3.3). 

 

Siden oksidativt stress kan bidra til å gjøre neuroner under utvikling sårbare for apoptose, ble 

det gjort studier av glutationnivåer og promotoraktivitet av GCL (avsnitt 3.4). 

 

I denne oppgaven ble venlafaksin og escitalopram valgt for å undersøke effekter på neuronal 

utvikling som følge av eksponering for antidepressiva. 
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3.1 mikroRNA-uttrykk i lillehjernen til 

venlafaksineksponerte kyllingembryo 
 

Venlafaksin ble valgt til in vivo eksponering av kyllingembryo, da legemiddelet øker både 

noradrenalin- og serotoninnivåer i hjernen. Venlafaksin er vannløselig, noe som forenkler den 

praktiske injeksjonsprosessen. miRNA-sekvensering er en kostbar prosedyre, og midlene rakk 

kun til et lite antall replikater. For å undersøke om venlafaksin førte til endringer i uttrykket 

av miRNA i lillehjerne under utvikling ble 3 kyllingembryo eksponert for 400 µg/L (1,27 

µM) venlafaksin sammenliknet med 4 ubehandlede, ikke-injiserte embryo. For å kontrollere 

om selve injiseringsprosessen førte til endringer ble 2 embryo injisert med 0,9 % NaCl-

løsning. I figur 3.1a vises alle sekvenserte miRNA i venlafaksineksponert og ubehandlet 

lillehjerne i et heatmap. I figur 3.1b sammenliknes miRNA-uttrykk i ubehandlede lillehjerner 

mot NaCl-injiserte lillehjerner. Et heatmap er en grafisk fremstilling av data som er mye brukt 

i biologien for å fremstille ekspresjonsuttrykk av sekvenseringsdata. Hvert miRNA er 

representert i en horisontal linje, og de vertikale kolonnene svarer til prøvene. Blå kolonner er 

embryo eksponert for 400 µg/L venlafaksin og gule kolonner er ubehandlede. De grønne 

kolonnene svarer til 0,9 % NaCl-injiserte embryo. Heatmapene viste ingen store endringer i 

totalt miRNA-uttrykk (Figur 3.1). 
a Venlafaksineksponerte og ubehandlede embryo         b Sammenlikning av kontrollembryo 

 
Figur 3.1 Heatmap over miRNA funnet i lillehjerne hos kyllingembryo. Kyllingembryo ble eksponert for 
400 µg/L (1,27 µM) venlafaksin eller 0,9% NaCl-løsning in vivo på embryonal dag 13, og ubehandlede og 
eksponerte lillehjerner ble høstet på embryonal dag 17. Heatmapet viser totalt miRNA-uttrykk i lillehjernene, 
hvor miRNA fra venlafaksineksponerte lillehjerner vises i blå kolonner, ubehandlede i gule kolonner og NaCl-
eksponerte i grønne kolonner. a sammenlikner miRNA-uttrykk i ubehandlet kontroll og venlafaksineksponert 
lillehjerne, og b sammenlikner NaCl- og ubehandlet kontroll. De ulike miRNA er listet i rader på høyre side av 
heatmapet, og trådnettet på venstre side viser likheter mellom nukleotidsekvensene. Lys farge til mørk farge 
viser økende antall tellinger (counts) av det enkelte miRNA. Ubehandlede embryo n=4, eksponerte embryo n=3, 
NaCl-eksponerte embryo n=2.  
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Selv om heatmapet ikke viste noen store endringer, er det interessant å se etter endringer i 

enkelt-miRNA. Et volcano plot er en type scatter-plot som benyttes til å se etter endringer i 

store datasett. Plotet kombinerer målinger av statistisk signifikans fra en statistisk test med 

graden av endring.  

 

I figur 3.2a og b er resultatene fremstilt i et volcano plot, hvor a sammenlikner 

venlafaksineksponert og ubehandlet miRNA-uttrykk, og b sammenlikner NaCl-injisert og 

ubehandlet miRNA-uttrykk. Endringer i miRNA-uttrykk er plottet på x-aksen som log2 fold 

change, slik at hvis miRNA er oppregulert med en faktor på 2, vil log2(ratio) være 1, og hvis 

miRNA er nedregulert med en faktor på 2, vil log2(ratio) være -1. Hvis miRNA-uttrykk ikke 

endres vil log2(ratio) være 0.  

 

Den statistiske signifikansen er plottet på y-aksen som –log10 padj (justert p-verdi) med en 

cutoff-verdi på 0,1. Signifikante punkter vises derfor fra 1 og oppover i volcano plotet. De 

grønne punktene viser miRNA som er oppregulert eller nedregulert med mer enn 50 %, med 

en justert p-verdi < 0,1. Disse miRNA er presentert i tabell 3.1. Signifikante endringer ses kun 

i venlafaksineksponerte lillehjerner, og ikke i NaCl-injiserte.  
a Venlafaksineksponerte og ubehandlede embryo             b Sammenlikning av kontrollembryo 

 
Figur 3.2 Venlafaksin 1,27 µM oppregulerer 13 ulike miRNA i kyllinglillehjerne. Kyllingembryo ble 
eksponert for 400 µg/L (1,27 µM) venlafaksin eller 0,9% NaCl-løsning in vivo på embryonal dag 13, og 
ubehandlede og eksponerte lillehjerner ble høstet på embryonal dag 17. a sammenlikner miRNA-uttrykk i 
ubehandlet kontroll og venlafaksineksponert lillehjerne, og b sammenlikner NaCl- og ubehandlet kontroll. 
Oppregulerte miRNA peker mot høyre og nedregulerte mot venstre, og den statistiske signifikansen øker med y-
aksen. De grønne punktene viser miRNA som er oppregulert eller nedregulert med mer enn 50%, med en 
adjusted p-value < 0,1. Ubehandlede embryo n=4, venlafaksineksponerte embryo n=3, NaCl-eksponerte embryo 
n=2.  
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De nukleotidsekvensen som hadde en tilsvarende miRNA-sekvens i menneske er markert med 

”*” i tabell 3.1. I tabell 3.1 fremstilles også hvilke funksjoner de enkelte miRNA eller 

miRNA-familien er knyttet til i litteraturen.  
 
Tabell 3.1 Signifikant endrede miRNA etter venlafaksineksponering 
Navn på miRNA-gen med 
signifikant endret uttrykk 
etter venlafaksin-
eksponering1 

Navn på 
tilsvarende 
humant 
miRNA-gen2 

Navn på 
miRNA3 

Navn på 
miRNA-
familie3 

Eksempler på 
funksjoner miRNA/ 
miRNA-familien 
knyttes til4 

Gga-Mir-130-P4b      
Gga-Mir-133-P3     
Gga-Mir-1388      
Gga-Mir-1397      
Gga-Mir-146-P2     
Gga-Mir-146-P3     
Gga-Mir-148-P1     
Gga-Mir-1662      
Gga-Mir-1751      
Gga-Mir-30-P2b* Hsa-Mir-30-

P2b 
miR-30c-1 MIR-30 Proliferasjon, 

differensiering, 
apoptose 

Gga-Mir-9-P1* Hsa-Mir-9-P1 miR-9-1 MIR-9 Proliferasjon, 
migrasjon, 
differensiering, 
apoptose 

Gga-Mir-9-P2* Hsa-Mir-9-P2 miR-9-2 MIR-9 Som over 

Gga-Mir-92-P4* Hsa-Mir-92-
P4 

miR-363 MIR-92 Apoptose 

1Grønne punkter fra Figur 3.2.  
2I miRGeneDB-databasen (http:// miRgenedb.org:81), under Gallus gallus-arten, finner man nukleotidsekvensen 
til forløper-miRNA. Nukleotidsekvensen kopieres inn i den webbaserte søkemotoren ”NCBI Nucleotide 
BLAST” fra National Center for Biotechnology Information (NCBI) (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov), og 
sammenliknes med det humane genomet. Da finner man tilsvarende sekvenser i det menneskelige genomet.  
3Hentet fra miRGeneDB-databasen under humane miRNA (http://mirgenedb.org:81/browse/hsa). 
4Gjennomgått i avsnitt 4.1 
* Indikerer de nukleotidsekvensene som har en tilsvarende miRNA-sekvens i mennesket.  
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3.2 Viabilitet og PCNA-uttrykk 

3.2.1 Viabilitet i korncellekultur 

Viabilitetsmålinger registrerer endringer i celledeling eller celledød. For å studere 

celleviabilitet i korncellekulturer ble viabiliteten avlest ved hjelp av ”Neurite Outgrowth 

Staining Kit” fra Molecular ProbesÔ. Viabiliteten ble også avlest i én uavhengig MTT-assay. 

DNA-nivåer (celleantall) ble kvantifisert ved hjelp av Hoechst-farging. Viabilitetsstudiene 

måler bare respons fra levende celler, mens Hoechst farger både levende og døde celler. I 

viabilitetsmålingene fra ”Neurite Outgrowth Staining Kit” ble det ikke sett endringer etter 

eksponering for verken venlafaksin eller escitalopram (Figur 3.3 a og b). I MTT-assay ble 

viabiliteten signifikant redusert ved eksponering for escitalopram 0,01 µM og 100 µM (Figur 

3.4 a og b). Hoechstfargingen viste ingen signifikante endringer ved eksponering for 

venlafaksin og escitalopram (Figur 3.5 a og b).  
 

a Venlafaksin      b Escitalopram 

 
Figur 3.3 Viabiliteten til korncellekulturer påvirkes ikke av venlafaksin og escitalopram i ”Neurite 
Outgrowth Staining Kit”. Korncellekulturer ble rett etter utplating i et 96-brønners brett, eksponert for ulike 
konsentrasjoner venlafaksin løst i vann (a) og escitalopram løst i DMSO (b) (0,01 µM, 0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 
100 µM). 24 timer etter eksponering ble celleviabilitet avlest i en plateleser ved hjelp av ”Neurite Outgrowth 
Staining Kit”. Ubehandlede celler og 0,3 % DMSO ble benyttet som kontroller i forsøkene. Resultatet baserer 
seg på gjennomsnittet av medianene fra 7 uavhengige forsøk ± SD, med 7 replikater per forsøk normalisert mot 
ubehandlet kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks 
Variance, n=7.  
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a Venlafaksin      b Escitalopram 

 
Figur 3.4 Viabiliteten til korncellekulturer reduseres av escitalopram 0,01 µM og 100 µM i MTT-assay. 
Korncellekulturer ble rett etter utplating i et 96-brønners brett eksponert for ulike konsentrasjoner (0,01 µM, 0,1 
µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) venlafaksin løst i vann (a) og escitalopram løst i DMSO (b). 24 timer etter 
eksponering ble celleviabilitet avlest i en fluorescensplateleser ved hjelp av MTT-assay. Ubehandlede celler og 
0,3 % DMSO ble benyttet som kontroller i forsøkene. Resultatet baserer seg på gjennomsnittet av 7 replikater  ± 
SD, fra 1 uavhengig forsøk normalisert mot ubehandlet kontroll.* angir en signifikant endring sammenliknet 
med kontroll. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of Variance (a) og Kruskal-Wallis One Way 
Analysis of Variance on Ranks med Dunns post hoc test (b), n=7. 
 
 
a Venlafaksin      b Escitalopram 

 
Figur 3.5 Hoechstrespons i korncellekulturer påvirkes verken av venlafaksin eller escitalopram. 
Korncellekulturer ble rett etter utplating i et 96-brønners brett eksponert for ulike konsentrasjoner (0,01 µM, 0,1 
µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) venlafaksin løst i vann (a) og escitalopram løst i DMSO (b). 24 timer etter 
eksponering ble Hoechstresponsen avlest i en plateleser. Ubehandlede celler og 0,3 % DMSO ble benyttet som 
kontroller i forsøkene. Resultatet baserer seg på gjennomsnittet fra 5 uavhengige forsøk ± SD, med 7 replikater 
per forsøk, normalisert mot ubehandlet kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way 
Analysis of Variance on Ranks, n=35.  
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3.2.2 Viabilitet i PC12-celler 

For å studere celleviabilitet i PC12-celler ble viabiliteten avlest ved hjelp av ”Neurite 

Outgrowth Staining Kit”. Viabiliteten ble også avlest i én uavhengig MTT-assay. DNA-nivåer 

ble kvantifisert ved hjelp av Hoechst-farging. I viabilitetsmålingene fra ”Neurite Outgrowth 

Staining Kit” ble det sett en signifikant økt viabilitet ved eksponering for venlafaksin 100 µM 

i PC12-celler (Figur 3.6a og b). NGF-behandlede PC12-celler fikk ikke endret viabilitet ved 

eksponering for venlafaksin eller escitalopram (Figur 3.6c og d).  I MTT-assay ble viabiliteten 

signifikant redusert ved eksponering for venlafaksin 1 µM og 100 µM, og escitalopram 1 µM 

og 10 µM (Figur 3.7a og b). Hoechstfargingen viste signifikant redusert respons ved 

eksponering for venlafaksin 0,1 µM, 1 µM og 100 µM, og det var også signifikant forskjell 

mellom ubehandlede celler og DMSO-kontroll (Figur 3.8a og b).  
a Venlafaksin      b Escitalopram 

 
c NGF+Venlafaksin     d NGF+Escitalopram 

 
Figur 3.6 Viabiliteten i PC12-celler oppreguleres av venlafaksin 100 µM, men ingen endringer ses i NGF-
behandlede PC12-celler. PC12-celler (a og b) og NGF-behandlede PC12-celler (c og d) ble 24 timer etter 
utplating i et 96-brønners brett, eksponert for ulike konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) venlafaksin 
løst i vann (a og c) eller escitalopram løst i DMSO (b og d). 72 timer etter eksponering ble celleviabilitet avlest i 
en plateleser ved hjelp av ”Neurite Outgrowth Staining Kit”. Ubehandlede celler, NGF og 0,3 % DMSO ble 
benyttet som kontroller i forsøkene. Resultatene i a og b baserer seg på gjennomsnittet av medianene fra 6 
uavhengige forsøk ± SD, og resultatene i c og d baserer seg på gjennomsnittet av medianene fra 5 uavhengige 
forsøk ± SD, alle med 7 replikater per forsøk, normalisert mot ubehandlet kontroll. * angir en signifikant endring 
sammenliknet med kontroll. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of Variance med Holm-Sidak 
post hoc test n=6 (a), Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks n=6 (b), Kruskal-Wallis One 
Way Analysis of Variance on Ranks n=5 (c) og One Way Analysis of Variance n=5 (d). 
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a Venlafaksin      b Escitalopram 

 
Figur 3.7 Viabiliteten til PC12-celler reduseres av venlafaksin 1 µM og 100 µM, og av escitalopram 1 µM 
og 10 µM i MTT-assay. PC12-celler ble 24 timer etter utplating i et 96-brønners brett eksponert for ulike 
konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) venlafaksin løst i vann (a) og escitalopram løst i DMSO (b). 
24 timer etter eksponering ble celleviabilitet avlest i en plateleser ved hjelp av MTT-assay. Ubehandlede celler 
og 0,3 % DMSO ble benyttet som kontroller i forsøkene. Resultatet baserer seg på gjennomsnittet av 7 replikater  
± SD, fra 1 uavhengig forsøk normalisert mot ubehandlet kontroll. * angir en signifikant endring i viabilitet 
sammenliknet med kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on 
Ranks med Dunns post hoc test (a) og One Way Analysis of Variance med Holm-Sidaks post hoc test (b), n=7.  
 

a Venlafaksin      b Escitalopram 

 
Figur 3.8 Hoechstrespons i PC12-celler reduseres av venlafaksin 0,1 µM, 1 µM og 100 µM, og DMSO er 
signifikant redusert i forhold til ubehandlet kontroll. PC12-celler ble 24 timer etter utplating i et 96-brønners 
brett eksponert for ulike konsentrasjoner (0,01 µM, 0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) venlafaksin løst i vann (a) 
og escitalopram løst i DMSO (b). 24 timer etter eksponering ble Hoechstresponsen avlest i en plateleser. 
Ubehandlede celler og 0,3 % DMSO ble benyttet som kontroller i forsøkene. Resultatet baserer seg på 
gjennomsnittet fra 5 uavhengige forsøk ± SD, med 7 replikater per forsøk, normalisert mot ubehandlet kontroll. * 
angir en signifikant endring sammenliknet med kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One 
Way Analysis of Variance on Ranks, n=35.  
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3.2.3 PCNA-proteinuttrykk i kyllinglillehjerne påvirkes ikke av 

venlafaksin 

Kyllingembryo ble eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM og 1,27 µM) og 

0,9 % NaCl på embryonal dag 13, og lillehjernen ble høstet på embryonal dag 17. 

Westernblot-analyser av homogenat fra lillehjernene viste et tydelig bånd ved 36 kDa (Figur 

3.9). Venlafaksin ga ingen signifikante endringer i proteinuttrykk av PCNA sammenliknet 

med ubehandlet kontroll (Figur 3.10).  

 
PCNA 

  
UB UB UB NaCl NaCl NaCl 100 µg/L   100 µg/L   100 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   
 
b-aktin (internstandard) 

 
UB UB UB NaCl NaCl NaCl 100 µg/L   100 µg/L   100 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   
Figur 3.9 Westernblot av ekstrakt fra høstede lillehjerner. Kyllingembryo ble på embryonal dag 13 
eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM, 1,27 µM) eller 0,9 % NaCl-løsning in vivo. På 
embryonal dag 17 ble lillehjernene høstet, og proteinuttrykk ble studert ved hjelp av westernblot-analyser. 
Figuren viser proteinbånd for PCNA (ca. 36 kDa) og b-aktin (internstandard, ca. 42 kDa). 
 

 
Figur 3.10 PCNA-proteinuttrykk i kyllinglillehjerne endres ikke av in vivo venlafaksineksponering. 
Kyllingembryo ble på embryonal dag 13 eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM, 1,27 µM) 
eller 0,9 % NaCl-løsning in vivo. På embryonal dag 17 ble lillehjernene høstet, og proteinuttrykk ble studert ved 
hjelp av westernblot-analyser. Ubehandlede lillehjerner og NaCl ble benyttet som kontroller i forsøkene. Dataene 
er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke normalisert mot ubehandlet kontroll og korrigert mot båndstyrken til 
b-aktin ± SD. Statistisk analyse utført med One Way Analysis of Variance on Ranks n=6.  
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3.2.4 PCNA-proteinuttrykk i PC12-celler påvirkes verken av 

venlafaksin eller escitalopram 

For å studere endringer i PCNA-proteinuttrykk ble PC12-celler eksponert for ulike doser 

escitalopram (0,1 µM, 1 µM og 10 µM) og venlafaksin (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) 24 

timer etter utplating. Cellene ble høstet 72 timer etter eksponering, og undersøkt i 

westernblot-analyser. Westernblottet viste et tydelig bånd ved 36 kDa (Figur 3.11), og 

båndstyrken ble korrigert for internkontrollen b-aktin. Resultatene viste ingen signifikante 

endringer i PCNA-proteinuttrykk ved eksponering for venlafaksin eller escitalopram (Figur 

3.12a og b).  
PCNA 

 
UB DMSO E0,1 E1 E10 V0,1 V1 V10 V100 

 
b-aktin (internstandard) 

 
UB DMSO E0,1 E1 E10 V0,1 V1 V10 V100 

Figur 3.11 Westernblot av høstede PC12-celler. PC12-celler ble eksponert for venlafaksin (0,1 µM, 1 µM, 10 
µM, 100 µM) og escitalopram (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) 24 timer etter utplating, og cellene høstes 72 
timer etter eksponering. Proteinuttrykk ble studert ved hjelp av westernblot-analyser. Figuren viser proteinbånd 
for PCNA (ca. 36 kDa) og b-aktin (internstandard, ca. 42 kDa).  
 
a Venlafaksin      b Escitalopram 

 
Figur 3.12 PCNA-proteinuttrykk i PC12-celler påvirkes verken av venlafaksin eller escitalopram. PC12-
celler ble eksponert for ulike konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) venlafaksin løst i vann (a) eller 
escitalopram løst i DMSO (b) 24 timer etter utplating, og cellene ble høstet 72 timer etter eksponering. 
Proteinuttrykk ble studert ved hjelp av westernblot-analyser. Ubehandlede celler og DMSO 0,3 % ble benyttet 
som kontroller. Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke normalisert mot ubehandlet kontroll og 
korrigert mot båndstyrken til b-aktin ± SD. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis 
of Variance on Ranks, n=8-12.  
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3.3 Celledifferensiering: Studier av nevrittutvekst, 

MMP-9, Pax6 og NR2B 

3.3.1 Nevrittutvekst i korncellekulturer påvirkes verken av 

venlafaksin eller escitalopram 

”Neurite Outgrowth Staining Kit” fra Molecular ProbesÔ ble benyttet for å avlese korncellers 

overflate og viabilitet, for å se om venlafaksin og escitalopram kunne påvirke cellenes evne til 

å danne utløpere. Overflaten til cellene ble delt på viabiliteten i den enkelte brønnen, og 

ratioen benyttes som et mål på nevrittutveksten.  

 

Det ble tatt illustrasjonsbilder av korncellekulturer med de ulike behandlingene på samme 

tidspunkt som nevrittutvekstmålingen ble gjennomført (Figur 3.13). Det ble ikke sett 

signifikante endringer i nevrittutvekst i korncellekultur eksponert for venlafaksin 

sammenliknet med ubehandlet kontroll (Figur 3.14a) eller escitalopram sammenliknet med 

DMSO-kontroll (Figur 3.14b).  

 

Ubehandlede celler                          Venlafaksin 0,1 µM       Venlafaksin 100 µM 

 
DMSO 0,3 %                     Escitalopram 1 µM       Escitalopram 100 µM 

 
Figur 3.13 Illustrasjonsbilder av korncellekultur eksponert for utvalgte doser venlafaksin og 
escitalopram. Korncellekulturen ble rett etter utplating eksponert for ulike konsentrasjoner venlafaksin og 
escitalopram. 24 timer etter eksponering ble cellene tatt bilde av i mikroskop.  
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a Venlafaksin      b Escitalopram 

 

  
Figur 3.14 Nevrittutvekst i korncellekulturer påvirkes verken av venlafaksin eller escitalopram. 
Korncellekulturer ble rett etter utplating i et 96-brønners brett eksponert for ulike konsentrasjoner (0,01 µM, 0,1 
µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) venlafaksin løst i vann (a) og escitalopram løst i DMSO (b). 24 timer etter 
eksponering ble membranoverflate og celleviabilitet (celleviabilitet er vist i figur 3.3) avlest i en plateleser ved 
hjelp av ”Neurite Outgrowth Staining Kit”. Ubehandlede celler og 0,3 % DMSO ble benyttet som kontroller i 
forsøket. Resultatet baserer seg på gjennomsnittet av medianene fra 7 uavhengige forsøk ± SD, med 7 replikater 
per forsøk. Medianen baserer seg på bakgrunnskorrigert membranoverflate dividert på celleviabilitet per brønn, 
normalisert mot ubehandlet kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of 
Variance on Ranks (a) og One Way Analysis of Variance (b), n=7.  
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3.3.2 Nevrittutvekst i PC12-celler påvirkes verken av 

venlafaksin eller escitalopram 

Det ble tatt illustrasjonsbilder av PC12-celler med de ulike behandlingene på samme 

tidspunkt som nevrittutvekstmålingen ble gjennomført (Figur 3.15). Verken venlafaksin eller 

escitalopram ga signifikante endringer i nevrittutvekst i PC12-celler eller NGF-behandlede 

PC12-celler (Figur 3.16a og b, 3.17a og b).  

 
Ubehandlede celler      Venlafaksin 0,1 µM        Venlafaksin 100µM 

 
DMSO 0,3 %    Escitalopram 0,1 µM                 Escitalopram 10 µM 

  

Figur 3.15 Illustrasjonsbilder av PC12-celler eksponert for utvalgte doser venlafaksin og escitalopram. 
PC12-celler ble 24 timer etter utplating eksponert for ulike konsentrasjoner venlafaksin og escitalopram. 72 
timer etter eksponering ble cellene tatt bilde av i mikroskop.  
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a Venlafaksin      b Escitalopram 

  
Figur 3.16 Nevrittutvekst i PC12-celler påvirkes verken av venlafaksin eller escitalopram. PC12-celler ble 
24 timer etter utplating i et 96-brønners brett eksponert for ulike konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 
µM) venlafaksin løst i vann (a) eller escitalopram løst i DMSO (b). 72 timer etter eksponering ble 
membranoverflate og celleviabilitet (celleviabiliteten er vist i figur 3.6) avlest i en plateleser ved hjelp av 
”Neurite Outgrowth Staining Kit”. Ubehandlede celler og 0,3 % DMSO ble benyttet som kontroller i forsøkene. 
Resultatene baserer seg på gjennomsnittet av medianene fra 6 uavhengige forsøk ± SD, med 7 replikater per 
forsøk. Medianen baserer seg på bakgrunnskorrigert membranoverflate dividert på celleviabilitet per brønn, 
normalisert mot ubehandlet kontroll. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of Variance, n=6. 
 

a Venlafaksin      b Escitalopram 

  
Figur 3.17 Nevrittutvekst i NGF-behandlede PC12-celler påvirkes verken av venlafaksin eller 
escitalopram. PC12-celler ble 24 timer etter utplating i et 96-brønners brett eksponert for ulike konsentrasjoner 
(0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM venlafaksin løst i vann (a) eller escitalopram løst i DMSO (b) og NGF 50 ng/ml. 
72 timer etter eksponering ble membranoverflate og celleviabilitet (celleviabiliteten er vist i figur 3.6) avlest i en 
plateleser ved hjelp av ”Neurite Outgrowth Staining Kit”. Ubehandlede celler og DMSO 0,3 % ble benyttet som 
kontroller i forsøket. Resultatene baserer seg på gjennomsnittet av medianene fra 5 uavhengige forsøk ± SD, 
med 7 replikater per forsøk. Medianen baserer seg på bakgrunnskorrigert membranoverflate dividert på 
celleviabilitet per brønn, normalisert mot ubehandlet kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis 
One Way Analysis of Variance on Ranks, n=5.  
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3.3.3 Validering av «Neurite Outgrowth Staining Kit» i PC12-

celler 

For å undersøke følsomheten til kitet ”Neurite Outgrowth Staining Kit” fra Molecular 

ProbesÔ, ble PC12-celler dyrket med lav serumkonsentrasjon for å redusere celledeling, og 

eksponert for 50 ng/ml NGF. NGF-eksponerte og ubehandlede celler ble tatt bilde av i 

mikroskop 72 timer etter eksponering (Figur 3.18). NGF er foreslått som en positiv kontroll i 

kitets manual. Det ble sett signifikant reduksjon i nevrittutvekst hos PC12-celler og NGF-

behandlede PC12-celler som ble dyrket med redusert serumkonsentrasjon etter korrigering for 

viabilitet per brønn (Figur 3.19a), men membranoverflaten fremstod uten signifikante 

forskjeller (Figur 3.19b).  Viabiliteten hos celler dyrket med redusert seruminnhold var 

signifikant økt (Figur 3.20a) i målinger med ”Neurite Outgrowth Staining Kit”. Viabiliteten 

ble også målt i en pilotstudie med MTT-assay, og her så man signifikant redusert viabilitet 

hos celler dyrket med redusert serumkonsentrasjon (Figur 3.20b).  

 
Ubehandlede PC12-celler       NGF-eksponerte PC12-celler 

 
Figur 3.18 Illustrasjonsbilde av ubehandlede og NGF-eksponerte PC12-celler. PC12-celler ble 24 timer etter 
utplating eksponert for 50 µg/L NGF. 72 timer etter eksponering ble cellene tatt bilde av i mikroskop.  
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a Nevrittutvekst     b Membranoverflate 

  
Figur 3.19 Nevrittutveksten reduseres signifikant i PC12-celler og NGF-behandlede PC12-celler som 
dyrkes med redusert serumkonsentrasjon, men membranoverflaten er uendret. PC12-celler ble platet ut i 
et 96-brønners brett med medium med normal serumkonsentrasjon og medium med redusert 
serumkonsentrasjon. 24 timer etter utplating ble noen celler eksponert for NGF 50 ng/ml. 72 timer etter 
eksponering ble membranoverflate og viabilitet avlest i en plateleser ved hjelp av ”Neurite Outgrowth Staining 
Kit. Resultatene i a baserer seg på gjennomsnittet av medianene fra 16 uavhengige forsøk ± SD, med 7 replikater 
per forsøk, hvor bakgrunnskorrigert membranoverflate divideres på celleviabilitet per brønn, og normaliseres 
mot ubehandlet kontroll. Membranoverflate i b baserer seg på gjennomsnittet av medianene fra 16 uavhengige 
forsøk ± SD, med 7 replikater per forsøk. * angir en signifikant endring sammenliknet med kontroll. Statistiske 
analyser er utført med One Way Analysis of Variance med Holm-Sidaks post hoc test (a) og Kruskal-Wallis One 
Way Analysis of Variance on Ranks (b), n=16. 
 
a Viabilitet (Neurite Outgrowth Staining Kit)  b Viabilitet (MTT-assay) 

  
Figur 3.20 Viabiliteten i PC12-celler og NGF-behandlede PC12-celler dyrket med redusert 
serumkonsentrasjon øker signifikant i ”Neurite Outgrowth Staining Kit”-prosedyren, og reduseres 
signifikant ved MTT-assay. PC12-celler ble platet ut i et 96-brønners brett med medium med normal 
serumkonsentrasjon og medium med redusert serumkonsentrasjon. 24 timer etter utplating ble noen celler 
eksponert for NGF 50 ng/ml. 24 timer etter eksponering ble celleviabiliteten avlest ved MTT-assay (b), og 72 
timer etter eksponering ble celleviabilitet avlest i en plateleser ved hjelp av ”Neurite Outgrowth Staining Kit” 
(a). Ubehandlede celler ble benyttet som kontroll i forsøket. Resultatene i a baserer seg på gjennomsnittet av 
medianene fra 16 uavhengige forsøk ± SD, med 7 replikater per forsøk. Resultatene i b baserer seg på ett 
uavhengig forsøk med 7 replikater. Resultatene er normalisert mot ubehandlet kontroll. * angir en signifikant 
endring sammenliknet med kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of 
Variance on Ranks med Dunns post hoc test, n=16 (a) og One Way Analysis of Variance med Holm-Sidaks post 
hoc test, n=7 (b).  
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3.3.4 Test av internkontroll i promotorstudier 

Korncellekulturer og PC12-celler ble kotransfektert med ulike ildflueluciferase-plasmid under 

kontroll av ulike promotorer (reporterplasmider). Cellekulturene ble deretter behandlet med 

venlafaksin eller escitalopram i ulike konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM). 

Venlafaksin påvirket ikke internkontrollen (Figur 3.21a), men escitalopram i dose 100 µM ga 

en signifikant lavere målt verdi i korncellekulturer (Figur 3.21b). Promotoraktivitetsstudier i 

korncellekulturer eksponert for escitalopram fremstilles derfor videre med og uten 

internkontrollkorrigering. Verken venlafaksin eller escitalopram påvirket internkontrollen i 

PC12-celler (Figur 3.22).   

 
a Venlafaksin korncellekultur   b Escitalopram korncellekultur 

 
Figur 3.21 Internkontrollen renillaluciferase nedreguleres av escitalopram 100 µM i korncellekulturer, 
men påvirkes ikke av venlafaksin. Korncellekulturer ble 48 timer etter utplating kotransfektert med MMP-9-
luc, GCL-luc eller Pax6-luc og internkontrollen pRL-tk (renillaluciferase). Cellene ble deretter behandlet med 
venlafaksin løst i vann (a) og escitalopram løst i DMSO (b) i ulike konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 
µM), og høstet 48 timer etter eksponering. Ubehandlede celler og DMSO 0,3 % ble benyttet som kontroller. 
Cellene ble oppbevart ved -80 °C frem til avlesning i et luminometer. Figuren viser gjennomsnittlig 
renillaluciferaserespons ± SD fra 5 uavhengige forsøk med 1-3 replikater per forsøk, normalisert mot ubehandlet 
kontroll. * angir en signifikant endring sammenliknet med kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-
Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks med Dunns post hoc test, n=12-15.  
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a Venlafaksin PC12-celler   b Escitalopram PC12-celler 

 
Figur 3.22 Internkontrollen renillaluciferase påvirkes verken av venlafaksin eller escitalopram i PC12-
celler. PC12-celler ble 24 timer etter utplating kotransfektert med MMP-9-luc eller GCL-luc og internkontrollen 
pRL-tk (renillaluciferase). Cellene ble deretter behandlet med venlafaksin løst i vann (a) eller escitalopram løst i 
DMSO (b) i ulike konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM), og høstet 48 timer etter eksponering. 
Ubehandlede celler og DMSO ble benyttet som kontroll. Cellene ble oppbevart ved -80 °C frem til avlesning i et 
luminometer. Figuren viser gjennomsnittlig renillaluciferaserespons ± SD fra 3 uavhengige forsøk med 3 
replikater per forsøk, normalisert mot ubehandlet kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One 
Way Analysis of Variance on Ranks n=9.  
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3.3.5 MMP-9 promotoraktivitet og proteinuttrykk i kylling 

påvirkes ikke av venlafaksin 

Korncellekulturer ble kotransfektert med et MMP-9-luc reporterplasmid en interkontroll 

(pRL-tk). Cellekulturen ble deretter behandlet med venlafaksin i ulike konsentrasjoner (0,1 

µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) (Figur 3.23).  

Kyllingembryo ble eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM og 1,27 µM) og 

0,9 % NaCl på embryonal dag 13, og lillehjernen ble høstet på embryonal dag 17. 

Westernblot-analyser av homogenat fra lillehjernene viste et tydelig bånd mellom 75-90 kDa 

(Figur 3.24). 

Venlafaksin ga ingen signifikante endringer i promotoraktivitet (Figur 3.23) og proteinuttrykk 

(Figur 3.25) av MMP-9 sammenliknet med ubehandlet kontroll.  

 
Figur 3.23 MMP-9 promotoraktivitet i korncellekulturer påvirkes ikke av venlafaksin. Korncellekulturer 
ble 48 timer etter utplating kotransfektert med MMP-9-luc og internkontrollen pRL-tk (renillaluciferase). 
Cellene ble deretter behandlet med venlafaksin i ulike konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM), og 
høstet 48 timer etter eksponering. Ubehandlede celler ble benyttet som kontroll. Cellene ble avlest i et 
luminometer like etter høsting. Figuren viser gjennomsnittlig MMP-9 promotoraktivitet ± SD fra 3 uavhengige 
forsøk med 3 replikater per forsøk, normalisert mot ubehandlet kontroll og korrigert for renillaluciferase. 
Statistisk analyse utført med One Way Analysis of Variance, n=9.  
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MMP9 

 
UB UB UB NaCl NaCl NaCl 100 µg/L   100 µg/L   100 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   

b-aktin (internstandard) 

 
UB UB UB NaCl NaCl NaCl 100 µg/L   100 µg/L   100 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   

Figur 3.24 Westernblot av ekstrakt fra høstede lillehjerner. Kyllingembryo ble på embryonal dag 13 
eksponert for venlafaksin 100 µg/L eller 400 µg/L (0,32 µM, 1,27 µM), eller 0,9 % NaCl-løsning in vivo. På 
embryonal dag 17 ble lillehjernene høstet, og proteinuttrykk ble studert ved hjelp av westernblot-analyser. 
Figuren viser proteinbånd for MMP (75-90 kDa) og b-aktin (42 kDa). 

 

Figur 3.25 MMP-9-proteinuttrykk i kyllinglillehjerne endres ikke av in vivo venlafaksineksponering. 
Kyllingembryo ble på embryonal dag 13 eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM, 1,27 µM) 
eller 0,9 % NaCl-løsning in vivo. På embryonal dag 17 ble lillehjernene høstet, og proteinuttrykk ble studert ved 
hjelp av westernblot-analyser. Ubehandlede lillehjerner og NaCl ble benyttet som kontroller i forsøkene. Dataene 
er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke normalisert mot ubehandlet kontroll og korrigert mot båndstyrken til 
b-aktin ± SD. Resultatene viser ingen signifikante forskjeller mellom ubehandlet kontroll og behandlingene. 
(Statistisk analyse utført med One Way Analysis of Variance n=6) 
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3.3.6 MMP-9 promotoraktivitet i korncellekulturer påvirkes 

ikke av escitalopram 

Korncellekulturer ble kotransfektert med et MMP-9-luc reporterplasmid og en interkontroll 

(pRL-tk).  Cellekulturen ble deretter behandlet med escitalopram i ulike konsentrasjoner (0,1 

µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM). Escitalopram 10 µM ga signifikant oppregulering og 100 µM ga 

signifikant nedregulering av MMP-9 promotoraktivitet før resultatene var renillakorrigert 

(Figur 3.26a). Etter renillakorrigering er det ikke lenger signifikante endringer til stede (Figur 

3.26b). 

 
a Avlest MMP-9 promotoraktivitet  b MMP-9 promotoraktivitet korrigert for internkontroll 

 
Figur 3.26 Avlest MMP-9 promotoraktivitet viser signifikante forskjeller ved escitaloprameksponering i 
korncellekultur, men forskjellene er ikke lenger signifikante etter korrigering for internkontroll. 
Korncellekulturer ble 48 timer etter utplating kotransfektert med MMP-9-luc og internkontrollen pRL-tk 
(renillaluciferase). Cellene ble deretter behandlet med escitalopram løst i DMSO i ulike konsentrasjoner (0,1 
µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM), og høstet 48 timer etter eksponering. Ubehandlede celler og DMSO ble benyttet 
som kontroll. Cellene ble avlest i et luminometer like etter høsting. Figuren viser gjennomsnittlig MMP-9 
promotoraktivitet ± SD fra 3 uavhengige forsøk med 3 replikater per forsøk, normalisert mot ubehandlet 
kontroll. a viser avles MMP-9 promotoraktivitet, og b viser MMP-9 promotoraktivitet etter korrigering for 
internkontroll. * angir en signifikant endring sammenliknet med DMSO-kontroll. Statistisk analyse utført med 
One Way Analysis of Variance med Holm-Sidaks post hoc test, n=9.  
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3.3.7 Pax6 promotoraktivitet og proteinuttrykk i kylling 

påvirkes ikke av venlafaksin  

Korncellekulturer ble kotransfektert med et Pax6-luc reporterplasmid og en interkontroll 

(pRL-tk).  Cellekulturen ble deretter behandlet med venlafaksin i ulike konsentrasjoner (0,1 

µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) (Figur 3.27).  

Kyllingembryo ble eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM og 1,27 µM) og 

0,9 % NaCl på embryonal dag 13, og lillehjernen ble høstet på embryonal dag 17. 

Westernblot-analyser av homogenat fra lillehjernene viste et tydelig bånd rundt 48 kDa (Figur 

3.28). 

Venlafaksin ga ingen signifikante endringer i Pax6 promotoraktivitet (Figur 3.27) eller 

proteinuttrykk (Figur 3.29) sammenliknet med ubehandlet kontroll.   

 
Figur 3.27 Pax6 promotoraktivitet påvirkes ikke av venlafaksin i korncellekulturer. Korncellekulturer ble 
48 timer etter utplating kotransfektert med Pax6-luc og internkontrollen pRL-tk (renillaluciferase). Cellene ble 
deretter behandlet med venlafaksin i ulike konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM), og høstet 48 timer 
etter eksponering. Ubehandlede celler ble benyttet som kontroll. Cellene ble avlest i et luminometer like etter 
høsting. Figuren viser gjennomsnittlig Pax6 promotoraktivitet ± SD fra 3 uavhengige forsøk med 3 replikater per 
forsøk, normalisert mot ubehandlet kontroll og korrigert for renillaluciferase. Statistisk analyse er utført med 
One Way Analysis of Variance, n=9.  
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Pax6 

 
UB UB UB NaCl NaCl NaCl 100 µg/L   100 µg/L   100 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   
 
b-aktin (internstandard) 

 
UB UB UB NaCl NaCl NaCl 100 µg/L   100 µg/L   100 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   

Figur 3.28 Westernblot av ekstrakt fra høstede lillehjerner. Kyllingembryo ble på embryonal dag 13 
eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM, 1,27 µM) eller 0,9 % NaCl-løsning in vivo. På 
embryonal dag 17 ble lillehjernene høstet, og proteinuttrykk ble studert ved hjelp av westernblot-analyser. 
Figuren viser proteinbånd for Pax6 (ca. 48 kDa) og b-aktin (42 kDa). 

 
Figur 3.29 Pax6-proteinuttrykk i kyllinglillehjerne endres ikke av in vivo venlafaksineksponering. 
Kyllingembryo ble på embryonal dag 13 eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM, 1,27 µM) 
eller 0,9 % NaCl-løsning in vivo. På embryonal dag 17 ble lillehjernene høstet, og proteinuttrykk ble studert ved 
hjelp av westernblot-analyser. Ubehandlede lillehjerner og NaCl ble benyttet som kontroller i forsøkene. Dataene 
er fremstilt gjennomsnittlig båndstyrke normalisert mot ubehandlet kontroll og korrigert mot båndstyrken til b-
aktin ± SD. Resultatene viser ingen signifikante forskjeller mellom ubehandlet kontroll og behandlingene. 
Statistisk analyse er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks n=6. 
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3.3.8 Pax6 promotoraktivitet påvirkes av escitalopram i 

korncellekulturer 

Korncellekulturer ble kotransfektert med et Pax6-luc reporterplasmid og en interkontroll 

(pRL-tk).  Cellekulturen ble deretter behandlet med escitalopram i ulike konsentrasjoner (0,1 

µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM). Promotoraktiviteten til Pax6 oppreguleres av escitalopram 1 µM 

og 10 µM og nedreguleres av escitalopram 100 µM før renillakorrigering (Figur 3.30a). Etter 

renillakorrigering er det fortsatt en signifikant nedregulering av Pax6 promotoraktivitet av 

escitalopram 100 µM (Figur 3.30b). 

 
a Avlest Pax6 promotoraktivitet             b Pax6 promotoraktivitet korrigert for internkontroll 

 
Figur 3.30 Pax6 promotoraktivitet i korncellekulturer blir nedregulert av 100 µM escitalopram, før og 
etter renillakorrigering. Korncellekulturer ble 48 timer etter utplating kotransfektert med Pax6-luc og 
internkontrollen pRL-tk (renillaluciferase). Cellene ble deretter behandlet med escitalopram løst i DMSO i ulike 
konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM), og høstet 48 timer etter eksponering. Ubehandlede celler og 
DMSO ble benyttet som kontroll. Cellene ble avlest i et luminometer like etter høsting. Figuren viser 
gjennomsnittlig Pax6 promotoraktivitet ± SD fra 3 uavhengige forsøk med 3 replikater per forsøk, normalisert 
mot ubehandlet kontroll. * indikerer signifikante forskjeller sammenliknet med DMSO-kontroll. a er avlest Pax6 
promotoraktivitet, b er renillakorrigert promotoraktivitet. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of 
Variance med Holm-Sidaks post hoc test, n=9.  
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3.3.9 NR2B-proteinuttrykk i kyllinglillehjerne påvirkes ikke av 

venlafaksin 

Kyllingembryo ble eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM og 1,27 µM) og 

0,9 % NaCl på embryonal dag 13, og lillehjernen ble høstet på embryonal dag 17. 

Westernblot-analyser av homogenat fra lillehjernene viste et tydelig bånd rundt 166 kDa 

(Figur 3.31).Venlafaksin ga ingen signifikante endringer i proteinuttrykk av NR2B 

sammenliknet med ubehandlet kontroll (Figur 3.32).  
NR2B 

 
UB UB UB NaCl NaCl NaCl 100 µg/L   100 µg/L   100 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   
 
b-aktin (internstandard) 

 
UB UB UB NaCl NaCl NaCl 100 µg/L   100 µg/L   100 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   400 µg/L   
Figur 3.31 Westernblot av ekstrakt fra høstede lillehjerner. Kyllingembryo ble på embryonal dag 13 
eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM, 1,27 µM) eller 0,9 % NaCl-løsning in vivo. På 
embryonal dag 17 ble lillehjernene høstet, og proteinuttrykk ble studert ved hjelp av westernblot-analyser. 
Figuren viser proteinbånd for NR2B (ca. 166 kDa) og b-aktin (internstandard, ca. 42 kDa). 

 
Figur 3.32 NR2B-proteinuttrykk i kyllinglillehjerne endres ikke av in vivo venlafaksineksponering. 
Kyllingembryo ble på embryonal dag 13 eksponert for venlafaksin 100 µg/L og 400 µg/L (0,32 µM, 1,27 µM) 
eller 0,9 % NaCl-løsning in vivo. På embryonal dag 17 ble lillehjernene høstet, og proteinuttrykk ble studert ved 
hjelp av westernblot-analyser. Ubehandlede lillehjerner og NaCl ble benyttet som kontroller i forsøkene. Dataene 
er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke normalisert mot ubehandlet kontroll og korrigert mot båndstyrken til 
b-aktin ± SD. Statistisk analyse er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks, n=6. 
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3.4 ROS-følsomhet: studier av GCL 

promotoraktivitet, glutationnivå og toksisitet  

3.4.1 GCL promotoraktivitet og glutationnivåer påvirkes 

verken av venlafaksin eller escitalopram i korncellekulturer 

Korncellekulturer ble kotransfektert med et GCL-luc reporterplasmid og en interkontroll 

(pRL-tk).  Cellekulturen ble deretter eksponert for venlafaksin og escitalopram i ulike 

konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM).  

 

Korncellekulturer eksponert for venlafaksin og escitalopram ble 24 timer etter eksponering 

tilsatt mBCl for å avlese glutationnivåer i cellene, og glutationnivåene ble korrigert for 

Hoechstrespons per brønn.  

 

GCL promotoraktivitet i korncellekulturer ble verken påvirket av venlafaksin (Figur 3.33a) 

eller av escitalopram (Figur 3.33b og c). Resultatene viste heller ingen endringer i 

glutationnivåer i korncellekulturer eksponert for venlafaksin eller escitalopram (Figur 3.34). 
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a Renillakorrigert GCL promotoraktivitet i venlafaksineksponerte korncellekulturer 

 
b Avlest GCL promotoraktivitet i 
escitaloprameksponerte celler     

c GCL promotoraktivitet korrigert for 
internkontroll 

 
Figur 3.33 GCL promotoraktivitet påvirkes verken av venlafaksin eller escitalopram i korncellekulturer 
Korncellekulturer ble 48 timer etter utplating kotransfektert med GCL-luc og internkontrollen pRL-tk 
(renillaluciferase). Cellene ble deretter behandlet med venlafaksin løst i vann (a) og escitalopram løst i DMSO 
(b, c) i ulike konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM), og høstet 48 timer etter eksponering. 
Ubehandlede celler og 0,3 % DMSO ble benyttet som kontroller. Cellene ble avlest i et luminometer like etter 
høsting. Figuren viser gjennomsnittlig GCL promotoraktivitet ± SD fra 4 uavhengige forsøk med 3 replikater per 
forsøk, normalisert mot ubehandlet kontroll. Figur a og c er med, og figur b uten, renillakorrigering. Statistiske 
analyser er utført med One Way Analysis of Variance (a) og Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on 
Ranks (b og c), n=12. 
 
a Venlafaksin - glutationnivå    b Escitalopram - glutationnivå 

 
Figur 3.34 Glutationnivåer i korncellekulturer påvirkes verken av venlafaksin eller escitalopram. 
Korncellekulturer ble eksponert for venlafaksin løst i vann (a) og escitalopram løst i DMSO (b) i ulike doser 
(0,01 µM, 0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM) rett etter utplating, og glutationnivåer ble avlest 24 timer etter 
eksponering ved hjelp av mBCl i en plateleser. Hoechst ble tilsatt like etterpå for å måle DNA-mengde 
(celleantall). Glutationrespons ble korrigert for Hoechstavlesning i hver brønn, og normalisert mot ubehandlet 
kontroll. Figuren viser gjennomsnittlige relative glutationnivåer fra 5 uavhengige forsøk med 7 replikater per 
forsøk. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks med Dunns 
post hoc test, n=35. 
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3.4.2 GCL-luc promotoraktivitet og glutationnivåer i PC12-

celler påvirkes av venlafaksin, og promotoraktivitet påvirkes også 

av escitalopram. 

PC12-celler ble kotransfektert med et GCL-luc reporterplasmid og en interkontroll (pRL-tk).  

Cellekulturen ble deretter behandlet med venlafaksin eller escitalopram i ulike 

konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM).  

 

PC12-celler ble behandlet med venlafaksin og escitalopram i ulike konsentrasjoner 24 timer 

etter eksponering. Deretter ble mBCl tilsatt for å avlese glutationnivåer i cellene, og 

glutationnivåene ble korrigert for Hoechstrespons per brønn.  

 

GCL promotoraktivitet ble signifikant nedregulert av venlafaksin 100 µM (3.35a), og 

oppregulert av escitalopram 100 µM (3.35b). Resultatene viste også signifikant nedregulering 

i glutationnivåer i PC12-celler eksponert for venlafaksin 0,01 µM (Figur 3.36a). Ingen 

endringer i glutationnivåer ble sett i celler eksponert for escitalopram (Figur 3.36b). 

 
a Venlafaksin      b Escitalopram 

   
Figur 3.35 GCL promotoraktivitet nedreguleres av venlafaksin 100 µM, og oppreguleres av escitalopram 
100 µM i PC12-celler. PC12-celler ble 24 timer etter utplating kotransfektert med GCL-luc og internkontrollen 
pRL-tk (renillaluciferase). Cellene ble deretter behandlet med venlafaksin løst i vann (a) eller escitalopram løst i 
DMSO (b) i ulike konsentrasjoner (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM), og høstet 48 timer etter eksponering. 
Ubehandlede celler og 0,3 % DMSO ble benyttet som kontroll. Cellene ble avlest i et luminometer like etter 
høsting. Figuren viser gjennomsnittlig GCL promotoraktivitet ± SD fra 3 uavhengige forsøk med 3 replikater per 
forsøk, normalisert mot ubehandlet kontroll og korrigert for renillaluciferase. * indikerer signifikant endret 
promotoraktivitet sammenliknet med kontroll. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of Variance 
med Holm-Sidaks post hoc test, n=9. 
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a Venlafaksin      b Escitalopram 

  
Figur 3.36 Venlafaksin 0,01 µM nedregulerer glutationnivåer i PC12-celler. PC12-celler ble eksponert for 
venlafaksin løst i vann (a) og escitalopram løst i DMSO (b) i ulike doser (0,01 µM, 0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 
µM) 24 timer etter utplating, og glutationnivåer ble avlest 24 timer etter eksponering ved hjelp av mBCl i en 
plateleser. Hoechst ble tilsatt like etterpå for å måle DNA-mengde (celleantall) i en plateleser. Ubehandlede 
celler og 0,3 % DMSO ble benyttet som kontroller. Glutationrespons ble korrigert for Hoechstmåling i hver 
brønn, og normalisert mot ubehandlet kontroll. Figuren viser gjennomsnittlige relative glutationnivåer fra 4 
uavhengige forsøk med 7 replikater per forsøk. * angir signifikant endring sammenliknet med kontroll. 
Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks med Dunns post hoc 
test, n=28. 
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3.4.3 Escitalopram 100 µM reduserer overlevelse av PC12-

celler 

Et kvalitativt pilotforsøk ble gjennomført i PC12-celler for å undersøke om legemidlene 

påvirket cellenes overlevelse over tid. 24 timer etter utplating ble cellene eksponert for 

venlafaksin og escitalopram i dosene 0,1 µM, 1 µM, 10 µM og 100 µM. Cellene ble 

undersøkt i mikroskop 72 og 144 timer etter eksponering. Cellene eksponert for escitalopram 

100 µM skilte seg ut etter 72 timer, da en del av cellene virket forstørret (områder med 

forstørrede celler er markert med piler i figur 3.37). Etter 144 timer var cellene eksponert for 

100 µM escitalopram ikke lenger festet til overflaten, men fløt rundt i mediet. Cellene i de 

andre gruppene var i live.  
72 timer etter eksponering   144 timer etter eksponering 
Ubehandlede celler 

  
0,3 % DMSO 

  
Escitalopram 100 µM 

  
Figur 3.37 PC12 celler eksponert for 100 µM escitalopram er ikke lenger i live 144 timer etter 
eksponering. PC12-celler ble 24 timer etter utplating eksponert for DMSO 0,3 % og escitalopram 100 µM løst i 
DMSO. 72 og 144 timer etter eksponering ble cellene tatt bilde av i mikroskop.  
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4 Diskusjon 

4.1 Diskusjon av metodevalg 

4.1.1 Modellsystemer 

Lillehjerne fra kyllingembryo er brukt som modell for humane embryo i denne oppgaven for å 

studere neuronal utvikling av embryo eksponert for antidepressiva. Kyllingen har et 

veldefinert sentralnervesystem, i likhet med mennesker, og lillehjernen er sett på som en god 

modell for neuronal utvikling da den gjennomgår alle de viktige prosessene i neuronutvikling, 

som proliferasjon, migrasjon, differensiering og apoptose (Bjornstad et al., 2015).  

 

Kyllingegget inneholder fire fosterhinner. Amnionhinnen omslutter fosteret og beskytter det 

mot mekanisk og fysiologisk stress. Plommesekkhinnen (yolk sac) omslutter plommen, som 

er lager for næringsstoffer. Allantoishinnen er en forlengelse av den embryonale blæren og 

fungerer som et lager for ekskresjonsprodukter. Chorionhinnen fuserer sammen med allantois 

og danner chorionallantoishinnen (CAM), og CAM er ansvarlig for gassutveksling i egget 

(Mohammed et al., 2015). Menneskefoster har også amnion-, plommesekk-, allantois- og 

chorionhinne. I mennesket er den fuserte CAM i kontakt med morens vev gjennom placenta. 

Plommesekken spiller en mindre rolle i menneske- enn i kyllingfoster, da menneskefosteret 

får næring fra moren gjennom placenta (Power and Schulkin, 2012). Et kyllingembryo vil 

ikke ha utveksling av substanser med mor gjennom utviklingen, i motsetning til humane 

fostre. Som en modell for antidepressivaeksponering er dette gunstig, da man ikke endrer 

utviklingsforutsetningene for fosteret på noen andre måter enn å tilsette et legemiddel. 

Samtidig er denne situasjonen ulik en human eksponering, og det faktum at kyllingfosteret 

vokser i et lukket system gir noen utfordringer med tanke på eksponering. Egget har ingen 

form for utskillelse av substanser, så hvor stor og hvor langvarig eksponering fosteret utsettes 

for avhenger av metabolismen og distribueringen av legemiddelet i egget (Bjornstad et al., 

2015). I kyllingegget har CAM-hinnen og plommesekken separate sirkulasjonssystemer. 

CAM forsynes av to arterier, som bringer deoksygenert blod fra embryo. Gassutveksling skjer 

i CAM, som ligger tett ved eggeskallet, og en vene returnerer oksygenert blod til embryo. 

Sirkulasjonen av næringsstoffer fra plommen til fosteret muliggjøres av et omfattende 
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karsystem i plommesekken (Mohammed et al., 2015). Sirkulasjonssystemene er illustrert i 

Figur 4.1. Eggehviten (albumen) inneholder hovedsakelig vann og proteiner. Albumen 

begynner å  forflytte seg inn i amnionhulen og plommen rundt embryonal dag 11, og tas 

etterhvert opp av embryoet. Proteiner fra albumen er hovedkilden til proteiner for 

vevssyntesen i fosteret (Willems et al., 2014).  

 
Figur 4.1 Illustrasjon av komponentene i et befruktet egg på embryonal dag 16. Fosteret ligger i 
amnionvæsken, innenfor amnionhinnen, og mottar næring fra plommen og oksygen via CAM. Figuren er en 
modifisert illustrasjon hentet fra (Dombre et al., 2017). 
 

Denne distribusjonen og sirkulasjonen i egget gjør at legemiddelet som injiseres i albumen 

med stor sannsynlighet vil kunne nå fosteret. Farmakokinetikken for venlafaksin og 

escitalopram i kylling er derimot, etter mitt vitende, ikke kjent, og det er derfor vanskelig å 

vite hvor stor effekten vil bli av én injisert dose. Proteinbinding av legemidler er også en 

faktor som påvirker eksponering, da effekten av en dose relateres til den ubundne 

konsentrasjonen av legemiddelet (Kratochwil et al., 2002). Det vil i videre studier være viktig 

å undersøke hvor stor andel av det injiserte legemiddelet som når lillehjernen, for eksempel 

ved å måle konsentrasjonen av antidepressiva i lillehjernevevet. 

 

Korncellekulturer fra lillehjernen til kylling er primærkulturer og beholder mange av 

egenskapene neuronene har in situ hvis de dyrkes under riktige betingelser. Cellene vil blant 

annet utvikle nevritter in vitro. Korncellekulturer har, som andre primære cellekulturer, 

begrenset levetid, og nye kulturer må prepareres jevnlig (Radio and Mundy, 2008).  
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PC12-celler er mye brukt som en neurobiologisk modell, men cellene stammer fra en 

binyretumor i rotter. Nevrittutvekst og andre neuronkarakteristikker ved cellelinjen er derfor 

ikke nødvendigvis sammenliknbare med de effektene som ses i primære neuroner (Radio and 

Mundy, 2008).    

 

En fordel ved å benytte flere ulike studiemodeller er at funnene fra de ulike modellene kan 

sammenliknes. Hvis man ser liknende mønstre i alle modellene, vil det kunne styrke 

biologiske funn.  

4.1.2 Valg av eksponering 

Rampono et al. publiserte i 2008 en studie av antidepressivakonsentrasjoner i 

navlestrengsblod fra nyfødte barn. Konsentrasjonen av legemiddel i mors blod, og i barnet tre 

dager etter fødsel ble også målt. Hos mødre som hadde brukt mellom 10-28 mg escitalopram 

daglig, så man konsentrasjoner inntil 50 µg/L og 23 µg/L av den aktive metabolitten N-

desmetylescitalopram i navlestrengsblodet. Hos mødre som hadde brukt inntil 300 mg 

venlafaksin, så man konsentrasjoner på inntil 53 µg/L venlafaksin og 348 µg/L av den aktive 

metabolitten O-desmetylvenlafaksin i navlestrengsblodet (Rampono et al., 2009). Total 

mengde legemiddel barna var eksponert for ved fødsel tilsvarer derfor rundt 73 µg/L 

escitalopram og 401 µg/L venlafaksin, tilsvarende omtrent 0,18 µM escitalopram og 1,27 µM 

venlafaksin. Målinger av citalopramkonsentrasjon (den racemiske blandingen av escitalopram 

og en inaktiv enantiomer) i cerebrospinalvæsken viser en konsentrasjon 77% høyere enn den 

beregnede ubundne konsentrasjonen i plasma (Paulzen et al., 2016), noe som tyder på en 

oppkonsentrering av legemiddelet i hjernen sammenliknet med plasmakonsentrasjon. 

Venlafaksin har vist en konsentrasjon i cerebrospinalvæsken rundt 70-90% av 

plasmakonsentrasjonen (Paulzen et al., 2015), så det ser ut som konsentrasjonen i plasma og i 

hjernen er omtrent lik. I denne oppgaven har konsentrasjoner mellom 0,01 og 100 µM 

escitalopram og venlafaksin blitt benyttet. De laveste dosene ligger litt under de 

konsentrasjonene som er sett i navlestrengsblod, og de høyeste et stykke høyere enn den 

konsentrasjonen som er sett. Ved å inkludere flere ulike doser kan man se om respons gradvis 

øker med økt dose. Høyere doser er også relevante ved overdoseproblematikk.   
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4.1.3 mikroRNA-sekvensering 

miRNA ble sekvensert ved metoden high throughput next generation sequencing (NGS).  

Dette er en metode for å oppdage nye miRNA, og for å undersøke ekspresjonsnivåer i 

biologiske prøver, da man kan bestemme absolutt mengde av hvert molekyl i prøven. 

Ekspresjonsnivåer fra denne metoden korrelerer med nivåer funnet ved qRT-PCR. NGS 

består av en eksperimentell del og en dataanalyse med bioinformatiske verktøy. Begge deler 

er like viktig. I den eksperimentelle delen vil miRNA-molekyler konverteres til et bibliotek av 

cDNA-fragmenter med adaptere koblet til hver ende. Analysen av sekvenseringsdata er en 

kompleks prosess som krever bioinformatiske verktøy og kompliserte sekvensalgoritmer. Mer 

brukervennlige programmer introduseres gradvis, men sekvensering kan gi en overveldende 

stor menge data som kan være vanskelig å dekode og translatere til miRNA-profiler. Det 

finnes foreløpig ikke én standard prosedyre for miRNA profilering, men mange ulike web-

servere og programmer (Dedeoglu, 2014).  

 

NGS sekvenseringsdata gir data med høy presisjon, og man kan både kvantifisere genuttrykk 

og oppdage nye miRNA i samme sekvensering. Samtidig er NGS i kvantitativ genekspresjon 

utfordrende grunnet høye kostnader, det er tids- og arbeidskrevende, og profesjonell 

bioinformatisk støtte kreves for dataanalysen (gjennomgått i (Dedeoglu, 2014)).  

4.1.4 Viabilitetsmålinger 

MTT-assay er en vanlig metode for å måle celleviabilitet. Størrelsen på signalet som måles 

avhenger av flere parametre, inkludert konsentrasjonen av MTT, inkubasjonstid, antall viabile 

celler og deres metabolske aktivitet. Reduserende komponenter, som for eksempel 

askorbinsyre, glutation og koenzym A, er kjent for å kunne øke absorbansverdiene i brønnene 

(Riss et al., 2015). ATP-assay, et annet viabilitets-assay, er også mye i bruk. ATP-assayet er 

basert på en oksidasjon av luciferin til oksyluciferin, katalysert av enzymet luciferase i 

tilstedeværelse av Mg2+ og ATP. Reaksjonen danner et lyssignal som kan detekteres (Mueller 

et al., 2004). Calcein AM er reagenset som benyttes til viabilitetsmål i ”Neurite Outgrowth 

Staining Kit” (K. Hancock et al., 2015), og denne metoden benyttes også til å måle P-

glykoproteinaktivitet. 
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En sammenlikning av de tre viabilitetsmålingsmetodene ”MTT-assay”, ”ATP-assay” og 

”Calcein AM-assay” ble publisert av Mueller, Kassack og Wiese i 2004. Sammenlikningen av 

de tre assayene viste liknende resultater, men i calcein AM-assay måtte cellene dyrkes i 144 

timer, sammenliknet med 72 timer for de to andre assayene, for å finne forskjeller mellom 

kontroller og behandlinger. Dette var en svakhet ved Calcein AM-assayet (Mueller et al., 

2004).  

 

I denne oppgaven viste viabilitetsmålinger fra MTT-assay og ”Neuron Outgrowth Staining 

Kit” motstridende resultater. Dette er svært overraskende, så ytterligere undersøkelser ble 

utført med Hoechstfarging. Hoechst farger både levende og døde celler, og endringer i 

respons kan enten skyldes at ulike antall celler ble platet ut i brønnen, eller at celler har falt av 

under vaskestegene. Sannsynligvis har cellene falt av under vaskestegene i denne prosedyren 

der man ser signifikante endringer. Døde celler vil ofte løsne fra overflaten, så en redusert 

Hoechstrespons kan også komme av en høyere andel døde celler. Viabilitetsstudiene i denne 

oppgaven gir ikke konklusive resultater (avsnitt 3.2.1 og 3.2.2).  

 

Viabiliteten fra MTT-assay og ”Neuron Outgrowth Staining Kit” er avlest på ulike 

tidspunkter. Korncellekulturene ble eksponert for legemidlene rett etter utplating, og MTT-

assay ble gjennomført etter 24 timer. Først etter 72 timer ble viabilitet ved hjelp av Calcein 

AM avlest. Tidsforskjellene i avlesning kan ha en sammenheng med ulike resultater, men det 

hadde vært mer sannsynlig at viabiliteten i eksponeringsgruppene avtok med tid, enn at de 

jevnet seg ut med tiden, slik avlesningene her viser.  

 

Det vil være en fordel å utføre flere MTT-assays, da det foreløpig bare er gjennomført en 

pilotstudie. Da vil man kunne undersøke om man ved flere uavhengige forsøk fortsatt vil se 

ulikheter mellom MTT-assay og ”Neurite Outgrowth Staining Kit”. Hvis metodene gir 

signifikant ulike resultater etter flere forsøk, vil det være nærliggende å undersøke hvilke 

mekanismer som kan styre resultatene i den ene eller andre retningen. Det vil være gunstig å 

inkludere ATP-assay, da viabilitetsstudier med enda en metode kan gi en indikator på om 

MTT-assay eller ”Neurite Outgrowth Staining Kit” gir riktig svar angående viabilitet. Det kan 

også være nyttig å undersøke om variasjoner i viabilitet skyldes celledød, og det kan 

gjennomføres ved å telle døde celler etter trypanblåfarging.  
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4.1.5 Neurite Outgrowth Staining Kit 

Membranfargen og viabilitetsreagenset i Neurite Outgrowth Staining Kit er ikke 

neuronspesifikke, og membranoverflate og viabilitet vil bli målt i alle celletyper i kulturen (K. 

Hancock et al., 2015). Nevrittutvekstmålingen i korncellekulturer vil derfor reflektere 

overflate og viabilitet i alle celletypene i kulturer. Etter 24 timer vil astrocytter i stor grad 

bidra til celleoverflaten. I PC12-celleforsøk er derimot cellepopulasjonen homogen, og 

målingene fra Neurite Outgrowth Staining Kit vil reflektere endringer som oppstår i én 

celletype. 

 

Da viabilitetsstudiene viste så ulike resultater mellom ”Neurite Outgrowth Staining Kit” og 

MTT-assays, ble det gjennomført en valideringstudie av ”Neurite Outgrowth Staining Kit” 

(avsnitt 3.3.3). NGF ble benyttet som en positiv kontroll, da man vet at NGF fører til stans i 

celledeling og igangsetting av nevrittutvekst i PC12-celler (Radio and Mundy, 2008). 

Nevrittutveksten med NGF ble også bekreftet ved mikroskopering (Figur 3.18). Man ville 

derfor forventet å se en økt nevrittutvekstavlesning i PC12-cellene behandlet med NGF, 

sammenliknet med ubehandlede celler. Dette ble ikke sett, og membranoverflaten fremstod 

som lik både før og etter korrigering for celleviabilitet (Figur 3.19). Celleviabiliteten i NGF-

eksponerte celler hadde svært stor spredning, men denne ville man egentlig forventet en 

nedgang i da cellene ikke lenger har evne til å dele seg (Figur 3.20a).  

 

Celler ble også dyrket med en lavere andel serum, noe man forventer skal redusere 

celleveksten grunnet mindre tilgang på vekstfaktorer. Nevrittutveksten gikk signifikant ned i 

disse cellene, både med og uten NGF-eksponering (Figur 3.19a), men membranoverflaten 

fremstod som uendret (Figur 3.19b). Derimot skyldes endringen i nevrittutvekst egentlig en 

endring i celleviabilitet (Figur 3.21). Celleviabiliteten i ”Neurite Outgrowth Staining Kit” 

gikk opp, i motsetning til hva man ville forventet når cellene har redusert tilgang på 

vekstfaktorer. Disse endringene ble sammenliknet med en viabilitetsstudie med MTT-assay, 

hvor man så en signifikant nedgang i viabilitet hos celler dyrket med redusert 

serumkonsentrasjon. Dette er i tråd med hva en skulle forvente (Figur 3.20b). 

 

Samlet kan disse resultatene tyde på at avlesningen fra ”Neurite Outgrowth Staining Kit” ikke 

stemmer, og man må, som foreslått i avsnitt 4.1.4, studere hvilke forhold som kan påvirke 

Calcein AM-målinger i disse cellene. Avlesninger av Calcein AM kan forstyrres ved at 
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serumet cellene dyrkes i kan bidra til esteraseaktvitet. Dyrkingsmediet må derfor fjernes, og 

cellene må vaskes, før avlesning. Serumet er sannsynligvis fjernet fra cellene før avlesning i 

metoden som er benyttet, da mediet fjernes før reagensene tilsettes. Reagensene fjernes også 

før bakgrunnsundertrykkeren tilsettes, så cellene har vært gjennom et vaskesteg. Noen 

celletyper pumper også Calcein ut av cytoplasma ved hjelp av p-glykoprotein (en ”multidrug 

resistance pump”), og brukes derfor også i studier for å undersøke effluksen via denne 

pumpen. Hvis calcein pumpes ut av cytoplasma, vil bakgrunnsfluorescensen i løsningen øke. 

Døde celler kan også frigjøre esteraseaktivitet som kan kløyve calcein AM i løsningen, og 

dette kan også bidra til bakgrunnsfluorescensen (Riss et al., 2009).  

 

Metoden ser ikke ut til å være sensitiv nok til å fange opp de endringene som skjer i vår klon 

av PC12-celler, men man kan forsøke å optimalisere metoden. Blant annet har kitets manual 

dyrket cellene med NGF i fire dager og ikke tre, slik som har blitt gjort i denne oppgaven. 

Man kan derfor undersøke resultatene ved å dyrke cellene en dag lengre (K. Hancock et al., 

2015). Forsøkene ble også gjennomført med sorte 96-brønners brett, selv om ”Neurite 

Outgrowth Staining Kit” anbefaler transparent bunn på brettet. En sammenlikning av de to 

brettene har blitt gjort tidligere i forskningsgruppen oppgaven ble gjennomført i, og da så man 

NGF-respons i de sorte brettene, men ikke i de transparente. Leverandøren anbefalte da at de 

sorte brettene ble benyttet, da den positive kontrollen fungerte her og bakgrunnen var 

redusert. Pilotstudiene viste at dette kunne være en rask og objektiv metode for å måle 

nevrittutvekst (muntlig kilde Ragnhild Paulsen), og metoden ble derfor sett på som pålitelig 

og tidsbesparende metode i denne oppgaven. Her har det imidlertid blitt vist at metoden ikke 

ga resultater med positiv kontroll, og andre metoder vil derfor være mer egnet for å studere 

nevrittutvekst fremover. En egnet metode kan være å kvantifisere nevrittutvekst ved hjelp av 

mikroskop og bildeanalyseringsprogramvare, med målinger av for eksempel antall nevritter 

og lengde av nevrittene (Radio and Mundy, 2008).  

4.1.6 Westernblot-analyser og luciferase reporter assay 

Westernblot er en semi-kvantitativ metode som benyttes for å separere og identifisere 

spesifikke proteiner. Ved å se om endringer har skjedd på proteinnivå, og ikke bare på 

gennivå, får man et bedre inntrykk av om det har skjedd funksjonelle endringer. Det kan være 

vanskelig å få tak i gode antistoffer til studier i kylling, så man har noen begrensninger med 

hensyn til hvilke proteiner man kan måle. Variasjoner i resultatene er vanlig og kan oppstå 
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grunnet forskjeller i mengde påsatt prøve på gelen, og av ujevn overføring av proteiner fra 

gelen til membranen (Mahmood and Yang, 2012). Disse variasjonene ble forsøkt korrigert 

med en internkontroll, og i denne oppgaven ble b-aktin benyttet.  

 

Luciferase reporter assay er en rask og svært sensitiv metode for å studere genekspresjon. 

Metoden kan utføres i in vitro cellelinjer. Variasjon i luciferase reporter assay kan oppstå som 

følge av ulik prøvehåndtering. En internkontroll vil korrigere for disse ulikhetene, og i denne 

oppgaven ble renillaplasmidet pRL-TK benyttet. Renillaluciferaseaktiviteten vil være 

proporsjonal med antall celler som ble transfektert, og dette vil korrigere for ulikheter i 

transfeksjonseffektivitet (Shifera and Hardin, 2010). I denne oppgaven ble renillaluciferase i 

korncellekulturer påvirket av escitalopram 100 µM (Figur 3.21b). En nedgang i renilla kan 

enten skyldes et redusert celleantall (celledød) eller en påvirkning av 

transfeksjonseffektiviteten av renillaplasmidet. Da resultater i viabilitetsmetodene var 

varierende etter eksponering for escitalopram100 µM, er renillakorrigering svært viktig for 

disse luciferaseresultatene. Det kan foreløpig ikke konkluderes om nedgangen i renilla 

skyldes redusert celleviabilitet eller en faktisk påvirkning av 

renillaluciferasetransfeksjonseffektivitet, og promotoraktivitetsresultatene av 

korncellekulturer eksponert for escitalopram er derfor presentert med og uten 

renillakorrigering. En annen metode for å undersøke genekspresjon er sekvensering av 

mRNA, og det ville være en fordel å undersøke mRNA-uttrykk på de samme markørene som 

undersøkes ved luciferase.  

 

Westernblot-analyser benyttes ofte som supplement til luciferase reporter assay, da man kan 

studere de samme biologiske markørene i begge metodene. Resultater som peker i samme 

retning fra disse to metodene vil styrke de biologiske funnene (Mahmood and Yang, 2012).  

4.1.7 Måling av glutationnivåer 

Å måle glutationnivåer ved hjelp av mBCl er en enkel og rask metode, og metoden har vist 

like gode resultater som glutationmålinger ved hjelp av HPLC (Kamencic et al., 2000). 

Variasjoner i avlesninger kan skyldes ulike celleantall i brønnene. For å unngå å vaske celler 

ut av brønnen, er færrest mulig vaskested innlagt i metoden. Antall celler korrigeres for ved å 

farge cellene med Hoechst rett etter måling av glutation, men da Hoechst ikke skiller mellom 

levende og døde celler, kan man ikke korrigere for eventuell celledød. I denne oppgaven ble 
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også GCL studert ved luciferase reporter assay, og funnene fra disse to metodene vil kunne 

styrke hverandre. GCL kan også undersøkes ved westernblot-analyser.  

4.2 Diskusjon av biologiske funn 
 

13 ulike miRNA ble funnet oppregulert i kyllinglillehjerne etter venlafaksineksponering. Av 

disse finnes 4 stykker også i mennesker: miRNA-30c-1, miRNA-363, miRNA-9-1 og 

miRNA-9-2. miRNA-9-1 og -2 har like ”seed” sekvenser, og de er forutsett å regulere like 

targets (Vidigal and Ventura, 2015). ”Seed”-sekvensen er det området på miRNA som binder 

seg til målområdet på mRNA (Zhang et al., 2015b).  

4.2.1 miRNA-9 knyttes til Pax6, MMP-9, reaktive 

oksygenforbindelser og neurodegenerative sykdommer 

miRNA-9 skiller seg ut som spesielt interessant i en neuroutviklingssammenheng, og flere 

artikler har knyttet dette miRNA til prosesser som proliferasjon, differensiering og migrasjon 

i hjernen under utvikling (Delaloy et al., 2010, Yuva-Aydemir et al., 2011, Radhakrishnan 

and Alwin Prem Anand, 2016). Nedregulering av miRNA-9 i postmitotiske celler har blitt 

knyttet til neurodegenerative sykdommer (Yuva-Aydemir et al., 2011). miRNA-9 har også 

vist seg å kontrollere dendrittisk vekst og synaptisk transmisjon in vivo (Giusti et al., 2014). 

 

Siden en studie har vist at miRNA-9 regulerer dendrittisk vekst, kunne man forventet en 

endring i cellenes nevrittutvekst. Ingen signifikante endringer ble sett i nevrittutvekst i denne 

oppgaven (avsnitt 3.3.1-3.3.2),  men metoden som ble brukt ga heller ikke utslag på positiv 

kontroll.  

I vertebrater har miRNA-9 effekt på proliferasjon, migrasjon og differensiering av neuronale 

forløperceller, og effektene varierer med utviklingsstadiet og cellulær kontekst (Yuva-

Aydemir et al., 2011). En studie fra 2012 foreslo at miRNA-9 fremmer forløpercellers utgang 

fra cellesyklus i de senere stadiene av embryogenesen når massiv neuronal produksjon 

foregår. miRNA-9 er ikke uttrykt i tidlige stadier av neurogenesen, og studien foreslo at en 

viktig del av miRNA-9s funksjon er å forsikre produksjon av riktig antall av de ulike 

neuronale subtypene (Coolen et al., 2012). miRNA-9 regulerer proliferasjon i storehjernen 
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(telencephalon) ved å regulere blant annet Pax6 (Radhakrishnan and Alwin Prem Anand, 

2016). 

Da miRNA utfører sin genregulering ved å bryte ned eller stoppe translasjon av mRNA, ville 

man forventet at nivåene av Pax6 reduseres av de økte nivåene av miRNA-9. Studier av Pax6 

i kyllinglillehjerne eksponert for venlafaksin viste i denne oppgaven ingen signifikante 

endringer (avsnitt 3.3.7), og det ser heller ikke ut til å være tendenser til endringer.  

 

Derimot ser man en signifikant nedgang i Pax6 promotoraktivitet i kornceller eksponert for 

100 µM escitalopram. En nedgang i Pax6 stemmer overens med en oppregulering av miRNA-

9. Sekvenseringstudier i embryo eksponert for escitalopram er derimot ikke gjennomført, så 

resultatene er ikke direkte sammenliknbare. 100 µM escitalopram er også rundt 500 ganger 

høyere enn den konsentrasjonen som er sett i navlestrengsblod fra escitaloprameksponerte 

barn, som var inntil 0,18 µM. Det er imidlertid vist at citalopram er oppkonsentrert i 

cerebrospinalvæsken sammenliknet med serumkonsentrasjon (Rampono et al., 2009, Paulzen 

et al., 2016), og det vil derfor være sannsynlig at hjernen eksponeres for en nesten doblet 

konsentrasjon. Escitalopram 100 µM ligger likevel rundt 300 ganger høyere enn ved en 

normal klinisk dosering, men denne dosen kan være relevant ved overdoseproblematikk.  

 

miRNA-9 kan undertrykke apoptose og er feilregulert i flere krefttyper (Yuva-Aydemir et al., 

2011). Ved overekspresjon av miRNA-9 i kreftceller har det blitt sett reduserte nivåer av 

Matrix Metalloproteinase 9 (MMP-9) (Zheng et al., 2013). 

 

Ingen signifikante endringer ble sett i proteinuttrykk- og promotoraktivitetsstudier av MMP-9 

(avsnitt 3.3.5), men i promotoraktivitetsstudiene kan man se en tendens til reduksjon i 

venlafaksineksponerte korncellekulturer, spesielt ved eksponering for venlafaksin 1µM og 

100 µM (Figur 3.23). MMP-9-proteinuttrykket i kyllinglillehjerner har en antydning til 

reduksjon med eksponering for 0,32 µM venlafaksin. Tendenser til reduksjon i MMP-9 

proteinnivå og promotoraktivitet etter eksponering for venlafaksin stemmer overens med en 

økning i miRNA-9. Escitalopram ga ingen endringer i MMP-9 promotoraktivitet (avsnitt 

3.3.6).  

 

Oppregulering av miRNA-9 reduserer apoptose av neuroner både in vivo og in vitro.  
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miRNA-9 bindes til og regulerer translasjonen av Bcl2l11 (også kalt Bim), og tap av 

miRNA-9 i en iskemisk hjerne etter slag induserer overekspresjon av Bcl2l11, noe som 

fører til neuronal apoptose (Wei et al., 2016). NMDA-reseptorer er viktige i neuronal død 

etter hjerneslag, og spesielt knyttet til NR2B-subenheten (gjennomgått i: (Shu et al., 2014). 

En studie fra 2007 så at miRNA-9 var oppregulert i hjerner rammet av Alzheimers sykdom 

(Lukiw, 2007). Alzheimers sykdom er også knyttet til dysfunksjon av NMDA-reseptorer, 

blant annet gjennom endringen i nivåer av NR2B- og NR2A-subenheter (gjennomgått i: 

(Zhang et al., 2016)).  

 

NR2B-proteinuttrykk (avsnitt 3.3.9) viste ingen signifikante endringer etter 

venlafaksineksponering i denne oppgaven, men svake tendenser til en reduksjon kan ses. 

Dette stemmer overens med miRNAs evne til å nedregulere proteinuttrykk. Publisert litteratur 

har ikke vist en direkte sammenheng mellom miRNA-9 og NR2B, men både miRNA-9 og 

NR2B er knyttet neurodegenerative sykdommer som Alzheimers og hjerneslag.  

 

En studie fra 2015 viser at miRNA-9 oppreguleres av ROS (reaktive oksygenforbindelser) 

(Meseguer et al., 2015). Det var derfor interessant å se om nivåer av ROS var påvirket i de 

eksponerte cellene. Da GCL er det hastighetsbestemmende enzymet i syntesen av glutation, 

vil et oppregulert eller nedregulert uttrykk av GCL som regel føre til henholdsvis økt eller 

redusert dannelse av glutation. Høye ROS-nivåer i celler vil føre til et økt forbruk av 

glutation, som igjen kan gi en oppregulering av GCL. Dette kan vise seg som lave nivåer av 

glutation, og høyt uttrykk av GCL. Hvis GCL nedreguleres vil cellene sannsynligvis få en 

redusert motstandsdyktighet mot ROS. Redusert GCL kan skyldes miRNAs regulering på 

mRNA-nivå. 

 

I denne oppgaven ble ingen signifikante endringer sett i GCL promotoraktivitet eller i 

glutationnivåer i korncellekulturer eksponert for venlafaksin (avsnitt 3.4.1). Venlafaksin 100 

µM nedregulerte derimot GCL promotoraktivitet i PC12-celler (avsnitt 3.4.2), men denne 

dosen venlafaksin er rundt 80 ganger høyere enn den konsentrasjonen man har sett i 

navlestrengsblod (Rampono et al., 2009). En signifikant nedgang i glutationnivåer ble sett ved 

dosen venlafaksin 0,01 µM i PC12-celler. Man kan også se tendenser til nedregulering i de 

andre dosene.  

Promotoraktivitetsstudiene av GCL i korncellekulturer eksponert for escitalopram viste stor 

spredning i resultatene, så det er vanskelig å se noen tendenser. Man kan derimot se tendenser 
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til reduksjon i glutationnivå i celler eksponert for escitalopram 100 µM. Escitalopram 100 µM 

oppregulerte GCL promotoraktivitet i PC12-celler, men ingen signifikante endringer ble sett i 

glutationnivåer (avsnitt 3.4.2). Denne dosen er i klinisk sammenheng ganske høy, som 

diskutert tidligere i avsnittet, og mikroskopering viste celler med uvanlig morfologi og 

redusert overlevelse (avsnitt 3.4.3). Det faktum at cellene sveller kan tyde på en nekrotisk 

død, og det ville være interessant å undersøke hva slags celledød som er involvert. Dette kan 

for eksempel gjøres ved å undersøke nivåer av caspaser og calpain, som er viktige i 

henholdsvis apoptotisk og nekrotisk celledød (Festjens et al., 2006).  

4.2.2 miRNA-363 (miRNA-92-familien) knyttes til PCNA 

En studie har vist at miRNA-363 kan forbedre utfallet etter hjerneslag ved å undertrykke 

celledødseffektoren caspase 3 (Selvamani and Sohrabji, 2017). En annen studie har observert 

at miRNA-363-uttrykk var signifikant nedregulert i placenta fra 

svangerskapsforgiftningspasienter (Zhang et al., 2015a). Oksidativt stress er assosiert med 

svangerskapsforgiftning, i tillegg til inflammasjon, trombofili og forstyrrelser i renin-

angiotensinsystemet (Mol et al., 2016). PCNA har blitt studert som et mål for miRNA-363, og 

miRNA-363 reduserer nivåene av PCNA i lungekreftceller. Gjennom reduksjon av PCNA 

hemmes tumorveksten (Wang et al., 2017). 

 

Da det er sett at miRNA-363 reduserer nivåene av PCNA, vil man også forvente å se det i 

denne oppgaven. Her ser man derimot ingen signifikante endringer i studier av PCNA-

proteinuttrykk (avsnitt 3.2.3-3.2.4).  

4.2.3 miRNA-30c er knyttet til SHH-signalveien som har en 

viktig rolle i utviklingen av lillehjernen 

En studie har vist at oppregulerte miRNA-30c-nivåer endrer balansen mellom proliferasjon og 

apoptose, og at celledifferensiering undertrykkes ved hemming av Sonic hedgehog-

signalveien (SHH-signalveien) (Liu et al., 2016). SHH er svært viktig for utviklingen av 

lillehjernen, og i tidlig postnatal utvikling styrer dette proteinet proliferasjon av kornceller 

gjennom induksjon og undertrykkelse av gener som regulerer cellesyklus. SHH er også 

involvert i differensieringen av Bergmann gliaceller (gjennomgått i (Vaillant and Monard, 

2009)). SHH er detektert i kyllinglillehjerne (Dahmane and Ruiz-i-Altaba, 1999). 
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Da denne studien har vist oppregulerte nivåer av miRNA-30c, kunne vi forventet redusert 

celledeling gjennom hemming av SHH-signalveien, og derfor også reduserte nivåer av 

PCNA. I PCNA-proteinnivåer er det ikke sett noen endringer, som nevnt under avsnitt 4.2.2. 

Å undersøke nivåer av SHH i westernblot-analyser er svært aktuelt i videre studier. 

En studie fra 2014 viser at miRNA-30-familien har en beskyttende rolle på blod-

hjernebarrierefunksjon, og sirkulerende miRNA ble foreslått som en mulig behandling mot 

multippel sklerose (Troletti et al., 2014). miRNA-30a er involvert i finreguleringen av BDNF-

uttrykk (Mellios et al., 2008). Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) er en viktig 

neurotrof faktor, som kreves for normal utvikling av nervesystemet, kognitiv funksjon og 

minneformasjon (Chen and Chen, 2017). Antidepressiva øker BDNF-aktivitet i hjernen, og 

dette er foreslått som en viktig del av den antidepressive virkningsmekanismen (Lee and Kim, 

2010). Det kunne være interessant å se etter endringer i BDNF i venlafaksineksponert 

lillehjerne ved kvantitative analysemetoder. 

4.2.4 Reguleres de valgte biomarkørene av de oppregulerte 

mikroRNA?  

Flere av markørene som ble studert i denne oppgaven, har tilknytning til hverandre. De er 

også knyttet til proliferasjon, differensiering og apoptose av celler (se avsnitt 1.2.2). 

Markørene spiller en viktig rolle i utviklingen av kornceller, og kornceller er derfor et egnet 

modellsystem for slike forsøk. 

 

Selv om tidligere studier knytter de valgte markørene til de oppregulerte miRNA, ble det i 

denne oppgaven ikke sett signifikante endringer etter eksponering for kliniske relevante doser.  

Det faktum at flere av markørene har blitt undersøkt med ulike metoder styrker funnene. At 

man ikke ser noen endringer i disse markørene som også er knyttet til hverandre, forsterker 

funnene ytterligere. 

 

Det kan være at endringene i miRNA er for små til at det vil gi noen fenotypiske endringer i 

markørene. Et endret miRNA-uttrykk kan også ha større konsekvenser hos andre biologiske 

markører enn de som ble studert i denne oppgaven. Selv om miRNA er viktige regulatoriske 

molekyler som er knyttet til mange ulike sykdommer, har det vært vanskelig å utpeke 

betydningen av endringer i enkelt-miRNA. Dyr med mutasjoner som fører til fullstendig tap 
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av miRNA er ikke forenelig med liv, men i studier med tap av enkelt-miRNA ser man som 

regel ikke så alvorlige konsekvenser. Dette har ledet til hypotesen om at miRNA finjusterer 

ekspresjonen av gener, i motsetning til å skru de av og på, og at dette kan forsterke hendelser 

som er forårsaket av andre mekanismer (Vidigal and Ventura, 2015). 

 

Selv om det som regel ikke har alvorlige konsekvenser å inaktivere et miRNA, vil selv svært 

små endringer av noen målmolekyler gi alvorlige konsekvenser (Vidigal and Ventura, 2015). 

Reduksjon av miRNA-128 i mus har for eksempel ført til fatal epilepsi (Tan et al., 2013). 

Inaktivering av miRNA-17~92 fører til alvorlige utviklingsforstyrrelser i mennesker og mus 

(de Pontual et al., 2011). miRNA-17~92 er nært beslektet med miRNA-363 grunnet 

sekvenslikhet (Concepcion et al., 2012). Flere miRNA deler samme ”seed” sekvens, og de er 

forutsett å regulere like targets. Hvis de er tilstede i samme celle kan de koregulere 

målmolekyler. De kan på den måten påvirke genregulering på et høyere nivå enn hvert 

miRNA kan gjøre individuelt (Vidigal and Ventura, 2015).  

 

Man vil ikke nødvendigvis se funksjonelle endringer ved et endret miRNA-uttrykk. Men det 

faktum at flere ulike miRNA er endret etter venlafaksineksponering kan øke muligheten for at 

en funksjonell endring faktisk vil oppstå. Det er viktig at man har et godt grunnlag for å 

anbefale, eller ikke anbefale, antidepressiva under graviditet. Hvis antidepressiva endrer 

miRNA-uttrykk, som igjen kan føre til utviklingsforstyrrelser hos barnet, er det viktig å fange 

opp disse endringene.  

 

At denne oppgaven ikke viser noen endringer er betryggende, da de studerte markørene er 

viktige i neuronal utvikling. Det er imidlertid viktig å vite om antidepressiva er helt trygt for 

eksponerte barn, og videre studier vil kunne avdekke om endret miRNA-uttrykk har 

konsekvenser for andre biologiske markører enn de som ble studert i denne oppgaven. 

4.2.5 Veien videre 

Måle- og høstetidspunkter i oppgaven kan ha vært gjennomført før fenotypiske endringer har 

oppstått. Westernblot-analysene ble for eksempel undersøkt på samme tidspunkt som 

miRNA-nivåene. Det ville være interessant å gjenta de samme studiene på ulike tidspunkter, 

da ulike trinn i utviklingen skjer på forskjellige tidspunkter. Ved å gjøre målinger på flere 

ulike tidspunkter øker man sjansen for å detektere endringer.  
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I denne oppgaven ble korncellekulturer benyttet som primær neuronkultur. Kornceller fra 

lillehjernen er tallrike, glutamaterge celler (D’Angelo, 2013). Da venlafaksin og escitalopram 

øker nivåene av serotonin og noradrenalin i synapsespalten, vil serotonerge og noradrenerge 

celletyper i flere ulike hjernestrukturer være naturlige å undersøke i videre studier. Da kan 

man både se på de markørene som ble studert i denne oppgaven, i tillegg til nye markører. 

Histologiske undersøkelser vil være en interessant mulighet. Ved å HE-farge histologiske snitt 

kan man undersøke migrasjon og tykkelse av de ulike lagene i lillehjernen (EGL, ML og 

IGL), samt telle antall celler i hvert lag (Austdal et al., 2016). Immunhistokjemi kan også 

benyttes for å undersøke nivåene av PCNA, Pax6, MMP-9 og NR2B i ulike celletyper og 

cellelag i lillehjernevevet (gjennomgått i (de Matos et al., 2010)). 5-hydroksyindoleddiksyre 

og vanillinmandelsyre er hovedmetabolittene til henholdsvis serotonin og noradrenalin, og 

disse kan måles for å undersøke nivåer av neurotransmitterne (Murai et al., 1988). Nivåer av 

tryptofanhydroksylase og tyrosinhydroksylase, de hastighetsbestemmende enzymene for 

dannelsen av henholdsvis serotonin og noradrenalin, kan også studeres (Mann and Currier, 

2006, Tekin et al., 2014). De nevnte markørene kan også undersøkes ved westernblot-

analyser. 

 

Samtidig som mikroRNA ble isolert, ble RNA-molekyler på over 200 nukleotider isolert og 

tatt vare på. Fra disse prøvene kan man sekvensere mRNA og undersøke om uttrykket er 

endret i de eksponerte kyllinglillehjernene. mRNA translateres til proteiner, og hvis mRNA-

uttrykket er endret er potensielt også proteinnivået det. Et mRNA-molekyl svarer til et gen i 

DNAet, og ved å sekvensere mRNA finner man det aktuelle genet (gjennomgått i: (Alberts et 

al., 2002a, Alberts et al., 2002b)). Hvis genene er knyttet til proteiner som er viktige under 

utvikling, har man et godt utgangspunkt for å finne nye, interessante biomarkører. I videre 

studier kan nye markører studeres med liknende forsøksoppsett som i denne oppgaven.  
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Konklusjon 
 

13 ulike mikroRNA i kyllinglillehjerne ble oppregulert etter in vivo venlafaksineksponering, 

og av disse finnes miRNA-9, miRNA-363 og miRNA-30c også i mennesker. Dette viser at 

venlafaksin kan påvirke genetisk regulering. miRNA-9 er knyttet til 

differensieringsmarkørene MMP-9 og Pax6, og til NR2B-tilknyttede neurodegenerative 

sykdommer. miRNA-363 er knyttet til proliferasjonsmarkøren PCNA, og miRNA-30c er 

involvert i SHH-signalveien, som er viktig for utvikling av lillehjernen.  

 

Proliferasjonsmarkøren PCNA ble verken påvirket av venlafaksin eller escitalopram i 

kyllinglillehjerne og PC12-celler. Viabilitetsstudier viste inkonklusive resultater, og flere 

studier kreves.  

 

Det kommersielle nevrittutvekstkitet "Neurite Outgrowth Staining Kit” har vist seg å være en 

uegnet metode for å studere nevrittutvekst i korncellekulturer og PC12-celler. 

Videre studier av lillehjerne, korncellekulturer og PC12-celler eksponert for kliniske doser av 

venlafaksin og escitalopram ga ingen signifikante endringer i de neuronale 

differensieringsmarkørene MMP-9, Pax6 og NR2B.  

 

PC12-cellers antioksidantforsvar ser ut til å påvirkes av 100 µM venlafaksin og escitalopram.  

Dette er doser over det kliniske området. Signifikante endringer oppstod i GCL 

promotoraktivitet, og 100 µM escitalopram reduserte også cellenes evne til å overleve over 

tid. Glutationnivåer er redusert i PC12-celler eksponert for 0,01 µM venlafaksin. Signifikante 

endringer ble ikke sett i korncellekulturer, og dette kan tyde på ulik følsomhet i de to 

celletypene.  

 
Videre studier er nødvendig for å kartlegge mulige konsekvenser av endringene i miRNA-
uttrykk.  
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Vedlegg I – test for å bestemme renhet av 
RNA-eluat 
 

Før mikroRNA-isolering fra de behandlede lillehjernene ble igangsatt, ble det gjort en 

testisolering av RNA fra en ubehandlet lillehjerne. Dette ble gjort for å undersøke at eluatet 

var rent, og at RNA ble isolert. For at isoleringen skal være tilfredsstillende er det viktig at 

kolonnene ikke overbelastes ved at det påsettes for mye vev. Mengde RNA i en 

kyllinglillehjerne var ikke beskrevet i litteratur, så for å se hvor mye homogenat som kunne 

tilsette hver kolonne var det nødvendig med en test. Isolert RNA ble absorbansmålt og kjørt 

på agarosegel for å se etter DNA og proteinforurensninger, og ved hjelp av absorbans ble også 

konsentrasjon av RNA i eluatet bestemt. Disse testene viste rent RNA, og at én lillehjerne 

inneholdt ca. 93 µg RNA. Det ble da bestemt å dele en hjerne på fire kolonner i den videre 

prosedyren, slik at hver kolonne ble påsatt ca. 23 µg RNA.  

 

Prosedyren for testisoleringen av RNA følger prosedyren i avsnitt 2.5.2 og 2.5.4. 

 

Agarosegelelektroforese 

 
Eluatet fra avsnitt 2.5.4 kjøres på en agarosegel for å detektere RNA i prøvene og for å 

undersøke renheten. Dette gjøres for å avgjøre om mikroRNA-eluatene skal sendes videre til 

sekvensering. Et lite volum fra homogenatet og et lite volum fra eluatet fra gDNA Eliminator 

Spin Column tas fra en ubehandlet lillehjerne og kjøres på gelen som kontroller. 

 

1. En løsning på 1 g agarose i 100 ml 1X TBE-buffer (tabell a) blandes godt i en 

erlenmeyerkolbe. 

2. Løsningen kokes i en mikrobølgeovn til alle partiklene er oppløst. 

3. Blandingen avkjøles til 50 °C. 

4. 10 µl etidiumbromid tilsettes løsningen i avtrekk. 

5. Gelen helles over i et sammensatt kar. 

6. Karet fylles med 1X TBE-buffer etter gelen har stivnet (tar omkring 30 minutter). 

7. Orange tracing dye lages: 0,35% Orange G løses i vann, og fortynnes 1:1 med 30 % 

sukrose til en sluttkonsentrasjon på 0,175%. 
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8. 0,8 µl av hver prøve blandes med 7,2 µl RNasefritt vann og 3 µl orange tracing dye, 

og tilsettes i brønner i gelen. 8 µl homogenat fra en ubehandlet lillehjerne tilsatt 3 µl 

orange tracking dye tilsettes i en brønn, og 0,8 µl eluat fra DNA-kolonnen blandes 

med 7,2 µl RNasefritt vann og 3 µl orange tracking dye. I tillegg tilsettes en standard 

på gelen.  

9. Gelen kjøres på 100 V i 45 minutter. 

10. Gelen tas bilde av. 

 

Tabell a. 1X TBE-buffer (Tris-Borat EDTA-buffer) 

Komponenter Konsentrasjon 
Tris Buffer 10,8 g/L 

Borsyre (H3BO4) 5,5 g/L 

EDTA 0,93 g/L 

MQ-vann Quantum satis 

§ Juster pH til 8,0 med NaOH/HCl  
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Vedlegg II – kvalitet av isolert RNA 
 

Resultatene fra agarosegelelektroforesen vises i tabell b og figur a. De to båndene som vises i 

prøvene er karakteristiske for RNA. RNA er dermed detektert i alle prøvene. DNA vil vises 

lengre oppe på gelen, slik man ser i nederste gel brønn 2 og 3. Det ser ut som prøvene er frie 

for DNA.  

 

Tabell b. Resultater fra agarosegelelektroforese 

Øverste gel  Nederste gel   
Brønn 1 Standard Brønn 1 Standard 
Brønn 2 Ubehandlet Brønn 2 Homogenat av lillehjerne 

(RNA + DNA) 
Brønn 3 Ubehandlet Brønn 3 Eluat fra DNA-kolonne 
Brønn 4 Ubehandlet Brønn 4 Eluert RNA ubehandlet 

hjerne 
Brønn 5 Ubehandlet Brønn 5  
Brønn 6 NaCl Brønn 6  
Brønn 7 NaCl Brønn 7  
Brønn 8 Standard Brønn 8 Standard 
  Brønn 9 Venlafaksin 
  Brønn 10 Venlafaksin 
  Brønn 11 Venlafaksin 

         Brønn 2,3 og 4 er fra en ubehandlet testhjerne 

 

 
Figur a: Agarosegel med RNA-eluat.  
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Kvalitet av isolert RNA – absorbansmålinger i spektrometer 
 

Absorbansmålinger i et spektrometer vil inkludere absorbansen til alle molekyler i prøven. 

Nukleotider som RNA, ssDNA og dsDNA absorberer ved bølgelengde 260 nm, og alle vil 

bidra til total absorbans. Absorbansratioen mellom 260/280 brukes for å bestemme renheten 

av RNA og DNA. En ratio på over 1,8 ses på som rent DNA, og en ratio på over 2 som rent 

RNA. Hvis ratioen er lavere, indikerer det proteiner, fenoler eller andre forurensninger. De 

fem nukleotidene DNA og RNA består av har varierende 260/280 ratioer. RNA vil ha en 

høyere ratio fordi uracil har en høyere ratio enn tymin (Scientific). Spektrometeret måler også 

konsentrasjon av RNA i prøven. Resultatene fra absorbansmålingen vises i tabell c. 

 

Tabell c.  

Prøve Ratio (260/280) Konsentrasjon (ng/ul) 
Ubehandlet 2,11 381,26 

Ubehandlet 2,10 373,94 

Ubehandlet 2,14 452,81 

Ubehandlet 2,06 423,97 

NaCl 2,12 411,28 

NaCl 2,09 441,41 

Venlafaksin 2,10 423,05 

Venlafaksin 2.07 287,03 

Venlafaksin 2,08 484,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


