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Sammendrag 

Legemidlet paracetamol er førstevalget ved behov mot smerter og febernedsettelse hos barn 

og gravide. Administrering av legemidler i et svangerskap kan medføre en risiko for å 

forstyrre fosterets utvikling, hvor særlig sentralnervesystemet er følsomt for påvirkning. Det 

er i flere epidemiologiske studier sett en sammenheng mellom atferdsforstyrrelser som 

ADHD og ASD ved bruk av paracetamol under svangerskapet. For å kunne undersøke mulige 

cellulære mekanismer som ligger til grunn for disse endringene, trengs det dyremodellstudier. 

Kyllingembryo er foreslått som en modell for in vivo utviklingsstudier, hvor lillehjernen er 

velegnet for å studere nevronale utviklingsprosesser. PC12- cellelinjen er en cellemodell som 

in vitro kan manipuleres til å differensiere og danne nevritter for å studere påvirkning av den 

nevronale utviklingen. Sentralnervesystemet under utvikling krever en kompleks balanse 

mellom proliferasjon, migrasjon, differensiering, myelinisering og apoptose for å danne et 

funksjonelt system. Utviklingsprosessene krever et samspill mellom proteiner, genetiske-, 

nevrotrofiske- og miljøfaktorer. Genekspresjon av proteiner styres av transkripsjonsfaktorer. 

miRNA er små RNA-molekyler som kan finregulere genuttrykket ved å påvirke mRNA. Det 

kan knyttes flere nevropatologiske tilstander til en unormal miRNA-mediert regulering av 

gener i nevronale celler.   

Ved histopatologiske undersøkelser ble det ikke sett noen endringer i lillehjernens struktur 

eller endringer i cellemigrering under utvikling ved eksponering for paracetamol. Det ble 

funnet at paracetamol endrer uttrykket av tre miRNA, og det oppregulerte let-7c ble 

gjenfunnet i menneske. Let-7-familien kan knyttes til cellesyklus, proliferasjon, 

differensiering og apoptose. Studier av utviklingsmarkører knyttet til celleproliferasjon 

(viabilitetsstudier og PCNA-proteinuttrykk), differensiering (nevrittutvekst, Pax6 og MMP-9 

protein- og promotoruttrykk) og oksidativt stress (glutationmålinger) ble utført i in vivo 

kyllinglillehjerner, in vitro korncellekulturer og PC12- celler. Prenatal eksponering for 15 

mg/kg paracetamol førte til økt PCNA-proteinuttrykk. Selv om både let-7c og PCNA ble sett 

oppregulerte, er det betryggende at det ikke ble funnet noen signifikante endring i 

lillehjernens morfologi og andre utviklingsmarkører. Videre studier er nødvendig for å 

undersøke om andre mekanismer og markører knyttet til ADHD eller ASD er påvirket. 
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1 Innledning 

1.1 Sikkerhetsfarmakologi og preklinisk testing 

Det har de siste tiårene vært ansett som etisk utfordrende å gjennomføre kliniske studier av 

legemiddeleffekter i gravide, foster og barn. Dette har medført at det er liten kunnskap om 

bruk av mange legemidler under svangerskap og ved barnesykdommer. Bruk hos disse 

undersøkes ofte etter markedsføringstillatelse og klinisk etablert bruk, noe som også er etisk 

problematisk siden disse studiene kan ha mindre optimal studiedesign enn organiserte kliniske 

studier (Coppini, Simons, Mugelli, & Allegaert, 2016). Studier av legemidler under graviditet 

og hos barn har fått økt fokus, og det er ønskelig med et større kunnskapsgrunnlag for å bedre 

alternativene for legemiddelbehandling i disse gruppene. Retningslinjer fra «European 

Medicines Agency» (EMA) har bidratt til å sette økt fokus på dette (EMA, 2005). En studie 

har vist at gravide oppgir at deres oppfattede risiko for å ta et legemiddel er mye høyere enn 

den faktiske risikoen. Dette førte til at mange gravide lot være å ta legemidlet, som også er 

problematisk for sykdomstilstander det er viktig å behandle under graviditet (Sanz, Gómez-

López, & Martı́nez-Quintas, 2001). Foster under utvikling er spesielt sårbare for påvirkning i 

fosterlivet og særlig utsatt er sentralnervesystemet (Coppini et al., 2016; Volpe, 2009). 

For å forstå mulige mekanismer legemidler kan ha på nevronal utvikling er det nødvendig 

med videre studier in vivo i dyremodeller og in vitro i cellekulturer. Sikkerhetsfarmakologiske 

studier undersøker farmakodynamiske effekter i nervesystemet, hjerte-karsystemet og 

respirasjonssystemet for å undersøke om det finnes uønskede farmakologiske effekter av et 

virkestoff i terapeutiske doser eller utenfor det terapeutiske området (Valentin & Hammond, 

2008). Retningslinjer for sikkerhetsfarmakologiske studier av legemidlers effekter på 

sentralnervesystemet angir studier av atferdsendring, motorisk aktivitet, koordinasjon og 

kroppstemperatur som viktige undersøkelser for nevrofysiologiske funksjoner (ICH, 2001). 

Modeller som blir brukt til sikkerhetsfarmakologiske studier er hovedsakelig dyremodeller, 

med bruk av griser, aper og hunder (Pugsley, Authier, & Curtis, 2008). Det brukes også in-

vitro- modeller for å undersøke cellulære og molekylære mekanismer i utviklingen og 

funksjonen av nervesystemet. Her kan det undersøkes om et virkestoff kan påvirke nevroners 

utvikling, som differensiering, nevrittutvekst og apoptose (Radio & Mundy, 2008). Det er 
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også behov for nye, validerte sikkerhetsfarmakologiske modeller. Det er foreslått modeller i 

sebrafisk og kyllingembryo til prekliniske studier og da særlig for å undersøke effekten et 

virkestoff kan ha på nevronal utvikling (Bjornstad, Austdal, Roald, Glover, & Paulsen, 2015; 

Pugsley et al., 2008). 

 

1.2 Paracetamols virkningsmekanisme og 

metabolisme 

Paracetamol (N-acetyl-p-aminofenol, engelsk acetaminophen) er et av de mest brukte 

legemidlene i verden (Brune, Renner, & Tiegs, 2015; Werler, Mitchell, Hernandez-Diaz, & 

Honein, 2005). Paracetamol brukes til behandling mot smerte og feber og kan brukes av både 

barn og voksne (Rygnestad & Spigset, 2000, 2001). Anbefalt startdose av paracetamol er 20 

mg/kg hos voksne, med videre dosering på 15- 20 mg/kg hver fjerde til sjette time. Maksimal 

døgndose er 4 gram. Hos barn er startdosen opptil 20 mg/kg, med vedlikeholdsdosering på 

10-15 mg/kg inntil hver sjette time, noe som tilsvarer en serumkonsentrasjon på 100-150 µM 

(Legemiddelhåndboken, 2016; Rygnestad & Spigset, 2000, 2001; Weifa AS, 2015).  

1.2.1 Paracetamols effekter 

Selv om paracetamol har vært i bruk som legemiddel i mer enn 60 år, er 

virkningsmekanismene fortsatt ikke helt klarlagt. Den veletablerte mekanismen er at 

paracetamol virker ved å hemme syntesen av prostaglandiner (PG), som er metabolitter av 

arakidonsyre. Peroksidasene cyklooksygenase 1 (COX-1) og cyklooksygenase-2 (COX-2) er 

ansvarlige for omdannelse av arakidonsyre til prostaglandiner. PG medierer smerte og 

betennelse, men har også regulerende funksjoner i gastrointestinalsystemet, i nyrer og 

trombocytter. COX-1 uttrykkes i kroppen konstitutivt, mens COX-2 oppreguleres ved 

inflammasjon (Anderson, 2008; Brune et al., 2015; G. Graham, Davies, Day, Mohamudally, 

& Scott, 2013; G. Graham, G. & Scott, 2005). Paracetamol hemmer COX-enzymenes 

aktivitet, ved at paracetamol som substrat for COX reduserer peroksidasens katalytiske enhet. 

Denne effekten har paracetamol kun i områder hvor peroksidasene er i et lavt antall, slik som i 

sentralnervesystemet. Paracetamol krysser blod-hjerne-barrieren. Dette forklarer hvorfor 
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paracetamol kun har sentralnervøs virkning, og ikke perifer, anti-inflammatorisk effekt 

(Courade et al., 2001; Ghanem, Perez, Manautou, & Mottino, 2016; Kumpulainen et al., 

2007). 

 

En annen virkningsmekanisme sett for den smertestillende effekten av paracetamol, er via 

deacetylering til p-aminofenol og konjugeres med arakidonsyre av fettsyreamidhydrolase 

(FAAH) til det smertestillende stoffet N-arakidinoylfenolamin (AM404, N-(4-arachinoyl-

phenolamine) (se figur 1.1). I studier utført i mus og rotte er det sett at AM404 aktiverer 

cannabinoidreseptoren CB1. AM404 ble observert i hjernen, ryggmargen og 

dorsalrotgangliene (Hogestatt et al., 2005; Muramatsu et al., 2016; Ottani, Leone, Sandrini, 

Ferrari, & Bertolini, 2006). Det er observert at den analgetiske effekten til paracetamol ikke 

oppnås hvis CB1-reseptoren blokkers (Ottani et al., 2006). Forsøk i mus viser at 

serumkonsentrasjonen av paracetamol korrelerer med AM404 konsentrasjon i hjernen 

(Muramatsu et al., 2016).  

På grunn av strukturlikeheten AM404 har med det endogene cannabinoidet anandamid, virker 

den som en svak agonist på CB1- reseptoren og AM404 hemmer anandamid 

membrantransportør (AMT). Dette fører til et økt nivå av endogene cannabinoider (Ghanem 

et al., 2016). AM404 aktiverer også vanilloid subtype 1 reseptoren (TRPV1). TRPV1 er 

involvert i temperaturregulering i kroppen, samt overføring og modulering av smerte. TRPV1 

har flere eksogene og endogene stimuli som høy temperatur, capsaicin, endocannabinoidet 

anandamid, lav pH med mer (Anderson, 2008; Zygmunt, Chuang, Movahed, Julius, & 

Högestätt, 2000).  
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Figur 1.1 Metabolisme av paracetamol. Illustrasjon over de ulike metabolismeveiene til paracetamol. Figur er 

hentet og modifisert fra Ghanem et al, 2016. 

 

Paracetamol absorberes fullstendig fra tarmen ved oral dosering. 25 % undergår førstepassasje 

metabolisme i lever av CYP450 isoenzymene CYP2E1, CYP1A2, CYP3A4 og CYP2A6. 

Denne enzymatiske reaksjonen danner det toksiske intermediatet N-acetyl-p-benzoquinin-

imin (NAPQI). Ved normale nivå av aktivt glutation (GSH, redusert glutation) i kroppen vil 

NAPQI raskt omdannes til et ikke toksisk cystein eller merkaptokonjugat som kan elimineres 

i urin og galle. Hvis nivået av glutation er lavt eller oppbrukt, vil NAPQI binde seg til 

makromolekyler i cellene, proteiner, DNA og umettede lipider. Disse proteinadduktene kan 

føre til mitokondriell skade, enzymoksidering, DNA fragmentering og celledød. Hovedveien 
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for utskillelse av paracetamol er via konjugering med glukuronid, sulfat eller cystein som 

danner inaktive metabolitter. Hvis glukuronideringsveien blir mettet, vil dette skyve 

metabolismen av paracetamol mot CYP450 metabolismeveien. Hos foster, nyfødte og 

spedbarn konjugeres det meste med sulfat, siden glukuronideringen hos denne gruppen er lav 

(Ghanem et al., 2016; Rygnestad & Spigset, 2001). CYP enzymene CYP2E1, CYP1A2, 

CYP3A4 og CYP2A6 er også sett i lunge, nyre og hjerne, men i mindre grad sammenliknet 

med lever (García-Suástegui et al., 2017; Hasler et al., 1999; Howard, Miksys, Hoffmann, 

Mash, & Tyndale, 2003). Siden paracetamol krysser blod-hjernebarrieren, er det å forvente at 

også den toksiske metabolitten NAPQI også dannes her. I en studie utført av Posades et al. på 

kortikale rottenevroner, virket paracetamol i lav dose toksisk. Denne nevrotoksiske effekten 

ble knyttet opp mot CYP2E1. Enzymkonsentrasjonen av CYP2E1 økte i samsvar med økning 

av paracetamolkonsentrasjonen. CYP2E1 metaboliserer paracetamol til NAPQI, som igjen 

forbruker glutation (Posadas et al., 2010). 

Paracetamol kan krysse placenta og nå fosterets sirkulasjonssystem (Weigand, Chou, Maulik, 

& Levy, 1984). Det er dermed ikke bare den gravide kvinnen som får effekt av paracetamol 

og metabolittene, men også fosteret (Thiele, Kessler, Arck, Erhardt, & Tiegs, 2013).  

 

1.3 Bruk av paracetamol under svangerskapet 

Paracetamol er førstevalget av smertestillende legemidler under graviditet anbefalt fra norske 

legemiddelmyndigheter, i den laveste, effektive dose over så kort tid som mulig er (Norske 

retningslinjer for bruk av legemidler under svangerskapet, 2015; Legemiddelhåndboken, 

2016). Paracetamol er det mest bukte reseptfrie legemidlet brukt under graviditet for 

behandling av smerte og feber (Werler et al., 2005). 

Det er i utført flere kohortstudier hvor en årsakssammenheng mellom mors bruk av 

paracetamol under svangerskapet og påvirkning av den psykiske og fysiske utviklingen hos 

barnet er observert. En norsk studie (Brandlistuen, Ystrom, Nulman, Koren, & Nordeng, 

2013) så en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol under svangerskapet og en 

påvirkning av nevrologisk utvikling hos barnet. Datamateriale i studien kom fra den 

epidemiologiske Mor og Barn (MoBa)- studien (Folkehelseinstituttet, 2015), som har samlet 
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inn informasjon fra 113 000 svangerskap i perioden 1999-2008. Formålet med MoBa- studien 

er å øke kunnskapen om årsaker til sykdom og helseskade for å kunne bedre forebygging og 

behandling. I studien til Brandlistuen et al. ble den psykomotoriske utviklingen, adferd og 

temperament ved tre års alder sammenliknet hos likekjønnede søsken hvor kun det ene barnet 

var eksponert for paracetamol i svangerskapet. Det ble skilt mellom kortvarig bruk (1-27 

dager) og langvarig bruk (over 28 dager). Resultatene viste at langvarig bruk av paracetamol 

var assosiert med dårlig grovmotorisk funksjon (samlebetegnelse for det å kunne rulle rundt, 

sitte, krype, gå, løpe, hoppe osv.), nedsatte kommunikasjonsevner og atferdsproblemer 

(irritabilitet, sinne, aktivitetsnivå, grad av sjenerthet og sosial hemming). Ved kortvarig bruk 

av paracetamol så en også dårligere grovmotorisk funksjon, men ikke en like uttalt effekt som 

ved langvarig bruk. Studiens fordeler er størrelsen, at den er søskenjustert og at den er 

korrigert for konfunderende faktorer som mors bruk av andre legemidler og sykdom med mer 

(Brandlistuen et al., 2013).  

Problemet med å trekke sikre konklusjoner fra studien er at det er en observasjonsstudie 

basert på selvrapportering på spørreskjema. Kontrollgruppen som er brukt er søsken, og det er 

den beste oppnåelige. Studien kan allikevel ikke ta høyde for andre endrede forhold i 

svangerskapet. Et økt behov for smertestillende behandling kan være relatert til en økt 

forekomst av andre sykdommer som infeksjon, inflammasjon eller skader. Det kan ikke 

utelukkes at slike tilstander er av betydning for svangerskapet. Når en mor har behov for 

paracetamol 28 dager eller mer i et svangerskap, mens hun har et mye mindre behov i det 

neste svangerskapet er det mer enn medisinbruken som skiller svangerskapene, slik at det vil 

være vanskelig å si at forskjellene skyldes bruk av paracetamol og ikke andre, konfunderende 

faktorer.  

Det er sett liknende funn i en rekke andre studier. I en dansk fødselskohortstudie (Liew, Ritz, 

Rebordosa, Lee, & Olsen, 2014) ble det funnet sammenheng mellom eksponering for 

paracetamol i svangerskapet og diagnosen hyperkinetiske forstyrrelser som ADHD 

(oppmerksomhets- og hyperkinetiske forstyrrelser, av engelske Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) ved sju års alder. Det ble sett en økende sammenheng med ADHD 

ved bruk av paracetamol over flere trimestre (Liew et al., 2014). I en studie fra New Zealand 

(Thompson et al., 2014) ble det også sett en sammenheng mellom eksponering for 

paracetamol prenatalt og utvikling av ADHD- symptomer hos barn. Studien sammenliknet 
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bruk av paracetamol i svangerskapet og utviklingen av ADHD- liknende symptomer hos 

barnet ved tre og tolv års alder. Studien brukte data fra New Zealands nasjonale 

fødselsvektstudie (Thompson et al., 2014). 

 

I en engelsk studie (Stergiakouli, Thapar, & Davey Smith, 2016) ble data fra «Avon 

Longitudinal Study of Parents and Children» brukt. Her ble mors bruk av paracetamol ved 

graviditetsuke 18 og 32 undersøkt, samt barnets bruk av paracetamol ved fem års alder. Når 

barna var sju år ble eventuelle atferdsproblemer rapportert fra mor. Studien korrigerte 

atferdsvansker sett etter prenatal og postnatal paracetamoleksponering mot konfunderende 

faktorer som mor og fars bruk av paracetamol, røyking, bruk av alkohol under svangerskap, 

infeksjon, hodepine med mer. Studien konkluderte med at barn eksponert for paracetamol 

prenatalt har en økt risiko for atferdsvansker (Stergiakouli et al., 2016). I en spansk studie 

(Avella-Garcia et al., 2016) ble data fra en spansk fødselskohortstudie brukt. Studien viste at 

prenatal eksponering for paracetamol var assosiert med autisme-spektrumforstyrrelser (ASD, 

av engelske Autism Spectrum Disorder) særlig hos gutter, og en større risiko for 

atferdsproblemer hos begge kjønn. Eksponering for paracetamol ble vurdert etter om mor 

hadde brukt eller ikke brukt det, samt frekvensen av bruk. Barna ble evaluert ved ett og fem 

års alder. Barn med utviklingsforstyrrelser var sterkere assosiert med hyppig bruk av 

paracetamol i svangerskapet (Avella-Garcia et al., 2016). 

Disse epidemiologiske studiene tyder alle på at det er en sammenheng mellom bruk av 

paracetamol i svangerskapet og den nevronale utviklingen hos barnet. Det kan være 

konfunderende faktorer som ikke er målt i de ulike studiene som kan være en viktigere årsak 

enn mors bruk av paracetamol. Det er nødvendig med videre epidemiologiske studier, hvor en 

kan korrigere for paracetamolbruk mot disse faktorene. Siden det kan være vanskelig å vite 

om utviklingsforstyrrelser hos barnet skyldes bruk av legemidlet under graviditeten, eller den 

underliggende grunnen til at mor trenger å ta legemidlet, er det viktig å ta i bruk flere 

eksperimentelle studier og modellsystemer for å sikre trygg av legemidler hos gravide.  
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1.4 Utvikling av sentralnervesystemet 

I menneske starter utviklingen av hjernen i tredje svangerskapsuke og fortsetter helt frem til 

ungdomsalder. Nevronale stamceller er forløpere til alle cellene som danner hjernen og det 

sentrale nervesystemet. Dannelsen av nevroner starter på embryonaldag 42, og stamcellene vil 

etter proliferasjon migrere til målområder i hjernen. Der vil de kunne differensiere til 

nevroner, danne nevrotransmittorer og nevrotrofiske faktorer som bidrar til overlevelse. 

Riktig utvikling av nervesystemet involverer også apoptose, hvor programmert celledød vil 

skje i nevroner som blir overflødige, ikke danner de rette forbindelsene eller ikke får nok 

nevrotrofisk støtte. Det vil etter hvert dannes nevronale nettverk ved hjelp av aksoner og 

dendritter (Stiles & Jernigan, 2010).  

Aksoner og dendritter (fellesbetegnelse er nevritter) er ansvarlige for nevronal 

kommunikasjon. Nevroner kommuniserer ved at aksonet sender signaler fra nevronet til 

målceller i omgivelsene som mottar signal via sine dendritter. Koblingen mellom de to cellene 

kalles synapse, og her vil elektrokjemisk informasjon overføres (Stiles & Jernigan, 2010; Tau 

& Peterson, 2010). 

Det endocannabinoide systemet er sett å ha en viktig rolle for utvikling og overlevelse av 

embryo og fostret. CB-reseptoren er viktig for hjerneutviklingen og regulerer 

differensieringen av nevronale forløperceller til nevroner og gliaceller, migrasjon av nevroner 

og synaptogenese (Fride, 2008). Prostaglandin (PGE2) interagerer med Wnt-signaleringsveier 

i kroppen under fysiologisk utvikling. Wnt-signalering er viktig under utvikling og 

organisering av hjernestrukturer. PGE2 hjelper nevronale stamceller å migrere lengre og 

hurtigere i Wnt-induserte celler (Wong, Ahmad, Li, & Crawford, 2014). 

1.4.1 Lillehjernen 

Nevronale stamceller kan i fosterlivet og frem til ungdomstiden dele seg for å danne nevroner. 

Nevroner er post-mitotiske og kan ikke dele seg (Stiles & Jernigan, 2010). En velegnet 

struktur for å forstå nevronal utvikling er lillehjernen (cerebellum). Lillehjernens kornceller 

gjennomgår alle stadier av nevronal utvikling som proliferasjon, apoptose, migrering og 

differensiering. Korncellene utgjør om lag 95 % av cellene i lillehjernen. Under utvikling er 

lillehjernen delt inn i det ytre germinallag (EGL, av engelske External Germinal Layer), 
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molekylærlaget (ML, av engelske Molecular Layer) og det indre korncellelag (IGL, av 

engelske Internal Granule layer) (Butts, Green, & Wingate, 2014; Contestabile, 2002). I det 

ytre laget i lillehjernen under utvikling finnes det prolifererende korncelleforløpere, som 

migrerer og differensierer til modne kornceller i det indre korncellelaget (se figur 1.2) (Butts 

et al., 2014)., Denne migreringen vil fortsette ut barnets første leveår, frem til EGL forsvinner 

når lillehjernen er ferdig utviklet (Volpe, 2009). Lillehjernen betraktes som senteret for 

motorisk kontroll (Schmahmann, 1997), men er i nyere studier også sett å være involvert i 

kognisjon, følelser og språk (Schmahmann & Caplan, 2006).  

 

 

Figur 1.2 Lillehjernen under utvikling. a) Korncelleforløpere i EGL proliferer og vil danne av aksoner og 

migrere gjennom molekylærlaget (b). Korncellene ender til slutt opp i IGL (c). EGL vil gradvis reduseres 

ettersom cellene migrerer. Samtidig vil IGL bli større (c). I c) ser man også purkinjeceller i purkinjecellelaget. 

Figur er hentet og modifisert fra van Welie, Smith, & Watt, 2011. (van Welie, Smith, & Watt, 2011). 

 

1.4.2 Reaktive oksygenforbindelser i nevroner under utvikling 

Nevroner har en høy metabolsk aktivitet og danner flere reaktive oksygenforbindelser (ROS, 

av engelske Reactive Oxygen Species) enn andre celler. Evnen celler har til å beskytte seg 

mot ROS er avhengig av balansen mellom dannelsen av ROS og cellens antioksidantforsvar. 

Nevroner har et svakere antioksidantforsvar enn andre celler, noe som gjør dem mer 

følsomme for oksidative skader. ROS kan forårsake oksidativ skade på komponenter i cellen 

som lipider, proteiner og nukleinsyrer. Dette kan påvirke balansen mellom celleproliferasjon, 
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differensiering og celledød ved apoptose eller nekrose, noe som kan føre til unormal utvikling 

av fosteret (Bell et al., 2015; Ufer & Wang, 2011). 

Glutation utgjør størsteparten av cellenes antioksidantforsvar. Glutation er et intracellulært 

tripeptid som består av aminosyrene glutamat, cystein og glysin, hvor den aktive SH-gruppen 

i glutation kommer fra cystein. Glutation dannes i to trinn, hvor det første trinnet reguleres av 

det hastighetsbestemmende enzymet glutamat cystein ligase (GCL) og det andre trinnet 

katalyseres av glutationsyntetase. GSH reagerer med skadelige forbindelser og danner 

konjugater som sekreres fra cellen før de videre elimineres fra kroppen (Dickinson & Forman, 

2002; Myhrstad, Carlsen, Nordström, Blomhoff, & Moskaug, 2002). 

1.4.3 Nevronale utviklingsmarkører 

PCNA (av engelske Proliferating Cell Nuclear Antigen) er involvert i reguleringen av 

cellesyklus og DNA- replikasjonen og brukes som en markør på celleproliferasjon. PCNA 

virker ved å interagere med andre proteiner involvert i cellesyklus, DNA syntese, reparasjon 

og rekombinasjon. Uttrykk av PCNA er korrelert med celleproliferasjon i alle organismer 

(Paunesku et al., 2001; Strzalka & Ziemienowicz, 2011). PCNA kan derfor brukes som en 

generell markør for proliferasjon, men regulering av proliferasjon er særlig viktig under 

utviklingen av nervesystemet. Endringer i PCNA vil derfor kunne medføre risiko for endret 

utvikling.    

Det er mange proteiner knyttet til utviklingen av lillehjernen, slik som transkripsjonsfaktorer 

og ekstracellulær matrikskomponenter (Butts et al., 2014; Marzaban, Del Bigio, Zachariah, & 

Rastegar, 2015). Pax6 (av engelske Paired box protein 6) er en transkripsjonsfaktor viktig for 

differensiering og migrering av kornceller i lillehjernen. Nivået av Pax6 er høyt under 

utviklingen av lillehjernen og nedreguleres i den modne lillehjernen (Engelkamp, Rashbass, 

Seawright, & van Heyningen, 1999; Yamasaki et al., 2001). Fravær av Pax6 under nevronal 

utvikling kan føre til feilutvikling og forstyrrelser (Manuel, Mi, Mason, & Price, 2015). 

Endringer av normalt Pax6- nivå under utviklingen er sett knyttet til forstyrrelser i 

sanseinntrykk fra øye og øre, språkproblemer og autisme (Davis et al., 2008; Manuel et al., 

2015). 
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Matriks metalloproteinase-9 (MMP-9) er en endopeptidase som er involvert i ekstracellulær 

proteolyse av proteiner. Dette er nødvendig under cellemigrering, nevrogenese, aksonvekst, 

myelinisering og synaptisk plastisitet (Small & Crawford, 2016). MMP-9 er sett å være viktig 

for riktig migrasjonen av korncellene i lillehjernen (Vaillant et al., 2003). Wnt-målgener er 

blant annet MMP-9, som oppreguleres som respons på PGE2 (Wong et al., 2014). 

NGF (av engelske Nerve Growth Factor) stimulerer og regulerer via tyrosinreseptorkinasen 

TrkA vekst av aksoner og dendritter. Trk reseptorer dimeriserer ved binding av ligand, noe 

som aktiverer signaliseringsveiene PLC, Ras/MAPK eller PI3K (Segal, 2003). TrkA aktiveres 

ved autofosforylering som respons på NGF og er viktig for avgjørelsen om cellen skal 

differensiering eller undergå apoptose. TrkA overekspresjon kan indusere celledød ved å 

stimulere ERK fosforylering og aktivere dødseffektoren caspase 7. Det er sett at GW 441756 

hemmer TrkA indusert celledød (Jung & Kim, 2008). 

1.4.4 mikroRNA 

Epigenetikk er cellulære mekanismer som kontrollerer genekspresjonen uten å direkte endre 

genomet. Genekspresjon kan reguleres ved mekanismer som DNA- metylering, aktivering av 

ikke-kodende små RNA som mikroRNA (miRNA) eller lange ikke-kodene RNA, samt post-

translasjonelle histonmodifikasjoner (Delcuve, Rastegar, & Davie, 2009; Vichithra et al., 

2014). Et enkelt miRNA kan ha en rekke målgener og kan være en kraftig genregulatorisk 

mekanisme. miRNA er oftest sett å virke nedregulerende i genekspresjonen, ved å enten 

trigge degradering av mRNA eller undertrykke translasjonen av mRNA (se figur 1.3) 

(Carthew & Sontheimer, 2009; Sun & Shi, 2015). Transkripsjonsfaktorer som er kritiske for 

normal utvikling av hjernen er finregulert av miRNA. Endret ekspresjon av miRNA kan 

knyttes til ulike nevronale forstyrrelser (Beclin, 2014; Sun & Shi, 2015). Det er også sett at 

deregulering av miRNA er knyttet til autismespektrumforstyrrelser  (Hu, Ehli, & Boomsma, 

2017). 

Det er sett i ulike studier at miRNA er knyttet til nevronale utviklingsproteiner. miRNA-9 er 

sett å regulere proliferasjon i storehjernen ved å regulere Pax-6 (Radhakrishnan & Anand, 

2016). Økt nivå av miRNA-9 er også sett knyttet til nedregulering av MMP-9 i kreftceller 

(Zheng et al., 2013). Det er sett i en studie at miRNA-92 er knyttet til nedregulering av TrkA i 

nevroblastomceller (Liao et al., 2014). 
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Figur 1.3 Illustrasjon av dannelsen av mikroRNA og regulering av mRNA. I kjernen transkriberes pri-

miRNA av RNA- polymerase II, før det videre prosesseres av enzymkomplekset Drosha/Pasha (DGCR8) til pre-

miRNA. Pre-miRNA fraktes ut av kjernen. I cytoplasma vil endonukleasen DICER omdanne pre-miRNA til 

miRNA dupleks. Duplekset åpnes av en helicase og det dannes modent miRNA. Det modne miRNA 

inkorporeres i RISC (RNA-induced silencing complex), som videre kan binde til 3’UTR på modent mRNA. 

Denne bindingen regulerer posttranskripsjonelt genuttrykk ved å hemme eller degradere mRNA. Illustrasjon er 

hentet og modifisert fra Hu et al, 2017. 

 

1.5 Modellsystem 

For å studere effekter av paracetamol på nervesystemet under utvikling ble det utført in vivo 

studier i lillehjerne fra paracetamoleksponerte kyllingembryo in ovo. Det ble også 

gjennomført in vitro studier i kornceller og i PC12-celler.  

1.5.1 Kyllingmodellen 

For å undersøke nevronal utvikling kan lillehjerne fra kyllingmodellen benyttes. Lillehjernen 

fra kylling kan undersøkes som en hel struktur eller ved å lage korncellekulturer av den som 

undersøkes in vitro (Bjornstad et al., 2015). Kyllingembryo som modellsystem har flere 
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fordeler. Fylogenetisk er kyllingembryo mer lik pattedyr enn andre dyremodeller mye brukt i 

prekliniske studier, som for eksempel sebrafisk. Kyllingembryo har en utklekkingstid på 21 

dager og er selvernærte, slik at behov for oppbevaring, stell og tilsyn er lave. Det kan bestilles 

et eksakt antall fertiliserte egg som et forsøk krever, slik at færrest mulig dyr brukes i 

forsøkene. Moren er også ekskludert fra forsøkene. I mus- og rottemodeller kan ikke kullets 

størrelse forutsees, og mor blir også eksponert under forsøkene in vivo. Kyllingembryo 

kommer fra ulike mødre, noe som gir stor genetisk variasjon (Bjornstad et al., 2015). EU-

direktivet 2010/63/EU har som mål å styrke lovgivningen for å bedre velferden til dyr brukt i 

forskning, ved å ytterlig forankre de tre etiske forskningprinsippene «Replace, Reduce, 

Refine» (2010/63/EU;EU,2010). Kyllingmodellen er i tråd med etiske retningslinjer for 

dyreforsøk, hvor det er ønskelig å ikke benytte flere dyr enn nødvendig (Bjornstad et al., 

2015). Hos kyllingembryo under utvikling er det chorioallantoishinnen (CAM, av engelske 

Chorioallantoic membrane) som sørger for gassutveksling til kyllingen frem til klekking (se 

figur 1.4) (Vargas, Zeisser-Labouèbe, Lange, Gurny, & Delie, 2007). 

 

Figur 1.4 Illustrasjon av kyllingembryo under utvikling in ovo. Kyllingembryoet ligger i amnionvæsken, 

innenfor amnionhinnen. Her mottar den næring fra plommen og oksygen fra Chorioallantoishinnen. Figuren er 

hentet og modifisert fra Gilbert, 2000. (Gilbert, 2000). 

Plommesekken er hinnen som omgir næringslageret (plommen) til kyllingembryo 

(Mohammed et al., 2015). CAM og plommesekken har separerte sirkulasjonssystem som 

begge når kyllingembryoet (Mohammed et al., 2015). Eggehviten omgir plommesekken og vil 
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etter hvert tas opp i plommen (Moran, 2007). Ved administrering av legemidlet inn i 

eggehviten, vil legemidlet høyest sannsynlig nå embryoet grunnet disse opptakssystemene.  

1.5.2 PC12-cellemodellen 

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

rotte. Ved eksponering for nervevekstfaktor (NGF) vil cellene gå ut av cellesyklus og 

differensiere til sympatiske nevroner, danne nevritter og være eksiterbare. Klonale cellelinjer 

som kan uttrykke nevronale egenskaper er velegnet som cellemodell for å studere 

nervesystemet under utvikling. (Greene & Tischler, 1976). Klonede cellelinjer kan 

vedlikeholdes i lang tid, slik at de blir kontinuerlige cellelinjer. Cellelinjene er lette å dyrke, 

deler seg hurtig og er en homogen populasjon. Det kan dyrkes opp et stort antall celler og 

gjøre mange undersøkelser på kort tid (Radio & Mundy, 2008). 

NGF virker på tyrosinkinasereseptorene TrkA. Aktivering av tyrosinkinase-reseptorer er 

nødvendig for nevrittutvekst og celleoverlevelse. Inaktivering av aktiviteten til 

tyrosinkinasereseptorer hemmer signaloverføringen til nervevekstfaktorer, og tap av 

nevronale celler (Chao & Hempstead, 1995; Segal, 2003).  

 

1.6 Eksponering 

De norske anbefalinger av paracetamoldosering til barn er på 15-20 mg/kg, og veiledende 

terapeutiske serumkonsentrasjoner ligger på 33-133 µM (Medisinsk Biokjemi, 2014; 

Rygnestad & Spigset, 2001). Kyllingembryo ble eksponert for 5 og 15 mg/kg paracetamol in 

vivo, og cellekulturer ble eksponert for 10,100,500 og 1000 µM paracetamol. 

 

  



15 

 

 

1.7 Mål med oppgaven 

Hypotesen som ligger til grunn for denne masteroppgaven er at paracetamol påvirker den 

genetiske reguleringen av viktige biologiske markører som er nødvendig for riktig nevronal 

utvikling. Det antas på bakgrunn av funn i tidligere masteroppgave utført i forskningsgruppen 

(Bratseth, 2016) og andre studier (se avsnitt 1.6 og 1.1). Det er benyttet in vitro-studier med 

PC12- celler og korncellekulturer fra kylling, og in ovo studier med lillehjerner høstet fra 

paracetamoleksponerte kyllingembryo.  

 

Følgende delmål ble satt for oppgaven: 

1. Studere om paracetamoleksponering in vivo gir målbare morfologiske endringer i 

lillehjernen fra kyllingembryo. 

2. Undersøke om paracetamoleksponering in vivo endrer uttrykk av miRNA ved 

sekvensering av RNA isolert lillehjernen til eksponerte kyllingembryo in ovo. 

3. Undersøke om paracetamoleksponering in vivo endrer proteinuttrykket av PCNA, 

Pax6 og MMP-9 i lillehjernen fra eksponerte kyllingembryo in ovo. 

4. Undersøke om paracetamol in vitro påvirker celleproliferasjon, differensiering og 

glutationstatus i PC12-celler og korncellekulturer in vitro ved uttrykk av PCNA, MMP-9 

og Pax6 protein- og promotoruttrykk, viabilitetsstudier, glutationmålinger, måling av 

nevrittutvekst, og om TrkA-hemmer påvirker disse. 
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2 Materialer og metoder 

2.1 Oversikt over kjemikalier og biologiske 

produkter 

Produkt Leverandør 

Adenosintrifosfat (ATP) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Agarose Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Basal Medium Eagle (BME) Lonza, Verviers,Belgia 

Borsyre Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

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

Bromfenolblå Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

CaCl2 (kalsiumklorid) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

D-Luciferin Duchefa Biochemisty, Nederland 

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

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

Dimetylsulfoksid (DMSO) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Dual Luciferase Reporter Assay System Promega Corp., Madison, USA 

Dulbeccos Modified Eagles Medium (DMEM) Lonza, Verviers, Belgia 

Dulbeccos Phosphate Buffered Saline (DPBS) Gibco Life Technologies, Paisley, UK 

Etanol Arcus ASA, Gjelleråsen, Norge 

Etidiumbromid Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Etylendiamintetraeddiksyre (EDTA) VWR International Ltr., England 

Fenolrødt Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Fenylmetansulfonylfluorid (PMSF) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Formalin 10 % Chemi-teknik AS, Oslo, Norge 

Føtalt kalveserum (FBS) Biowest, Frankrike 

Glukose Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

Glyserol (85%) VWR International Ltr., Randor, PA, USA 

GW 441756 Tocris Bioscience, Bristol, UK 

HCl (saltsyre) VWR International Ltr., Randor, PA, USA 

Hesteserum (HS), Gibco™ Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA 
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Hoechst 33342 trihydroklorid Invitrogen Molecular Probes™, Oregon, 

USA 

Insulin Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

K2® Transfection system Biontex Laboratories, Tyskland 

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

KH2PO4 (kaliumhydrogenfosfat) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

Kyllingserum (CS) Biowest Biowest, Frankrike 

L-glutamin Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Leupeptin Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Luminata™ Classico Western HRP substrate Merck Milipore, USA 

Luminata™ Crescendo Western HRP substrate Merck Milipore, USA 

Luminata™ Forte Western HRP substrate Merck Milipore, USA 

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

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

MgSO4 (magnesiusulfat) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Monochlorobimane (mBCl) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

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

difenyltetrazolium bromid) 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA 

NaCl (natriumklorid) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

NaHCO3 (natriumhydrogenkarbonat) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

NaOH (natriumhydroksid) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

Natriumpyruvat  Gibco Life Technologies, Paisley, UK 

Na2HPO4 x 2 H2O 

(dinatriumhydrogenfosfatdihydrat) 

Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

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

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

Neurite Outgrowth Staining Kit Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA 

NGF Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

OrangeMix Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Paracetamol Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Penicillin- Streptomycin Invitrogen Company, California, USA 
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Pepstatin A Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Pierce® BCA™ protein assay Thermo Fischer Scientific, Rockford, USA  

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

Ponceau S fargeløsning Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

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

Precision Plus Protein™Dual Color Standards Bio-Rad Laboratories Inc., USA 

Putrescin Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Restore™ Western Blot Stripping Buffer Thermo Fischer Scientific, Rockford, USA  

RNeasy®MinElute Cleanup kit Quiagen, Hilden, Tyskland 

RNeasy®Plus Mini kit Quiagen, Hilden, Tyskland 

RNasin Promega Corp., Madison, USA 

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

Trans-Blot®Turbo™ 5X Transferbuffer Bio-Rad Laboratories Inc., USA 

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

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

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

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

Trypsin (bovint) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

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

Tween 20  Calbiochem, California, USA 

Tørrmelk Normilk AS, Levanger, Norge 

2- Merkaptoetanol Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 
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2.2 Oversikt over utstyr og apparatur 

Utstyr / apparatur 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, 6 brønner, blanke Corning Inc. NJ, USA 

Brett, 96 brønner, svarte Thermo Scientific, Roskilde, Danmark 

Brett, 96 brønner, gjennomsiktige (Nunc™) Thermo Scientific,Waltham, MA, USA 

Brett, 96 brønner, svarte med blank bunn Corning Inc. NJ, USA 

Cellekulturflaske 75 cm2 (Nunc™) Thermo Scientific,Waltham, MA, USA 

Cellekulturskåler (Nunc™) Thermo Scientific,Waltham, MA, USA 

Cellestoff Mediq Norge AS, Kløfta, Norge 

Celleskrape Corning Inc.NJ, USA 

CO2- inkubatorskap (Therm Forma Steri-Cycle) Thermo Scientific,Waltham, MA, USA 

Destilleringsapparat (Aquatron A4S) Bibby Scientific Ltd.,Staffordshire, 

UK 

Elektroforeseapparat (BioRad Power Pac 300) Bio-Rad Laboratories Inc, USA 

Elektroforesekar Bio-Rad Laboratories Inc, USA 

Elektrisk homogenisator med plastpistill Pellet Pestles, Sigma-Aldrich, USA 

Engangsskalpell Swann-Morton Ltd.,Sheffield, England 

Engangssprøyter B.Braun 

Engangssprøyter Terumo Europe, Leuven, Belgia 

Eppendorfrør Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

Finvekt (CPA225D) Sartourius AG, Tyskland 
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Finnpipette Thermo Scientific, Rockford, USA 

Fluorescensmikroskop (Eclipse TE300) Nikon, Japan 

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

Gel Doc™ XR+ Bio-Rad Laboratories Inc., USA 

Gassbrenner (Integra Fireboy) Integra Bioscience, Sveits 

Grovvekt (A&D HF 200G) A&D Instruments, Japan 

Kanyler B.Braun 

Kamera til fluorescensmikroskop (Digital Sight 

DSQilMC) 

Nikon, Japan 

Kamera til fluorescensmikroskop med farge (Leica) Leica, Heerburg, Tyskland 

Kjølesentrifuge (Heraeus Fresco 21) Thermo Scientific, Rockford, USA 

Kryorør (Cryotube™ Nunc™ Vials) Thermo Scientific, Rockford, USA 

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 

Mini-PROTEAN® TGX™ Gel med 4-20 % gradient Bio-Rad Laboratories Inc., USA 

Multipipette Thermo Scientific, Rockford, USA 

Pasteurpipette Thermo Scientific, South Wales, UK 

pH-meter (744 metrohm) Methrom, Sveits 

Picodrop Picodrop Ltd.,Cambridge, UK 

Pipettboy Corning Inc. NJ, USA 

Pipetter Costar Corning Corning Inc. NJ, USA 

Pipettespisser (Optifit tips) Sartorius Biohit, Finland 

Pipettespisser med filter (Sarstedt) AG & Co, Nümbrecht, Tyskland 
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Plateleser (Clariostar®) BMG Labtech, Tyskland 

Platerister (3005 GFL) Gemini BV, Apeldoorn, Nederland 

Plastrør til luminometer Sarstedt, Tyskland 

Podeøse Nunc™ Thermo Scientific, Rockford, USA 

Rugeskap (Ova Easy Advance II series) Brinsea®, USA 

Rulle (Stuart Rollermixer SRT9) Bibby scientific Ltd.,Staffordshire, UK 

Sentrifuge (Kubota 2010) Kubota Corp., Japan 

Sentrifugerør (Corning centristar) Corning Inc. NJ, USA 

Sterilfilter 0,2 µm Whatman, Tyskland 

Sterilinrør Thermo Scientific, Rockford, USA 

Store petriskåler VWR International Ltr., Randor, PA, 

USA 

Tellekammer (Bürcher) VWR International Ltr., Randor, PA, 

USA 

Trypsineringsflaske Bellco, USA 

Vannbad (Sub Aqua 12) Grant, England 

Varmeblokk Grant Boekel, PA, USA 

Varmeskap Termaks Bergen, Norge 

Whirlmikser Terumo lab AS, Sverige 
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2.3  Splitting og utplating av PC12-celler 

PC12-cellene dyrkes i 75 cm2 cellekulturflasker i inkubatorskap ved 5 % CO2 og 37 °C. Hver 

tredje til fjerde dag splittes cellene til ny flaske for vedlikehold, eller plates ut på brett eller 

skåler for forsøk.  

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

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

3. Cellene løsnes fra flaskebunnen ved å banke hardt i sidene til flasken. Det kontrolleres 

i mikroskop at alle cellene har løsnet.  

4. Cellesuspensjonen pipetteres opp og ned et tilstrekkelig antall ganger for å bryte opp 

celleaggregater. Cellesuspensjonen kan hvis nødvendig pipetteres opp og ned gjennom 

en innsnevret pasteurpipette, som kan gjøres smalere ved å smelte tuppen litt med en 

gassbrenner.  

5. Det kontrolleres i mikroskop at alle aggregatene er oppløst og en homogen 

cellesuspensjon er oppnådd.  

6. Utsåing til cellekulturflaske:  

1,5 ml av cellesuspensjonen og 20 ml nytt PC12-medium overføres til både en ny og 

til den opprinnelige cellekulturflasken. Flaskene beveges forsiktig frem og tilbake, slik 

at cellene fordeler seg jevnt på flaskebunnen. Flaskene settes til inkubering i 

inkubatorskap ved 5 % CO2 og 37 °C. 

7. Utplating til skåler og brett: 

En liten prøve fra cellesuspensjonen tas ut til bestemmelse av celletetthet ved 

celletelling i et Bürcher tellekammer. To rutenett (4x4 ruter) på hver side av 

tellekammeret telles og gjennomsnittet av disse brukes til å beregne celletallet i 

suspensjonen. Det benyttes varierende celletetthet i de ulike forsøkene, se tabell 2.2. 
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8. Beregnet mengde cellesuspensjon og PC12- medium blandes godt i en 

erlenmeyerkolbe før løsningen overføres til skåler og brett som inkuberes ved 5 % 

CO2 og 37 °C.  

Tabell 2.1 PC12- medium 

Komponenter Sluttkonsentrasjon i medium Mengde 

Dulbeccos Modified Eagles 

Medium (DMEM) 

 500 ml 

Føtalt kalveserum (FBS)    lot: 

S116S681860, Biowest 

10 %  

 

50 ml 

Hesteserum (HS) 

lot: 8189719, Gibco™ 

5 % 25 ml 

Natriumpyruvat (P) 1 mM 5 ml 

Penicillin-Streptomycin         

(10 000 U/ml- 10 mg/ml) (PS) 

1%   5 ml 

L- Glutamin 4 mM 10 ml 

-Komponentene tilsettes DMEM i LAF-benk. 

- Mediet oppbevares i 2-8 °C. 

 

Tabell 2.2 Metode, celletetthet og skål/brett 

Analysemetode Skål/Brett Celletetthet Volum i skål/brønn 

Transfeksjon og 

Luciferaseanalyse 

(avsnitt 2.10)  

Små (8,8 cm2) 7,0 x 104 celler/ml 
1 ml 

Mikroskopering 

(avsnitt 2.7) 
Middelsstore (21,5cm2) 3,5 x 104 celler/ml 

3 ml 

Nevrittutvekst (avsnitt 

2.7), MTT (avsnitt 2.8), 

mBCl (avsnitt 2.9) 

96 brønnsbrett 1,7 x 104 celler/ml 
100-200 µl 

Westernblotting 

(avsnitt 2.11) 
Store (66,5 cm2) 7,0 x 104 celler/ml 

8-10 ml 
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2.4 Eksponering og preparering av lillehjerne fra 

kylling 

Befruktede egg (Gallus gallus) skaffes fra Nortura Samvirkekylling, Våler og oppbevares ved 

4-8 °C inntil 7 dager før de legges til inkubering i rugeskap ved 37-39 °C og 45 % relativ 

luftfuktighet. Rugeskapet vender på eggene annenhver time fra embryonaldag 0 (E0), dagen 

da eggene legges inn i skapet. Kyllingembryo ofres på embryonaldag 17 (E17), fire dager før 

normal utklekking (E21). 

2.4.1 In ovo eksponering av kyllingembryo og høsting av 

lillehjerne fra kylling 

Eksponeringsdoser er valgt ut ifra resultater i masteroppgaven til Bratseth og kyllingembryo 

eksponeres for 5 eller 15 mg/kg paracetamol, samt 0,9 % saltvann på embryonaldag 13 eller 

16 (Bratseth, 2016). Lillehjernen fra kyllingembryo ble undersøkt histologisk, mikroRNA ble 

isolert og analysert, samt proteinuttrykk ble analysert med Westernblott.  

Fremgangsmåte for eksponering: 

1. Eggene gjennomlyses på E13 og E16 for å finne egnet injeksjonssted. Injeksjonsstedet 

må ikke være i nærheten av store blodårer. Egg som er ubefruktet eller egg hvor ingen 

spontane bevegelser fra kyllingembryoet kan observeres, fjernes.   

2. Desinfiser injeksjonsstedet før injeksjon. 

3. Et lite hull lages i skallet (cirka diameter 0,4 mm) med en steril kanyle (32 G) på 

injeksjonsstedet. 

4. Injiser løsning med paracetamol eller saltvann med en ny steril kanyle (32 G) inn i 

eggehviten gjennom hullet i eggeskallet. Injeksjonsvolumet tilsvarer 1 µl/gram egg. 
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2.4.2 Høsting av lillehjerner fra kyllingembryo 

1. På E17 tas eggene ut av rugemaskinen og legges på is i 7 minutter for å bedøve 

kyllingembryoene. 

2. Eggene desinfiseres med 70 % etanol. 

3. Eggene knekkes oppi store petriskåler og kyllingembryoene høstes ved dekapitering 

med en steril skalpell. 

4. Ved bruk av en buet saks klippes siden på skallen opp til oversiden av øynene. Skallen 

brettes vekk med en pinsett, slik at lillehjernen kan tas ut med enten en pinsett eller skje. 

Hjernehinnene fjernes ved å forsiktig rulle hjernen over en glatt overflate med en rett 

pinsett.  

5. De hele lillehjernene legges i kryorør. Lillehjernene fryses deretter hurtig ned ved bruk 

av flytende nitrogen før de lagres ved - 20 °C (for vev til westernblottanalyse, se avsnitt 

2.11.2) og - 80 °C (for brukt til mikroRNA isolering, se avsnitt 2.6.1). Ved preparering av 

korncellekultur utføres trinn 4 og 5 i LAF-benk (se avsnitt 2.4.5). Lillehjerner som brukes 

til histologiske undersøkelser fryses ikke ned, men fikseres i formalin (se avsnitt 2.5.1). 

2.4.3 Forbehandling av skåler og plater til korncellekultur 

For å bedre celleadhesjon i skåler og brønnplater som brukes til korncellekultur, påføres et 

belegg med poly-L-lysin på forhånd. Dette vil fremme vekst av korncellene og utføres dagen 

før bruk av skålene. 

1. 10 ml MQ-vann tilsettes en flaske med 5 mg poly-L-lysin og blandes godt. 

2. Løsningen overføres til en steril erlenmeyerkolbe hvor den fortynnes ytterligere til en 

konsentrasjon på 0,01 mg/ml i 500 ml MQ-vann. Løsningen blandes godt.  

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

dekkes. 

4. Etter 30-60 minutter pipetteres poly-L-lysin løsningen av og skålene tørkes over natt i 

LAF-benk med luftstrøm på maksimal styrke.  
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2.4.4 Preparering av korncellekultur fra kylling  

Kyllinghodene fra avsnitt 2.4.2 steg 3, tas inn i LAF-benk for preparering av korncellekultur.   

1. Ta lillehjernen ut ved hjelp av en buet saks og pinsett, fjern hjernehinnene ved å 

forsiktig nappe i dem med to rette pinsetter. Lillehjernen legges i en petriskål fylt med 

løsning 1 (se tabell 2.3).  

2. Lillehjernene samles i midten av petriskålen, løsning 1 suges av og lillehjernene kuttes 

i mindre biter vinkelrett på hverandre med en steril skalpell.  

3. 10 ml av løsning 1 tilsettes skålen, og blandingen pipetteres over i et sterilt 50 ml rør. 

4. Sentrifugeres ved 1000 rpm i 1 minutt i Kubota 2010 «swing-out» bordsentrifuge.  

5. Supernatanten fjernes og 8-15 ml av løsning 2 (se tabell 2.3) tilsettes. Pelleten løses 

opp ved forsiktig pipettering opp og ned.  

6. Cellesuspensjonen overføres til en steril trypsineringsflaske som settes på vannbad ved 

37 °C i 15 minutter. Korkene må være løst skrudd på, og flasken rystes forsiktig med 

jevne mellomrom.  

7. Innholdet i trypsineringsflasken suges opp og overføres til et 50 ml sterilt rør som 

inneholder 15 ml av løsning 4 (se tabell 2.3). Røret fylles deretter helt opp med 

løsning 4. Rørene sentrifugeres ved 1000 rpm i 2 minutter. Hvis supernatanten ikke er 

klar etter sentrifugering, er det for mye DNA tilstede. Tilsett litt av løsning 3 (se tabell 

2.3) og sentrifuger en gang til ved 1000 rpm i 2 minutter. 

8. Supernatanten fjernes og pelleten reløses i 3 ml av løsning 3.  

9. Cellesuspensjonen homogeniseres ved å forsiktig pipettere løsningen opp og ned med 

en 10 ml pipette, så en 5 ml pipette, deretter en steril pasteurpipette med en spiss som 

er smalnet av med gassflamme. Suspensjonen pipetteres opp og ned et tilstrekkelig 

antall ganger til suspensjonen blir blakket.  

10. La suspensjonen stå i ro noen minutter, slik at eventuelle celleklumper kan 

sedimentere. Den klumpefrie delen av løsningen overføres til et sterilt 50 ml rør med 

15 ml løsning 5 (se tabell 2.3).  

11. 2 ml løsning 3 tilsettes eventuelt røret med celleklumpene og de to forrige punktene 

gjentas. Løsningen overføres til røret med løsning 5 og sentrifugeres ved 900 rpm i 7 

minutter.  

12. Supernatanten fjernes og 10 ml medium platemedium (se tabell 2.4) tilsettes røret.  
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13. Cellepelleten løses ved forsiktig pipettering opp og ned et tilstrekkelig antall ganger 

for å oppnå homogen cellesuspensjon.  

14. Ta ut 10 µl cellesuspensjon i 90 µl medium. En liten prøve av denne fortynningen 

overføres til Bürchers tellekammer og celletettheten bestemmes. 

15. Cellesuspensjonen fortynnes med medium i en steril erlenmeyerkolbe, slik at cellene 

som plates ut i skålene har ønsket tetthet (1,9 x 106 celler/ml).  

16. En tilstrekkelig mengde cellesuspensjon overføres til skåler eller brett, som inkuberes 

ved 37 °C og 5 % CO2. 

17. 24 timer etter utplating erstattes mediumet i skålene med et definert ernæringsmedium 

uten kyllingserum (se tabell 2.5).  

 

Tabell 2.3 Løsninger brukt til preparering av kyllingkorncellekultur 

Løsning Komponenter  Mengde 

Løsning 1 

  

  

  

Bovint serumalbumin  1,50 g 

Krebs Ringer løsning 10X (* se nederst i 

tabellen) 
50 ml 

MgSO4 (38,2 mg/ml destillert vann) 4 ml 

  Destillert vann ad 500 ml 

Løsning 2  

  

Trypsin 25 mg 

Løsning 1 100 ml 

Løsning 3 

  

  

  

  

Trypsinhemmer 26 mg 

DNAse 1 6,2 mg 

MgSO4 (38,2 mg/ml destillert vann) 0,5 ml 

Løsning 1  ad 50 ml 

Løsning 4 

  

Løsning 1 100 ml 

Løsning 3 16 ml 

Løsning 5 

Løsning 1 40 ml 

MgSO4 (38,2 mg/ml destillert vann) 320 µl 

CaCl2 (12,0 mg/ml destillert vann) 320 µl 

- Løsningene tillages rett før bruk og sterilfiltreres (0,2 µm) i LAF-benk. 

- Volumene er tilpasset cellekulturer med opptil 80 lillehjerner. 

* Løsningen 10X Krebs-Ringer består av 1,21 M NaCl, 0,14 M glukose, 0,25 M 

NaHCO3, 48 mM KCl, 12 mM KH2PO4, 0,28 mM fenolrødt og destillert vann ad 500 

ml. Løsningen sterilfiltreres 0,2 µm og oppbevares ved 2-8°C i inntil 6 måneder. 
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Tabell 2.4 Platemedium til kyllingkorncellekultur 

Komponenter Sluttkonsentrasjon i medium Mengde 

Basal Medium Eagle (BME)  500 ml 

Varmeinaktivert kyllingserum, 

lot: S69590D0500, Biowest 

7,5 % 37 ml 

Penicillin- Streptomycin (10 

000 U/ml - 10 mg/ml) 

1 % 5 ml 

Insulin (1 mM) 100 nM 50 µl 

KCl 22 mM 825 mg 

L-glutamin 2 mM 146 mg 

- Vei ut KCl og L-glutamin i 50 ml rør, løs opp i mediet og sterilfiltrer 0,2 µm tilbake til 

medieflasken. 

- Oppbevares i 2-8 °C. 

  

Tabell 2.5 Definert ernæringsmedium til kyllingkorncellekultur 

Komponent  Sluttkonsentrasjon i 

medium 

Mengde 

Basal Medium Eagle (BME)  500 ml 

L-glutamin 2 mM 146 mg 

KCl 22 mM 825 mg 

Penicillin Streptomycin (10 000 

U/ml - 10 mg/ml) 

1 % 5 ml 

Humant transferrin 100 µg/ml 50 mg 

Putrescin 60 µM 4,8 mg 

Natriumselenitt (100 µM) 30 nM 150 µl 

Trijodtyronin (T3) (20 µg/ml) 1 nM 17 µl 

Insulin 25 µg/ml 12,5 mg løst i 6,25 ml 

destillert vann med pH 

2,0. 

- Vei ut tørrstoffene i 50 ml rør, løs de opp i mediet og sterilfiltrer 0,2 µm tilbake til 

medieflasken. 

- Oppbevares i 2-8 °C. 
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2.4.5 Eksponering av celler in vitro 

Både PC12-celler og kyllingkornceller eksponeres etter oppsett i tabell 2.6. 

Tabell 2.6 Eksponering av celler in vitro 

Løsning Konsentrasjon Celletype 

Paracetamol 10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM PC12- celler og kornceller 

TrkA-hemmer 

(GW441756)  

10 µM PC12- celler og kornceller 

NGF 50 ng/ml PC12-celler 

DMSO 1 ‰ PC12- celler og kornceller 

 

2.5 Histologiske analyser 

Det undersøkes om tykkelsen på korncellelagene i kyllingens lillehjerne endres som følge av 

eksponering for paracetamol og saltvann ved ulike tidspunkt. Dette måles i HE-fargede snitt. 

Høsting, dissekering og formalinfiksering utføres delvis på UiO, delvis på Oslo 

Universitetssykehus (OUS), avdeling for patologi, Ullevål. Fremføring, snitting og farging 

utføres på OUS. Mikroskopering utføres på UiO.   

2.5.1 Fiksering og preparering 

For å lage histologiske snitt til mikroskopisk vurdering, må lillehjernene først fikseres i 10 % 

formalin som lages ved å fortynne 40 % formaldehydløsning i destillert vann. Ved fiksering 

dannes det kryssbindinger mellom proteiner, slik at cellenes struktur stabiliseres. 

Lillehjernene må også orienteres før videre preparering: 

1. Kyllingembryo eksponeres og høstes etter metode beskrevet i avsnitt 2.4.1 og 2.4.2.  
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2. Hodeskallen klippes opp langs siden, og brettes ut slik at hjernen blottlegges. Legg 

hele hodet i 10 % formalin i 24 timer.  

3. Ta selve hjernen ut av hodeskallen med en skje, og legg den på ny 10 % formalin. 

4. Del hjernen på tvers (se figur 2.1) etter 24-48 timer med skalpell, når vevet går fra 

svakt rosa til hvit. Legg kuttet slik at det er mulig å orientere den stripete lillehjernen etter 

hjernestammen og hjernehalvdelene fra occipitallappene for støping, snitting og 

mikroskopering. 

  

 

 

 

 

Figur 2.1 Grovanatomisk skisse over 

kyllinghjernen hvor orienteringskutt legges. 

Kuttflaten legges gjennom occipitallappene og 

hjernestammen, slik at lillehjernen er orientert for 

snitting og mikroskopering. 

 

2.5.2 Fremføring, støping og beskjæring 

For å lage et snitt av vevet, må det først prosesseres gjennom en rekke væsker.  

1. Hjernene legges i store fremføringskassetter, slik at ikke vevet trykkes sammen av 

kassetten (Sakura Tissue-Tek Cassette). 

2. Vevet i kassettene føres så fra formalin, via ulike spritgradienter og xylen til parafin 

(Sakura Tissue-Tek Paraffin Wax) i maskinen (Sakura Tissue-Tek VIP) i en prosess 

som tar omtrent 20 timer.  

3. Støp vevet inn. Det brukes dype støpeformer og vevet orienteres etter figur 2.1. Fest 

kutttflaten i bunn av formen, før varm parafin helles over og avkjøl på en kjøleplate 

(Sakura Tissue-Tek Tec). 
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4. Snitt vevet ved hjelp av en mikrotom (Microm HM355). Grovsnitt vevet først, slik at 

en kommer ned til ønsket område. Fintrim vevet for å få en glatt overflate. Hele 

strukturen på lillehjernen må kommer frem slik at det lar seg gjøre å måle cellelagene. 

Overfør 2,5 µm tykke snitt til et parafinstrekkevannbad (Medite TFB 35) fylt med 

destillert vann varmet opp til rundt 50 °C og fisk dem opp på objektglass (Menzel-

Glaser). 

2.5.3 HE- farging og mikroskopering 

1. Deparafiner snittene i varmeskap (Memmert) ved 80 °C i minimum 30 minutter. Da 

vil kun vevet lime seg fast til objektglasset.  

2. Farg vevet på objektglasset etter standard prosedyre med den automatiske 

fargemaskinen (Leica Autostainer), hvor hematoksylin farger cellekjernene blå og 

eosin farger bindevev rosa. Legg dekkglass over vevet med oppleggsmaskinen (Leica 

CV530). 

3. Ta bilder av HE-snittene ved hjelp av lysmikroskopet TMS 2.2.1 (Nikon, Japan).  

4. Mål 3-5 representative deler av lillehjernen med det kalibrete måleprogrammet NIS 

(Nikon, Japan).  

5. Tell antall celler i molekylærlaget ved å bruke måleprogrammet ImageJ. Plasser 

bokser på størrelsen 20-25 x 50-100 µm tilfeldig i molekylærlaget og tell antall celler 

inni boksen.  
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2.6 Analyse av mikroRNA 

For å undersøke om paracetamoleksponering kan påvirke regulering av mRNA-uttrykk, ble 

RNA isolert fra lillehjernen i kylling og miRNA sekvensert. Under isoleringen er det 

essensielt å jobbe sterilt på laben. RNaser er aktive og stabile enzymer som ikke krever 

kofaktorer for å fungere. RNaser er vanskelige å deaktivere, og de ødelegger raskt RNA. Det 

benyttes derfor aseptisk arbeidsteknikk, hyppig hanskebytte, pipettespisser med filter, 

RNasefritt vann og det ferdig rensede RNA holdes på is for å hindre degradering (Nielsen, 

2011). 

Kyllingembryo ble eksponert på E13 med 15 mg/kg paracetamol eller 0,9% saltvann (se 

avsnitt 2.4.1) og høstet på E17. Lillehjernene ble tatt ut som beskrevet i avsnitt 2.4.2, og raskt 

fryst ned i kryorør ved bruk av flytende nitrogen. Ved homogenisering er det sjanse for 

skumdannelse. Det ble derfor utført en pilotstudie med en lillehjerne og økende mengde TE-

buffer med ribonuklease-, fosfatase- og proteasehemmere. Dette er nødvendig for å validere 

metoden og for å kontrollere renheten av isolert mikroRNA (miRNA). Til isoleringen brukes 

kitene RNeasy® Plus Mini Kit og RNeasy® MinElute CleanUp kit. Disse kitene renser 

lillehjerne-homogenatet for blant annet DNA, og både totalRNA og miRNA elueres ut. 

miRNA sendes videre til sekvensering, mens totalRNA lagres ved -80 °C til eventuelle senere 

prosjekter. 

2.6.1 Homogenisering av lillehjerner til miRNA isolering 

1. En lillehjerne tilsettes 120 µl TE-buffer med ribonuklease-, fosfatase- og 

proteasehemmere (se tabell 2.7 b) i et eppendorfrør. 

2. Lillehjernen homogeniseres med en homogenisator med roterende plastpistill. 

3. Halvparten av homogenatet overføres til hver sitt eppendorfrør og tilsettes 700 µl 

buffer RLT Plus fra RNeasy® Plus Mini Kit tilsatt 40 mM DTT.  

4. Løsningen homogeniseres videre med sprøyte og kanyle (21 G) opp og ned et 

tilstrekkelig antall ganger til homogen blanding oppnås. Løsningen settes så på is.  
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Tabell 2.7 Løsninger brukt til homogenisering av lillehjerner til miRNA- isolering 

Løsning Komponent Sluttkonsentrasjon 

a) Tris-EDTA(TE)-buffer Tris-HCl-løsning med pH= 8 1% 

EDTA 1 mM 

MQ- vann Ad 50 ml 

- Sterilfiltreres til 0,2 µm og oppbevares i romtemperatur 

b) TE-buffer med 

ribonuklease-, fosfatase- og 

proteasehemmer 

Leupeptin 10 mg/ml 

PMSF 0,6 mM 

Pepstatin A 10 µg/ml 

Na3VO4 0,2 mM 

RNasin 1000 enheter per 1 ml buffer 

TE-buffer 1 ml 

- Løsningen lages rett før bruk og holdes på is. 

 

2.6.2 Isolere RNA med RNeasy® Plus Mini Kit 

1. Løsningen av en homogenisert lillehjerne fra avsnitt 2.6.1 fordeles på fire gDNA 

Eliminator Spin kolonner plassert i 2 ml oppsamlingsrør, med 350 µl homogenat per 

kolonne.  

2. Kolonnene sentrifugeres i 15 sekunder ved 10 000 rpm i kjølesentrifugen Heraus 

fresco 21 (Thermo Fisher Scientific, USA). Hvis nødvendig, sentrifuger på nytt, slik at 

all væsken passerer membranen.   

3. DNA blir igjen på kolonnen, som kan kastes. Eluatet inneholder RNA og tilsettes 350 

µl 70 % etanol. Bland godt på vortexmikser.  

4. Overfør væsken, inkludert bunnfall, til en RNeasy® Mini Spin kolonne plassert i et 2 

ml oppsamlingsrør. Lukk igjen lokket forsiktig, sentrifuger i 15 sekunder ved 10 000 

rpm.  
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5. Ta vare på både RNeasy® Mini Spin kolonnen hvor RNA med over 200 nukleotider 

befinner seg og eluatet, hvor RNA under 200 nukleotider befinner seg.  

2.6.3 Isolere RNA under 200 nukleotider med RNeasy® 

MinElute CleanUp Kit 

1. Eluatet fra 2.6.2 punkt 5 tilsettes 700 µl RLT Plus buffer med 40 mM DTT og blandes 

godt.  

2. 500 µl 96-100 % etanol tilsettes RNA-fortynningen og blandes godt med pipette. 

3. Overfør 700 µl av prøven til en RNeasy® MinElute Spin kolonne plassert i et 2 ml 

oppsamlingsrør.   

4. Lukk lokket forsiktig, sentrifuger i 15 sekunder ved 10 000 rpm. Gjenta 

sentrifugeringen til all væsken er passert kolonnemembranen. Kast eluatet.  

5. Tilsett 500 µl RPE buffer (RPE bufferkonsentrat som tilsatt 4 volum absolutt etanol) 

til RNeasy® MinElute spin kolonnen. Lukk lokket forsiktig, og sentrifuger i 15 sekunder 

ved 10 000 rpm. Kast eluatet. 

6. Tilsett 500 µl 80 % etanol til kolonnen. Lukk lokket forsiktig og sentrifuger i 2 

minutter ved 10 000 rpm. Kast eluatet og oppsamlingsrøret.  

7. Plasser kolonnen i et nytt 2 ml oppsamlingsrør, åpne lokket og sentrifuger i 5 minutter 

ved 10 000 rpm. Kast eluatet og oppsamlingsrøret.  

8. Plasser kolonnen i et 1,5 ml oppsamlingsrør. Tilsett 14 µl RNase-fritt vann fra 

RNeasy® MinElute CleanUp Kit i midten av RNeasy® MinElute Spin 

kolonnemembranen. Lukk lokket forsiktig og sentrifuger 1 minutt ved 13 000 rpm for å 

eluere korte RNA. 

9. Eluatene som tilhører samme lillehjerne slås sammen i et eppendorfrør.  

10. Prøvene fryses ved -80 °C, frem til sekvensering.   
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2.6.4 Isolere RNA over 200 nukleotider med RNeasy® Plus 

Mini kit 

1. Tilsett 700 µl buffer RW1 til RNeasy® Mini Spin kolonnen fra 2.6.2 steg 5. Lukk 

lokket forsiktig, sentrifuger i 15 sekunder 10 000 rpm for å vaske kolonne. Kast eluat og 

oppsamlingsrøret.  

2. Plasser RNeasy® Mini Spin kolonnen i et nytt 2 ml oppsamlingsrør. Tilsett 500 µl 

RPE-buffer. Lukk lokket forsiktig og sentrifuger i 15 sekunder ved 10 000 rpm. Kast 

eluat. Dette trinnet utføres to ganger.  

3. Kolonnen plasseres i et nytt 2 ml oppsamlingsrør og sentrifuger med åpent lokk i 1 

minutt ved 13 000 rpm. 

4. Kolonnen plasseres i et 1,5 ml oppsamlingsrør og tilsettes 30-50 µl RNase fritt vann 

midt på kolonnemembranen. Lokket lukkes og sentrifuger i 1 minutt ved 10 000 rpm for å 

eluere RNA som er over 200 nukleotider lange. Gjenta med et nytt volum RNasefritt 

vann, hvis forventet RNA-utbytte er over 30 µg. 

5. Eluatene som hører til samme lillehjerne, slås sammen i et eppendorfrør. 

6. Eluatene kjøres ut på gel og det måles absorbans på de for å undersøke renheten til 

prøvene. Deretter fryses prøvene ned ved -80 °C. 
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2.6.5 Analyse av RNA renhet med OD-måling 

For å bestemme renheten til de opparbeide prøvene måles absorbansforholdet mellom DNA 

og RNA ved A260 og A280 nm på spektrofotometeret Picodrop. RNA har en tydelig topp på 

A260 og DNA på A280. Et forhold nærmere 2 indikerer rent RNA, er ratioen nærmere 1,8 

tilsier det at det er DNA tilstede. Spektrofotometret måler absorbans ved å sende lys gjennom 

en glasskyvette og måle det lyset som transmitteres gjennom (Manchester, 1996). For å spare 

på miRNA eluat ble totalRNA målt. 

1. Pipetter 1-3 µl av prøven opp i glasskyvetten. 

2. Plasser pipetten i kammeret. 

3. Mål absorbans ved 260 nm og 280 nm.  

2.6.6 Analyse av RNA renhet med agarosegelelektroforese 

For å kontrollere renheten av eluatet, benyttes også en gel for å separere DNA, RNA og 

miRNA. For å spare på miRNA eluat ble totalRNA kjørt ut på gel.   

1. 1 g agarose blandes godt med 100 ml 1X TBE- buffer (se tabell 2.8) i en 

erlenmeyerkolbe. 

2. Løsningen kokes i mikrobølgeovn til all agarose er oppløst og avkjøles til cirka 50 °C. 

3. 10 µl etidiumbromid tilsettes løsningen i avtrekkskap.  

4. Løsningen helles over i en oppmontert gelform og en kam med ønsket antall brønner 

settes i formen. La gelen stivne.  

5. Fjern kammen. Sett gelen i elektroforeseoppsatsen. Tilsett 1X TBE-buffer (tabell 2.8) 

til hele gelen er dekket.  

6. Sett på 10 µl prøve i hver brønn. 0,8 µl prøve er tilsatt 3 µl OrangeMix (20 % w/v 

glyserol i destillert vann tilsatt Orange-farge) og 7,2 µl RNAsefritt vann og 10 µL 

OrangeG (molekylvektsstige).  

7.  Kjør gelen på 100 V i omtrent 45 minutter. 
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8. Ta bilde av gelen med programmet Trans-UV Image Lab på maskinen Gel Doc™ 

XR+, begge fra Bio-Rad. 

Tabell 2.8 1X Tris-Borat-EDTA (TBE)- buffer 

Komponent Sluttkonsentrasjon 

Tris 89 mM 

Borsyre 89 mM 

EDTA 2 mM 

MQ- vann Ad 1000 ml 

- pH justeres til pH 8,0 med NaOH/HCl. 

2.6.7 Sekvensering av miRNA 

Prøvematerialet som undersøkes med tanke på renhet med OD (avsnitt 2.6.5) og kjøres ut på 

gel (2.6.6) stammer fra total RNA eluat for å spare på miRNA- eluat. Resultatene viste at det 

er eluert ut rent RNA (se resultater i vedlegg I). Før sekvensering er det nødvendig med 

bioanalysering av miRNA-eluatet for å vurdere kvaliteten på miRNA. I denne 

masteroppgaven ble dette utført av forskningsingeniør Magnus Leithaug, en 

samarbeidspartner innen endringsmiljøet PharmaTox. Det ble funnet at miRNA-eluatet var av 

god nok kvalitet til å sekvenserers. Leithaug preparerte også miRNA bibliotek før 

sekvensering, og donerte prøveopparbeidelsesmateriell til dette. Kitet NEBnext® Small RNA 

Library Prep Set for Illumina® brukes.  

miRNA- prøvene leveres til Norwegian Sequencing Center for sekvensering. Sekvenseringen 

utføres i NextSeq™ 500 Illumina sekvenseringsmaskin, med miRNA fra Gallus gallus som 

referansegenom. Referensegenom hentes på http://www.mirbase.org. 

  

http://www.mirbase.org/
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2.6.8 Videre undersøkelser av sekvenserte miRNA 

Sekvensering gir rådata i form av FASTQ-filer, som inneholder nukleotidsekvenser og en 

kvalitetsscore. Rådataene sekvenssammenliknes opp mot Gallus gallus –genomet, noe som 

resulterer i SAM/BAM-filer. Disse filene bearbeides med DESeq2- pakken fra Bioconductor, 

slik at antall avlesninger av hver nukleotidsekvens telles (rpm, av engelske reads per million). 

Da er det mulig å se om utrykket av miRNA endres av behandling med paracetamol. Dataene 

fremstilles ved hjelp av varmekart og spredningsplott kalt «volcano plot». Dette ble utført av 

postdoktor Diana Domanska, en annen samarbeidspartner i endringsmiljøet PharmaTox.  

Det miRNA som også kan gjenfinnes i menneske er interessant for videre undersøkelser. Bruk 

søkemotoren BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, Basic Local Alignment Search 

Tool, National Centre for Biotechnology Information, USA) for å undersøke om 

nukleotidsekvensene fra kylling samsvarer med humane nukleotidsekvenser. Bruk databasen 

mIRGeneDB (http://mirgenedb.org/) for å finne forløpersekvensen til miRNA fra 

spredningsplottet. Sett denne sekvensen inn i søkemotoren. Kan sekvensen gjenfinnes i andre 

arter vil det vises i søkeresultatet. Kommer det humane miRNA- sekvenser fram, bruk de til 

videre litteratursøk. 

  

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://mirgenedb.org/
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2.7 Analyse av nevrittutvekst 

For å måle nevrittutvekst etter eksponering (se tabell 2.6) brukes «Neurite Outgrowth Staining 

kit» fra Molecular probes™. Kyllingkornceller eller PC12- celler splittes og plates ut i svarte 

96-brønnsplater og i svarte 96-brønnsbrett med gjennomsiktig bunn. Brettene inkuberes ved 

37 °C og 5 % CO2 i 24 timer før eksponering. Etter 24 eller 72 timer farges cellene med «Cell 

Membrane Stain» og «Cell Viability Indicator» fra kitet «Neurite Outgrowth Staining kit», 

deretter avleses fluorescensresponsen ved bruk av en fluorescensplateleser (Hancock, Kopp, 

Kaur, & Hanson, 2015). 

1. 1X «Working Stain Solution» lages ved å fortynne «Cell Viability Indicator» (1000X) 

og «Cell Membrane Stain» (1000X) fra «Neurite Outgrowth Staining kit» i Dulbeccos 

Phosphate- Buffered Saline (DPBS). 

2. Alt medium fjernes fra brønnene og 100 µl av 1X «Working Stain Solution» tilsettes 

hver brønn på brettet.  

3. Brettene inkuberes i 10 – 20 minutter ved romtemperatur.  

4. Samtidig lages 1X «Working Solution of Background Suppression Dye» ved å 

fortynne «Background Suppression Dye» (100X) fra «Neurite Outgrowth Staining 

kit» i Dulbeccos Phosphate- Buffered Saline (DPBS). 

5. Etter inkubering fjernes fargeløsningen, og 100 µl av 1X «Working Solution of 

Background Suppression Dye» tilsettes hver brønn. 

6. Fluorescens fra celleviabilitet måles ved eksitasjon på 483 nm og emisjon på 525 nm 

ved bruk av plateleser. Fluorescens fra membranoveflaten (både levende og døde 

celler) måles ved eksitasjon på 554 nm og emisjon på 567 nm ved bruk av plateleser. 

7. Bilder av cellene tas i lysmikroskop TM 2.2.1 (Nikon Japan) med objektivene 10X og 

40X forstørrelse.  
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2.8 MTT- analyse 

MTT er en kolorimetrisk analyse som måler cellenes metabolske aktivitet, ved deres evne til å 

redusere MTT (3-(4,5-dimetylthiazol-2-yl)- 2,5-difenyltetrazolium bromid) til lilla formazan. 

Når celler dør, mistes evnen til å omdanne MTT til formazan (Riss TL, 2013). 

Kyllingkornceller og PC12-celler plates ut i blanke Nunc™ 96-brønnsbrett. Kornceller 

eksponeres samme dag og analyseres med MTT etter 24 timer. PC12- celler eksponeres 24 

timer etter utplating og analyseres med MTT 72 timer etter eksponering. Absorbans avleses 

på plateleser ved 570 nm. 

1. 5 mg/ml MTT-løsning lages i avtrekksbenk ved å løse MTT (3-(4,5-dimetylthiazol-2-

yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid) i PBS (se tabell 2.9). 

2. MTT- løsning tilsettes i hver brønn til en sluttkonsentrasjon på 0,5 mg/ml per brønn. 

3. Inkuberes i 3 timer i inkubatorskap ved 37 °C og 5 % CO2. 

4. Fjern innholdet i alle brønner, og tilsett 100 µl DMSO i hver brønn. 

5. Inkubèr i 30 minutter ved 37 °C på platerister i avtrekksbenk. 

6. Avles absorbans ved 570 nm i plateleser.  

Tabell 2.9 Fosfatbufret saltvann (PBS-løsning) 

Komponent Sluttkonsentrasjon 

NaCl 138 mM 

KCl 2,7 mM 

KH2PO4 2 mM 

Na2HPO4 x 2 H2O 10 mM 

MQ- vann ad 4000 ml 

- pH-justeres til 7,4 med HCl/NaOH, autoklaveres og oppbevares ved 2-8 °C. 
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2.9 Måling av glutationnivå 

For å måle intracellulære nivåer av glutation i cellekulturene benyttes det ikke-fluorescerende 

stoffet monoklorobiman (mBCl). mBCl vil lett konjugere med lavmolekylære tioler, som 

glutation, N-acetylcystein, merkaptopurin og peptider, og avgi fluorescens som kan måles i 

plateleser (Machado & Soares, 2012; Stevenson, Wokosin, Girkin, & Grant, 2002). Hoechst 

33342 binder seg til adenin-tymin sekvenser i DNA, og brukes for å korrigere om responsens 

fra mBCl målingene samsvarer med antall kjerner i hver brønn (Ré et al., 2003). 

Kyllingkornceller eller PC12- celler plates ut i svarte 96-brønnsplater, eksponeres (se tabell 

2.6) 24 timer etter utplating, og fluorescens avleses i en plateleser 24 eller 72 timer etter 

eksponering. 

1. 40 mM mBCL-løsning fortynnes i DMEM og tilsettes hver brønn til en 

sluttkonsentrasjon på 40 µM. 96-brønnsplaten inkuberes ved 37 °C i 30 minutter.  

2. Fjern all væske i brønnene, vask en gang med 100 µl N-buffer (se tabell 2.10). Fjern 

all væske. 

3. Tilsett ny 100 µl N-buffer og avles fluorescens i plateleser ved eksitasjon 380 nm og 

emisjon 478 nm. 

4. 1 mg/ml Hoechst 33344 trihydrokloridløsning fortynnes i N-buffer og tilsettes hver 

brønn til en sluttkonsentrasjon på 1,5 µg/ml. 

5. La brettet stå mørkt i 3-5 minutter, før all løsning fjernes og ny 100 µl N-buffer 

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

461 nm.  
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Tabell 2.10 N-buffer 

Komponent Sluttkonsentrasjon 

NaCl-løsning 140 mM 

KCl-løsning 3,5 mM 

Tris-HCl buffer med pH 7 15 mM 

Na2HPO4 + NaH2PO4 – buffer 1,2 mM 

Glukose 5 mM 

CaCl2- løsning 2 mM 

Destillert vann Ad 100 ml 

- Løsningen blandes godt i en glasskolbe rett før bruk. 

 

2.10  Transfeksjon og promotoraktivitetsmåling 

For å studere og kvantifisere genekspresjon benyttes kitet «Dual-Luciferase® Reporter Assay 

System» etter transfeksjon med plasmid. Metoden benytter seg av reportergener som er under 

kontroll av ulike promotorer, som enten er eksperimentelt eller konstitutivt uttrykt. 

Reportergenet er koblet til en promotorsekvens i en plasmidvektor som lipotransfekteres inn i 

cellene. Hvis ekspresjonen av reporteraktiviteten endres, samstemmer dette med endringer i 

aktiviteten til den koblede promotoren (Sherf, 1996; Shifera & Hardin, 2010). 

Luciferase fra ildfluen Photinus pyralis er fra det eksperimentelle reportergenet, og produktet 

ildflueluciferase katalyserer oksidasjonen av D-Luciferin, som igjen vil frigjøre lys som kan 

detekteres av et luminometer. Mengden lys vil være proporsjonal med luciferaseaktivitet i 

prøven (Smale, 2010). Luciferase fra sjøkorallen Renilla reniformi er det konstitutive 

reportergenet, som korrigerer for variasjon i transfeksjonseffektivitet og prøvehåndtering. 

Renillaluciferase katalyserer oksidasjonen av koelenterasin, som også vil frigjøre lys som kan 

detekteres av et luminometer. Dette gjøres ved bruk av reagenset «Stop&Glo™»  fra kitet 

«Dual-Luciferase® Reporter Assay System», som starter luminiscens fra renillaluciferase 

(Sherf, 1996). 
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2.10.1 Transfeksjon av PC12- celler og kornceller fra kylling 

PC12-cellene transfekteres 24 timer etter utplatning med ønsket plasmid. Kornceller fra 

kylling transfekteres 48 timer etter utplating. Det kationiske transfeksjonsreagenset «K2® 

Transfection System» brukes til alle transfeksjonene.  

Tabell 2.11 Plasmid brukt til transfeksjon 

Genprodukt Plasmid-

forkortelse 

Mengde per 50 µl DNA 

blanding løst i DMEM 

Kilde 

Ildflueluciferase under 

kontroll av MMP-9-

promotor 

MMP-9- luc 0,8 µg Gave fra I. Mikkola, 

Universitetet i Tromsø, 

Tromsø 

Ildflueluciferase under 

kontroll av Pax6-

promotor 

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

University of East Anglia, 

Norwich, UK 

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

 

Transfeksjonene utføres etter følgende prosedyre: 

1. 10 µl K2 «Multiplier Reagens» dryppes på skålene og inkuber i 2 timer ved 37 °C og 5 

% CO2. 

2. 1 µg plasmid blandes i 50 µl DMEM per skål. Det beregnes totalt 1 µg plasmid per 

liten skål. Medium må være fritt for penicillin, streptomycin og serum. Løsningen blandes 

godt på whirlmikser. 

3. 3 µl K2 «Transfection Reagens» blandes i 50 µl DMEM. Det blandes ved å forsiktig 

rulle røret mellom hendene. 

4. Transfeksjonsløsningen lages ved å blande sammen plasmid-løsningen og 

transfeksjonsreagenset i forhold 50 µl:50 µl, ved å forsiktig rulle på røret mellom 

hendene. Transfeksjonsløsningen inkuberes ved romtemperatur i 20 minutter.  

5. 100 µl av transfeksjonsløsningen dryppes forsiktig på hver celleskål (liten).  

6. Inkuber skålene ved 37 °C og 5 % CO2 i 5-6 timer. 
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7. Fjern all løsning i skålene og erstatt med definert ernæringsmedium (til PC12- celler 

se tabell 2.1, til kornceller se tabell 2.5) som er tilsatt ønsket eksponering (se tabell 2.6), 

og inkuber ved 37 °C og 5 % CO2. 

2.10.2 Høsting av celler til luciferaseanalyse 

PC12- celler og kornceller høstes 48 timer etter transfeksjon og eksponering etter følgende 

prosedyre: 

1. Alt medium pipetteres av skålene. 

2. Vask skålene to ganger med 1 ml iskald PBS (se tabell 2.9) og beveg skålene forsiktig 

i sirkel slik at hele skålen vaskes.  

3. Fjern all PBS med pipette. 

4. 125 µl høsteløsning som består av 0,1 % LUC med 1,0 mM DTT (se tabell 2.12) 

tilsettes midt i skålen. 

5. Inkuber ved romtemperatur i 5 minutter.  

6. Cellene skrapes løs med en celleskrape i en retning, deretter i ny retning vinkelrett på 

den første.  

7. Cellesuspensjonen overføres til et eppendorfrør og settes på is. Sentrifuger i Heraeus 

Fresco 21 kjølesentrifuge ved 4 °C i 5 minutter og 13 000 rpm. 

8. Supernatanten overføres til et nytt eppendorfrør som brukes videre.  

Tabell 2.12 Høsteløsning til luciferaseanalyse 

0,1 % LUC Komponent Sluttkonsentrasjon 

 Tris -1 M MES med pH = 7,8 50 mM Tris-50 mM MES 

 Triton X-100 0,1% 

 MQ-vann Ad 100 ml 

- Oppbevares ved 2-8 °C. 
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2.10.3 Måling av ildflueluciferaseaktivitet 

Rett etter høsting av cellene, måles aktiviteten til ildflueluciferase på et luminometer. Ved 

tilsetting av luciferin, vil luminometeret kvantitativt måle lysintensiteten i prøven.  

1. Luminometerets slanger vaskes først med destillert vann, deretter med 1 mM 

luciferinløsning før bruk. 1 mM luciferinløsning lages ved å løse D-luciferin i MQ-vann. 

Løsningen beskyttes mot lys og oppbevares ved 2-8 °C. 

2. 1 mM luciferinløsning plasseres i luminometerets dispenser, og beskyttes mot lys.  

3. 50 µl av supernatanten fra cellehøstingen blandes med 150 µl LUC-cocktail (se tabell 

2.13) i et plastrør som har stått på is.  

4. Røret settes i luminometeret og luminometeret innstilles slik at 100 µl luciferinløsning 

tilsettes og lysintensiteten måles i 2 sekunder.  

5. Når alle prøvene er målt, tømmes luminometeret for luciferin. Slangene vaskes med 

MQ-vann og tømmes helt for væske.  

 

Tabell 2.13 LUC-Cocktail 

Komponent Sluttkonsentrasjon 

Adenosin-5-trifosfat (ATP) 2,4 mg/ml 

1 M magnesiumacetat 20 mM 

1 M Tris – 1 M MES med pH= 7,8 83 mM Tris/ 83 mM MES 

MQ-vann Ad 100 ml 

- Oppbevares ved -20 °C 
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2.10.4 Måling av Renillaluciferaseaktivitet 

Renillaluciferaseaktiviteten bør måles med en gang, men kan lagres i eppendorfrør ved -80 °C 

og måles på et senere tidspunkt.  

1. Stop&Glo® reagens består av 20 µl Stop&Glo® substrat fortynnet i 1 ml Stop&Glo® 

buffer fra kitet «Dual-Luciferase® Reporter Assay System». Oppbevares beskyttet 

mot lys ved -80 °C. Stop&Glo®- reagens fortynnes videre 100 ganger med 

romtemperert MQ-vann (100 µl + 9,9 ml MQ) i et rør og beskyttes mot lys.  

2. Luminometeret stilles på program for renillamåling hvor lysintensiteten måles i 10 

sekunder. 

3. 100 µl fortynnet Stop&Glo- reagens-løsning overføres til et plastrør og blandes med 

supernatanten fra cellehøstingen. 

4. For å bestemme egnet volum celleprøve (fra 1 µl – 20 µl), undersøkes det først hvor 

det lineære området ligger. Dette gjøres ved å prøve ut med ulike volum, for å se om 

verdien dobles med dobbelt volum. Verdiene bør ligge godt over bakgrunnsverdi. 

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

10 %, og median av disse benyttes som resultat.  

 

2.11  Analyse av proteiner med westernblott 

Westernblotting brukes for å undersøke om paracetamoleksponering påvirker proteinuttrykket 

i PC12-celler, kyllingkornceller og lillehjernehomogenat. Ved gelelektroforese separeres 

proteinene i prøven, og deretter påvises spesifikke proteiner av interesse ved hjelp av 

antistoffer og kjemiluminescens, etterfulgt av en kvantifisering ved måling av pikselintensitet 

på fremkalt blott (Mahmood & Yang, 2012). 
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2.11.1 Høsting av celler til westernblotting 

PC12-cellene og kyllingkorncellene inkuberes i ved 37 °C og 5 % CO2 i henholdsvis 24 og 48 

timer før eksponering (se tabell 2.6), og høstes til proteinanalyse 48 timer etter eksponering 

med følgende prosedyre: 

1. Mediet helles av skålene, rester pipetteres av. 

2. Skålene vaskes forsiktig to ganger med 3 ml kald PBS (se tabell 2.9), rester pipetteres 

av.  

3. 125 µl 2 % SDS med fosfatase og proteasehemmere (se tabell 2.14) tilsettes og cellene 

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

4. Cellesuspensjonen overføres til et eppendorfrør som settes umiddelbart på is.  

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

Tabell 2.14 2 % SDS med fosfatase og proteasehemmere 

Komponent Sluttkonsentrasjon 

Leupeptin 5 µg/µl 

PMSF 0,3 mM 

Pepstatin A 5 µg/µl 

Na3VO4 0,1 mM 

SDS 2 % 

PBS (se tabell 2.9) Ad 1000µl 

2.11.2 Homogenisering av kyllinglillehjerne til western 

Høstede lillehjerner (se avsnitt 2.4.2) homogeniseres og tilsettes TE-buffer (se tabell 2.7 a), 

slik at proteinene kan ekstraheres og kvantifiseres. 

1. 300 µl TE-buffer med fosfatase og proteasehemmere (se tabell 2.15) tilsettes de hele 

lillehjernene, som homogeniseres ved bruk av elektrisk homogenisator med 

plastpistell. 
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2. Nye 300 µl TE-buffer med 2 % SDS tilsettes homogenatet, som videre homogeniseres 

ved bruk av sprøyte og kanyle (21 G). 

3. Prøvene kokes i 5 minutter ved 95 °C og fryses ned ved -20 °C til senere bruk. 

Tabell 2.15 TE-buffer med fosfatase og proteasehemmere 

Komponent Sluttkonsentrasjon 

Leupeptin 10 µg/µl 

PMSF 0,6 mM 

Pepstatin A 10 µg/µl 

Na3VO4 0,2 mM 

TE-buffer (se tabell 2.7 a) Ad 4 ml 

2.11.3 Proteinmåling 

For å kunne måle proteinendringer i Western blot analyse er det nødvendig å bestemme 

proteinmengden i hver prøve før analysering. Proteinmengden bestemmes med «Pierce™ 

BCA protein assay kit». Metoden baserer seg på reduksjon av Cu2+ til Cu+, hvor 

fargeintensiteten angir hvor mye proteiner det er i en prøve, målt opp mot en standardkurve. 

Absorbansen måles i en plateleser (Smith et al., 1985). 

1. Lag 0,5 mg/ml BSA standardløsning, som består av 2 mg/ml Bovint serumalbumin 

(BSA) fortynnet i PBS (se tabell 2.9). 

2. Fortynnet standardløsning tilsettes i 14 brønner i et blankt 96- brønnsbrett i stigende 

volum fra 0 µl – 1,25 µl – 2,5 µl – 5 µl – 10 µl – 20 µl – 40 ul, slik at hver standard 

måles to ganger. 

3. Celleprøvene kokes i 5 minutter hvis de er seige, og fortynnes 1:20 med TE-buffer (se 

tabell 2.7 a) ved behov. Prøvene blandes godt på whirlmixer før bruk. 

4. Tilsett 5 µl av hver celleprøve i tre brønner. 
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5. 200 µl «Working Reagent» tilsettes i alle brønnene som skal brukes til måling. 

«Working Reagent» består av 50 deler Reagent A til 1 del Reagent B. 

6. 96-brønnsplaten inkuberes ved 37 °C i ca 60 minutter. 

7. Mål absorbans ved 562 nm i plateleseren. 

8. Absolutt proteinmengde i hver celleprøve beregnes ved hjelp av standardkurven. 

2.11.4 Proteinjustering og prøveopparbeidelse 

For å måle endringer av et proteiner med Western blott må prøvene proteinjusteres, slik at det 

settes på like mye protein i alle brønnene på elektroforesegelen. Det tilsettes 25 µg protein i 

hver brønn, og volumet som tilsettes bestemmes av volumet på brønnene til de ferdigstøpte 

gelene. 

1. Prøvene tilsettes 4X Laemmlibuffer (se tabell 2.16) i forholdet 3:1, slik at prøvene er 

fortynnet i 1X Laemmlibuffer. Det resterende volumet fylles på med MQ- vann.  

2. Prøvene kokes ved 95 °C i 5 minutter og avkjøles før de appliseres forsiktig i 

gelbrønnene. 

Tabell 2.16 4X Laemmlibuffer 

Komponent Sluttkonsentrasjon 

SDS 2 % 

Glyserol 20 % 

2- merkaptoetanol 5 % 

Tris- HCl med pH = 6,8 300 mM 

Bromfenolblå Noen korn 

MQ-vann 0,9 ml 

- løsningen kan oppbevares på benk i romtemperatur frem til bruk. 

- 2-merkaptoetanol tilsettes løsningen i avtrekkskap rett før bruk. 
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2.11.5 Gelelektroforese 

Ved gelelektroforese separeres proteiner etter størrelse i et elektrisk felt. Proteinene har blitt 

påført uniform negativ ladning under prøveopparbeidelsen av SDS og vil vandre mot positiv 

pol i et elektrisk felt. Store proteiner vil vandre kortere enn mindre proteiner. Den ferdigstøpte 

gelen består av en 4-20 % gradient (Mahmood & Yang, 2012). Det brukes ferdigstøpte geler 

av typen Mini-PROTEAN® TGX™ fra BioRad Laboratories. 

1. Gelen plasseres i en holder, som plasseres i bufferkaret fylt med 1X Tris-Glycin-SDS 

(TGS)- elfobuffer som består av 25 mM Tris, 192 mM Glyin, 0,1 % (v/w) SDS med 

pH 8,3. 

2. 5 µl standardløsning Precision Plus Protein™ All Blue Standards eller Precision Plus 

Protein™ Dual Color Standards settes forsiktig på i gelens første brønn. 

3. De proteinjusterte prøvene settes forsiktig på i hver sin brønn. Unngå at prøven flyter 

over i nabobrønnen.  

4. Strøm kobles på karet. Prøvene kjøres ved 150 V i cirka 60 minutter. Strømmen skrus 

av rett før den blå bromfenollinjen når bunnen av gelen, for å sikre god separasjon av 

proteinbåndene.   

2.11.6 Blotting av gel til membran 

Etter elektroforesen overføres proteinbåndene til en nitrocellulosemembran ved bruk av et 

elektrisk felt vinkelrett på gelen. Da vil de negativt ladede proteinene overføres fra gelen til 

membranen (Mahmood & Yang, 2012). 

1. En nitrocellulosemembran og to stabler med filtrer fuktes i 1X Trans-Blot® 

blottebuffer som består av 1 del Trans Blot® Turbo™ 5X transfer buffer, 1 del etanol og 3 

deler destillert vann. 

2. I bunnen av kassetten til blottemaskinen Trans-Blot® Turbo™ fra Bio-rad legges først 

en stabel med seks filtre, deretter nitrocellulosemembranen (begge fra «Trans-Blot® 

Turbo™ RTA Transfer Kit» fra Bio-Rad). Gelen legges på membranen og orienteres med 
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brønnene på toppen av membranen og proteinstandarden på venstre side. På toppen legges 

en ny stabel med seks filtrerpapir. Benytt en liten plastrulle til å fjerne luftbobler. 

3. Lokket på kassetten settes forsiktig på, og gelen blottes over på 

nitrocellulosemembranen i blottemaskinen ved 25 V og 2,5 A i 10 minutter.  

2.11.7 Ponceaufarging av membran og membranblokking 

Nitrocellulosemembranen farges med Ponceau S som bindes til proteiner for å bekrefte at 

proteinoverføringen fra gel til membran er vellykket og separasjonen er god. Proteinene 

kommer frem som røde bånd. Tørrmelk brukes for å blokkere for uspesifikk binding av 

antistoff til membranen.  

1. Membranen tas forsiktig ut av blottekassetten og legges 1 minutt i et kar med Ponceau 

S fargeløsning.  

2. Membranen vaskes så i destillert vann, slik at det kun er igjen farge på 

proteinbåndene. Overflødig væske får renne av på cellepapir, før membranen plasseres i 

en plastlomme. 

3. Ta et bilde av membranen med fremkallingsmaskinen Chemi Genius2 Bio Imaging 

system med programmet Genesnap fra SynGene for å dokumentere at proteinoverføringen 

er tilfredsstillende.  

4. Membranen legges i et 50 ml plastrør med proteinsiden inn mot midten. Tilsett 5 ml 

med 5 % tørrmelk i TBS-T (se tabell 2.17) til røret, og legge det til inkubering på rulle i 

romtemperatur i 1 time, eller ved 2-8 °C over natt.  
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Tabell 2.17 Trisbufret saltvann (TBS) med 0,1 % Tween (TBS-T) 

Komponent Konsentrasjon 

Tris base 2,45 g/L 

NaCl 8,0 g/L 

Tween 20 0,1 % 

MQ-vann Ad 1 L 

- Justeres til pH = 7,6 med NaOH/HCl. 

 

2.11.8 Tilsetting av antistoff 

For å påvise proteinbånd av interesse benyttes først et primært antistoff som spesifikt binder 

seg til proteinet. For å detektere det primære antistoffet benyttes det et sekundært antistoff 

som binder seg til det primære antistoffet. Det sekundære antistoffet er konjugert med 

pepperrotperoksidase (HPR, av engelsk horseradish peroxidase). Dette enzymet gir en 

lysreaksjon ved tilsetning av fremkallingsvæske som kan detekteres i en fremkallingsmaskin. 

1. Tørrmelken helles av. 

2.  Primært antistoff tilsettes til ny 5 % tørrmelk i TBS-T i riktig blandingsforhold (se 

tabell 2.18). Det inkuberes på rulle ved 2-8 °C over natt.  

3. Membranen vaskes med 5 ml TBS-T tre ganger i 15 minutter med rulling i 

romtemperatur.  

4. Sekundært antistoff tilsettes ny tørrmelk i riktig blandingsforhold (se tabell 2.18). Det 

inkuberes på rulle i minimum 1 time ved romtemperatur eller ved 2-8 °C over natt. 

5. Sekundærantistoffløsningen helles av og membranen vaskes tre ganger med 5 ml 

TBS-T på rulle i romtemperatur i 10-15 minutter.  
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Tabell 2.18 Antistoff brukt i Westernblott analyse 

Primærantistoff Fortynning Lot.nr Katalognr. Leverandør 

Anti- PCNA 1:1000 0083603 M0879 Dako 

Anti- Beta-aktin 1:5000 12M4755/ 

09M4855V 

A5316 Sigma Aldrich 

Anti- Pax6 1:10 000 2776793 AB2237 Millipore 

Anti- MMP-9 1:5000 (PC12-celler) 

1:3000(lillehjernehomogenat) 

1:1000 (kornceller) 

3-T6879 BML-

SA680-

0100 

Enzo Life Sciences 

Inc.  

Sekundærantistoff Fortynning Lot.nr Katalognr. Leverandør 

Donkey anti-rabbit 

IgG-HPR 

1:10 000 E2914 SC2-2313 Santa Cruz 

Goat anti-mouse 

IgG-HPR 

1:10 000 310007185 170-6516 Bio-Rad 

2.11.9  Fremkalling av membranblott 

1. Membranen tas ut av plastrøret, overflødig væske får renne av på cellepapir og 

membranen plasseres på en glassplate med proteinsiden opp.   

2. 1-2 ml fremkallingsvæske pipetteres over membranen slik at hele membranen dekkes. 

La fremkallingsvæsken virke i 1-5 minutter. Luminata™ Western HPR Classico, 

Crescendo eller Forte brukes til å fremkalle båndene. Classico benyttes til fremkalling av 

PCNA- og beta-aktin-bånd. Crescendo og Forte benyttes til å fremkalle MMP-9- og Pax6-

bånd. 

3. Hell av fremkallingsvæsken på glassplaten, og la overflødig væske renne av på 

cellepapir. Legg membranen i en plastlomme. Stryk forsiktig bort luftbobler, og tørk av 

plastlomma for væske.  

4. Bruk dataprogrammet GeneSnap fra SynGene, og fremkall bildet i 

fremkallingsmaskinen Chemi Genius2. Proteinbåndet kvantifiseres med programmet 

ImageJ, hvor antall piksler målt tilsvarer lyssignalet.  
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5. Etter fremkalling vaskes membranen med 5 ml TBS-T (tabell 2.17) to ganger i 5 

minutter på rulle ved romtemperatur. Deretter kan membranen enten tilsettes nytt 

antistoff, strippes for bundne antistoff (avsnitt 2.11.10) eller oppbevares ved å fylle opp 

plastrøret med TBS-T og la stå ved 2-8 °C. 

2.11.10  Stripping av membran 

Når to ulike proteiner av interesse ligger for tett på membranen på grunn av nesten lik 

molekylvekt, kan det brukes en strippebuffer. Dette er tilfelle ved fremkalling av Pax6, beta-

aktin og PCNA på den samme membranen. Strippebufferen løsner påsatte antistoff, slik at 

uønskede proteiner ikke skal gi utslag ved en ny fremkalling.  

1. Membranen vaskes tre ganger i 5 minutter med 5 ml TBS-T (tabell 2.17). 

2. 5 ml Restore™ Plus Western blot Stripping Buffer tilsettes. Røret legges deretter til 

rulling ved romtemperatur i 15 minutter.  

3. Strippebufferen helles av og membranen vaskes tre ganger i 15 minutter med 5 ml 

TBS-T. 

4. 5 ml 5 % tørrmelk i TBS-T tilsettes røret og membranen legges til blokking på rulle i 

minst 1 time ved romtemperatur eller over natt ved 2-8 °C. Deretter kan prosedyren i 

avsnitt 2.11.8 utføres med ønsket antistoff. 
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2.12  Statistikk og grafisk fremstilling 

Statistiske analyser ble alle gjort ved hjelp av dataprogrammet SigmaStat versjon 4.0 (Systat 

Software Inc. San Jose, California), foruten statistiske analyser av miRNA-sekvensresultater. 

Disse ble utført av post.doc Diana Domanska og post.doc Bastian Fromm, som benyttet seg 

av dataprogrammet R (https://www.R-project.org) og Bioconductor 

(https://www.bioconductor.org).   

 

All grafisk fremstilling av data, med unntak av i avsnitt 3.2, er utarbeidet i Microsoft® Excel. 

Data er fremstilt som gjennomsnitt + standardavik (SD), hvis ikke annet er angitt. 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 eller Tukeys post hoc test, og parvise t-tester. Ikke- normalfordelte data ble 

sammenliknet med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks med Dunns post 

hoc test.  

 

 

 

 

https://www.r-project.org/
https://www.bioconductor.org/
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3 Resultater 

For å studere effekter av paracetamol på celleproliferasjon, differensiering og migrasjon i 

lillehjerne fra kylling ble det utført histologiske undersøkelser hvor tykkelsen på lillehjernens 

ulike lag ble målt, samt celler i molekylærlaget ble kvantifisert (avsnitt 3.1).  

Sekvensering av mikro-RNA (miRNA) ble også utført for å undersøke om paracetamol fører 

til endringer av disse i lillehjerne fra kylling (avsnitt 3.2). 

Celledifferensiering ble studert ved måling av nevrittutvekst (avsnitt 3.3). Celleviabilitet ble 

undersøkt ved MTT-analyse (avsnitt 3.4). Undersøkelser av glutationnivå ble utført for å 

studere oksidativt stress (avsnitt 3.5). 

Det ble også utført ekspresjonsstudier for å undersøke om paracetamol påvirker 

proteinuttrykk av PCNA, MMP-9 og Pax6 med westernblott analyse og MMP-9 og Pax6 

promotoraktivtetsmåling med luciferaseanalyse (avsnitt 3.6- 3.7).  

Det ble brukt TrkA-hemmer for å undersøke om TrkA var involvert i paracetamol-induserte 

endringer i proliferasjon og differensiering (avsnitt 3.3- 3.7). 
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3.1 Histologiske resultater 

For å undersøke om eksponering for paracetamol påvirker utviklingen av lillehjernen i kylling 

morfologisk ble de tre lagene i lillehjernebarken målt; ytre korncellelag (EGL), 

molekylærlaget (ML) og indre korncellelag (IGL). Det ble også talt antall kjerner i 

molekylærlaget for å undersøke om migreringen av celler i lillehjernen påvirkes av 

paracetamol. Fysiologisk saltvann ble brukt som kontroll.  

3.1.1 Prenatal eksponering for paracetamol endrer ikke 

tykkelsen på lagene i lillehjernebarken 

Kyllingembryo ble eksponert for paracetamol eller fysiologisk saltvann på embryonaldag 13 

eller 16, og lillehjernene ble høstet på embryonal dag 17. Deretter ble lillehjernene 

formalinfiksert, og videre prosessert frem til HE-fargede snitt som kunne vurderes 

mikroskopisk (se figur 3.1 a -g). Det ble gjort alt fra 1-8 målinger ved det samme området. 

Gjennomsnitt av disse målingene ble brukt som mål på cellelagene. Det ble ikke sett noen 

signifikant endring i tykkelsen av cellelagene i lillehjernen, hverken i EGL, ML eller IGL (se 

figur 3.2 a og 3.2 b). 

 

Figur 3.1 a HE-fargede snitt av ubehandlet lillehjerne. Kyllingembryo ble eksponert for paracetamol eller 

fysiologisk saltvann på embryonaldag 13 eller 16, og lillehjernene ble høstet på embryonal dag 17. Deretter ble 

lillehjernene formalinfiksert, og videre prosessert frem til HE-fargede snitt som kunne vurderes mikroskopisk. 

Bildet til venstre er tatt med 4X objektiv, bildet til høyre er tatt med 10X objektiv og viser de ulike lagene i 

lillehjernen under utvikling.   
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Figur 3.1 b-d HE-fargede snitt av lillehjerner eksponert på E13. Kyllingembryo ble eksponert for 

paracetamol eller fysiologisk saltvann på embryonaldag 13, og lillehjernene ble høstet på embryonal dag 17. 

Deretter ble lillehjernene formalinfiksert, og videre prosessert frem til HE-fargede snitt som kunne vurderes 

mikroskopisk. Bildet til venstre er tatt med 4X objektiv, bildet til høyre er tatt med 10X objektiv og viser de 

ulike lagene i lillehjernen under utvikling. 
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Figur 3.1 e-g HE-fargede snitt av lillehjerner eksponert på E16. Kyllingembryo ble eksponert for 

paracetamol eller fysiologisk saltvann på embryonaldag 16, og lillehjernene ble høstet på embryonal dag 17. 

Deretter ble lillehjernene formalinfiksert, og videre prosessert frem til HE-fargede snitt som kunne vurderes 

mikroskopisk. Bildet til venstre er tatt med 4X objektiv, bildet til høyre er tatt med 10X objektiv og viser de 

ulike lagene i lillehjernen under utvikling. 
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Figur 3.2 a) Eksponering for paracetamol på E13 endrer ikke tykkelsen av cellelagene i lillehjernebarken. 

Kyllingembryo ble eksponert for enten 0,9 % saltvann (NaCl), 5 mg/kg (P5) eller 15 mg/kg (P15) paracetamol in 

ovo på embryonaldag 13. På embryonaldag 17 ble lillehjernene høstet og formalinfiksert, før videre histologiske 

undersøkelse. Ubehandlede lillehjerner og saltvannsinjiserte lillehjerner ble benyttet som kontroller i forsøket, og 

dataene er normalisert mot ubehandlede lillehjerner. Figuren viser relative tykkelser på korncellelag etter 

eksponering E13. Statistisk analyse er utført med One Way Analysis of Variance, n = 6-10. 

 

Figur 3.2 b) Eksponering for paracetamol på E16 endrer ikke tykkelsen av cellelagene i lillehjernebarken. 

Kyllingembryo ble eksponert for enten 0,9 % saltvann (NaCl), 5 mg/kg (P5) eller 15 mg/kg (P15) paracetamol in 

ovo på embryonaldag 16. På embryonaldag 17 ble lillehjernene høstet og formalinfiksert, før videre histologiske 

undersøkelse. Ubehandlede lillehjerner og saltvannsinjiserte lillehjerner ble benyttet som kontroller i forsøket, og 

dataene er normalisert mot ubehandlede lillehjerner. Figuren viser relative tykkelser på korncellelag etter 

eksponering E16. Statistisk analyse er utført med One Way Analysis of Variance, n = 6-10. 
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3.1.2 Prenatal eksponering for paracetamol påvirker ikke antall 

celler i molekylærlaget til lillehjernen   

Kyllingembryo ble eksponert for paracetamol eller fysiologisk saltvann på embryonaldag 13 

eller 16, og lillehjernene ble høstet på embryonal dag 17. Deretter ble lillehjernene 

formalinfiksert, og videre prosessert frem til HE-fargede snitt som kunne vurderes 

mikroskopisk. Det ble kvantifisert antall celler i molekylærlaget (se figur 3.3). Det ble ikke 

sett noen signifikant forskjell mellom de ulike lillehjernene (se figur 3.4). 

 

Figur 3.3 HE-farget snitt av kyllinglillehjerne eksponert for paracetamol med en representativ plassert 

boks i molekylærlaget. Kyllingembryo ble eksponert for paracetamol eller fysiologisk saltvann på 

embryonaldag 13 eller 16, og lillehjernene ble høstet på embryonal dag 17. Deretter ble lillehjernene 

formalinfiksert, og videre prosessert frem til HE-fargede snitt som kunne vurderes mikroskopisk. Bildet er tatt 

med 4X objektiv og den svarte boksen illustrerer boksen som ble brukt til telling av celler i molekylærlaget. 

 

Figur 3.4 Antall celler i molekylærlaget i lillehjernen fra kyllingembryo påvirkes ikke ved eksponering for 

paracetamol. Kyllingembryo ble eksponert for enten 0,9 % saltvann (NaCl), 5 mg/kg (P5) eller 15 mg/kg (P15) 

paracetamol in ovo på embryonaldag 13 eller 16. På embryonaldag 17 ble lillehjernene høstet og formalinfiksert, 

før videre histologiske undersøkelse. Cellene ble kvantifisert i bokser på størrelse 20-25 x 50-100 µm. 

Saltvannsinjiserte lillehjerner ble benyttet som kontroller i forsøket, og dataene er normalisert mot ubehandlede 

lillehjerner. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of Variance med ubehandlet lillehjerne som 

kontroll og innad i tidsgruppene, n= 6-10. 
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3.2 Prenatal eksponering for paracetamol påvirker 

miRNA- uttrykk i lillehjernen til kyllingembryo  

miRNA i lillehjernen fra paracetamoleksponerte kyllingembryo ble sekvensert for å 

undersøke om paracetamol påvirker uttrykket av miRNA i lillehjernen. miRNA påvirker 

finreguleringen av genuttrykk i organismen, også genuttrykk knyttet til nevronale 

utviklingsmarkører som undersøkes i denne masteroppgaven. Sekvensering av miRNA er en 

kostbar prosedyre, så kun få replikat var mulig. Det ble eksponert tre kyllingembryo in ovo 

med dosen 15 mg/kg på embryonaldag 13. Disse ble sammenliknet med fire ubehandlede 

kyllingembryo, og to kyllingembryo eksponert med fysiologisk saltvann in ovo på 

embryonaldag 13. Alle lillehjernene ble høstet på embryonaldag 17. For å fremstille 

ekspresjonsuttrykket av miRNA etter sekvensering brukes et varmekart. I figur 3.5 a og b 

vises ekspresjonsuttrykket i de ulike lillehjernene i vertikale kolonner under fargekodede 

rader. Figur 3.5 a viser ubehandlede lillehjerner i gult og saltvannseksponerte lillehjerner i 

grønt. Figur 3.5 b viser ubehandlede lillehjerner i gult og paracetamoleksponerte lillehjerner i 

rosa. Varmekartene viste ingen store endringer i det totale miRNA-uttrykk. Det ble funnet 

totalt 225 ulike miRNA i lillehjerne fra kylling (figur 3.5). 

 

Figur 3.5 Varmekart over miRNA funnet i lillehjerne hos kyllingembryo viste ingen store forskjeller etter 

injeksjon. Kyllingembryo ble eksponert for 15 mg/kg paracetamol eller fysiologisk saltvann in ovo på 

embryonaldag 13. Lillehjernene ble høstet på embryonaldag 17. Varmekartet viser totalt miRNA- uttrykk i 

lillehjernene. a) viser ubehandlede lillehjerner i gult og saltvannseksponerte lillehjerner i grønt. b) viser 

ubehandlede lillehjerner i gult og paracetamoleksponerte lillehjerner i rosa. De ulike miRNA er listet i rader på 

høyre side av varmekartet, og nettet på venstre side viser likheter mellom nukleotidsekvensene. Lys til mørk 

farge viser økende antall tellinger av det enkelte miRNA (av engelske reads per million, rpm), altså hvor mange 

ganger den samme nukleotidsekvensen telles. Ubehandlede kyllingembryo n= 4, paracetamoleksponerte embryo 

n= 3 og saltvannseksponerte embryo n= 2.  
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Selv om varmekartet ikke viste store endringer i det totale miRNA-uttrykk, er det allikevel 

interessant å se etter endringer i uttrykket til enkelt-miRNA. Dette ble gjort ved et 

spredningsplott som kalles «volcano plot». Dette plottet kombinerer målinger av statistisk 

signifikans fra en statistisk test med grad av endring. I figur 3.6 a og b er resultatene fremstilt 

i et vulkanspredningsplott, hvor a sammenlikner ubehandlede og saltvannseksponerte 

lillehjerner og b sammenlikner ubehandlede og paracetamoleksponerte lillehjerner. Endringer 

i miRNA- utrykket er plottet på x-aksen som en log2 fold endring. Dette betyr at hvis miRNA 

er oppregulert med en faktor på 2, så vil log2 ratioen være på 1. Hvis miRNA er nedregulert 

med en faktor på 2, vil log2 ratio være på -1. Hvis miRNA ikke endres vil log2 ratio være på 

0. Den statistiske signifikansen er plottet å y-aksen som –log10 padj, en justert p-verdi med 

minste verdi på 0,1. Signifikante punkter vises derfor fra 1 og oppover i spredningsplottet. De 

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

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

paracetamoleksponerte lillehjerner og ikke saltvannseksponerte.  

Figur 3.6 Spredningsplott over miRNA i kyllinglillehjerne viser at paracetamol på 15 mg/kg påvirker 3 

ulike miRNA i lillehjerne fra kylling. Kyllingembryo ble eksponert for 15 mg/kg paracetamol eller fysiologisk 

saltvann in ovo på embryonaldag 13. Lillehjernene ble høstet på embryonaldag 17. a) sammenlikner ubehandlede 

og saltvannseksponerte lillehjerner. b) sammenlikner ubehandlede og paracetamoleksponerte lillehjerner. 

Oppregulerte miRNA peker mot høyre i spredningsplottet. Nedregulerte miRNA peker mot venstre i plottet. Den 

statistiske signifikansen øker med y-aksen. De grønne punktene viser miRNA som er mer oppregulert enn 50 % 

med en justert p- verdi < 0,1. Ubehandlede kyllingembryo n=4, paracetamoleksponerte embryo n=3 og 

saltvannseksponerte embryo n=2.  
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Tabell 3.1 Signifikant endrede miRNA etter paracetamoleksponering 

Navn på miRNA-

gen med signifikant 

endret uttrykk 

etter paracetamol-

eksponering1 

Regulering2 Navn på 

tilsvarende 

humant 

miRNA-

gen3 

Navn på 

miRNA3 

Navn på 

miRNA-

familie4 

Eksempler på 

funksjoner 

knyttet til 

miRNA-

familien5 

Gga-Mir-458 Nedregulert     

Gga-Let-7-P3 * Oppregulert Hsa-Let-7-

P3 

Let-7c LET-7 Cellesyklus, 

proliferasjon, 

differensiering, 

apoptose 

Gga-mir-1397 Oppregulert     

1Grønne punkt fra figur 3.6. 

2Oppregulert eller nedregulert miRNA. 

3I miRGeneDB-databasen (http://mirgenedb.org/) under Gallus gallus arten finnes 

nukleotidsekvensene til forløper-miRNA. Nukleotidsekvensen  kopieres inn i den webbaserte 

søkemotoren «NCBI Nucleotide Blast» fra National Centre for Biotechnology Information 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi og sammenliknes med tilsvarende sekvenser i det 

menneskelige genomet.  

4Hentet fra miRGenDB-databasen under humane miRNA (http://mirgenedb.org/browse/hsa). 

5Se avsnitt 4.2.2. 

* Indikerer nukleotidsekvens med tilsvarende miRNA-sekvens i menneske. 

  

http://mirgenedb.org/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://mirgenedb.org/browse/hsa
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3.3 Bruk av «Neurite Outgrowth Staining kit» for å 

analysere nevrittutvekst 

For å undersøke om paracetamol påvirker nevrittutvekst i korncellekultur og PC12- celler, ble 

det utført kvantitative målinger ved bruk av kitet «Neurite Outgrowth Staining Kit» fra 

Molecular Probes™ (se avsnitt 2.7). Det ble også undersøkt om TrkA- hemmeren GW 

441756 (GW) påvirker den NGF stimulerte aktiveringen av TrkA som fører til nevronal 

differensiering av PC12- celler og kornceller (Chao & Hempstead, 1995).  

3.3.1 Ingen eksponering av PC12-celler ga målbare responser 

av nevrittutvekst ved bruk av «Neurite Outgrowth Staining Kit» 

PC12-celler ble platet ut og eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 

µM, 500 µM, 1000 µM), NGF 50 ng/ml, GW 10 µM eller DMSO 24 timer etter utplating. 

Etter 72 timer ble de analysert med kitet «Neurite Outgrowth Staining Kit» fra Molecular 

Probes™. Det måles på to parametere som fluorescerer ved ulike bølgelengder. Parameteren 

overflate til cellene deles på parameteren viabilitet til celler i den enkelte brønnen og ratioen 

blir mål på nevrittutveksten. Det ble ikke sett noen signifikante endringer (se figur 3.7 og 3.8). 

NGF ble brukt som positiv kontroll, men ga ikke noen signifikant større nevrittutvekst enn 

ubehandlede celler.  

Det ble tatt illustrasjonsbilder av PC12-cellene eksponert for de ulike behandlingene på 

samme tidspunkt som nevrittutvekstmålingene ble utført (se figur 3.9). Her sees en tydelig 

effekt av NGF på cellene, som differensierer og får utløpere (se figur 3.9 c). TrkA-hemmeren 

GW hemmer den NGF-medierte nevrittutveksten (se figur 3.9 e). Det see også at en 

eksponering for paracetamol på 1000 µM fører til vesentlig færre celler enn ved 500 µM 

paracetamol-eksponering og ubehandlede celler.  
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Figur 3.7 Eksponering for paracetamol eller NGF ga ingen respons på nevrittutvekst målt med kitet 

«Neurite Outgrowth Staining Kit». PC12- celler ble platet ut og eksponert for paracetamol i ulike 

konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM) og NGF 50 ng/ml, 24 timer etter utplating. Etter 72 timer 

ble nevrittutvekst avlest med «Neurite Outgrowth Staining Kit» fra Molecular Probes™. Overflaten til cellene 

ble delt på viabiliteten i den enkelte brønn. Dataene er normalisert mot ubehandlede celler og viste ingen 

signifikante forskjeller. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on 

Ranks og parvise t-tester (P mot P+NGF), 7 replikat per forsøk, n= 3-5.  

 

 

Figur 3.8 Eksponering for paracetamol, NGF, TrkA-hemmer eller DMSO ga ingen respons på 

nevrittutvekst målt med kitet «Neurite Outgrowth Staining Kit». PC12- celler ble platet ut og eksponert for 

paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM), NGF 50 ng/ml, GW 10 µM eller 

DMSO 24 timer etter eksponering. Etter 72 timer ble nevrittutvekst avlest med «Neurite Outgrowth Staining 

Kit» fra Molecular Probes™, hvor overflaten til cellene ble delt på viabiliteten i den enkelte brønn. Dataene er 

normalisert mot ubehandlede celler. NGF, DMSO og GW ble brukt som kontroller. Resultatene viste ingen 

signifikante forskjeller i nevrittutvekst. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of Variance for hver 

paracetamoldose mot ubehandlede celler, 7 replikat per forsøk, n= 3-5. 



67 

 

 

a) Ubehandlet                    b) DMSO                    c) NGF 

             

    d) GW                             e) NGF + GW 

         

    f) P500                           g) P500 + NGF                h) P500 + GW 

             

     i)P1000                         j) P1000 + NGF               k) P1000 + GW 

           

 

Figur 3.9 Illustrasjonsbilder av PC12 celler eksponert for paracetamol, NGF og TrkA-hemmer. PC12- 

celler ble platet ut og eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM), 

NGF 50 ng/ml, GW 10 µM eller DMSO 24 timer etter eksponering. Mikroskopering ble utført 72 timer etter 

eksponering og bildene er tatt med 40X objektiv. 
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3.3.2 Ingen eksponering av kylllingkornceller ga målbare 

responser av nevrittutvekst ved bruk av «Neurite Outgrowth 

Staining Kit» 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Kornceller ble 

platet ut og eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 

µM), GW 10 µM eller DMSO samme dag. Korncellene ble platet ut i svarte 96 brønnsplater 

eller svarte 96 brønnsplater med blank bunn. 24 timer etter eksponering ble kitet «Neurite 

Outgrowth Staining Kit» fra Molecular Probes™ brukt for å måle parameterne overflate og 

viabilitet av korncellene. Disse to parameterne fluorescerer ved ulike bølgelengder. 

Parameteren overflate til cellene deles på parameteren viabilitet til celler i den enkelte 

brønnen og ratioen blir mål på nevrittutveksten. Svarte brett med blank bunn ble brukt for å 

undersøke om det var forskjell i målt fluorescens mellom disse brettene og svarte brett. Det 

ble ikke funnet noen statistisk signifikant forskjell mellom behandlingene, heller ikke mellom 

svarte brett med blank bunn (se figur 3.10) eller svarte brett (se figur 3.11). Spredningen er 

mindre i svarte brett enn i svarte brett med blank bunn. Illustrasjonsbilder ble tatt av 

korncellene på 10X forstørrelse i mikroskop 24 timer etter eksponering (se figur 3.12 a-k). 

Ubehandlet og DMSO kontroll ser like ut. TrkA-hemmeren (GW) gir færre nevritter enn 

ubehandlet. Paracetamoleksponeringene 100 µM, 500 µM og 1000 µM gir færre nevritter og 

effekten ser ut til å være størst ved 1000 µM paracetamol. Paracetamoleksponeringene tilsatt 

TrkA-hemmer gir færre nevritter en de eksponert for paracetamol alene. 
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Figur 3.10 Eksponering for paracetamol, GW eller DMSO i kornceller ga ingen respons på nevrittutvekst 

målt med kitet «Neurite Outgrowth Staining Kit». Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra 

kyllingembryo på E17. Kornceller ble platet ut i svarte 96 brønnsbrett med blank bunn og eksponert for 

paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM), GW 10 µM eller DMSO. Etter 24 

timer ble nevrittutvekst avlest med «Neurite Outgrowth Staining Kit» fra Molecular Probes™, hvor overflaten til 

cellene ble delt på viabiliteten i den enkelte brønn. Dataene er normalisert mot ubehandlede celler, DMSO og 

GW er brukt som kontroll. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller. Statistiske analyser er utført med One 

Way Analysis of Variance og parvise t-tester (P mot P+GW), 7 replikat per forsøk, n= 3. 

 

Figur 3.11 Eksponering for paracetamol, GW eller DMSO i kornceller ga ingen respons på nevrittutvekst 

målt med kitet «Neurite Outgrowth Staining Kit». Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra 

kyllingembryo på E17. Kornceller ble platet ut i svarte 96 brønnsbrett og eksponert for paracetamol i ulike 

konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM), GW 10 µM eller DMSO. Etter 24 timer ble nevrittutvekst 

avlest med «Neurite Outgrowth Staining Kit» fra Molecular Probes™, hvor overflaten til cellene ble delt på 

viabiliteten i den enkelte brønn. Dataene er normalisert mot ubehandlede celler, DMSO og GW er brukt som 

kontroll. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of 

Variance og parvise t-tester (P mot P+GW), 7 replikat per forsøk, n= 3. 
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    a) Ubehandlet               b) DMSO                            c) GW 

       

     d) P10                          e) P10 + GW                 f) P100                          g) P100 + GW 

         

    h) P500                             i) P500 + GW                   j) P1000                               k) P1000 + GW 

         

Figur 3.12 Illustrasjonsbilder av korncellekulturer eksponert for paracetamol og TrkA-hemmer. 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17.Kornceller ble eksponert samme dag 

som utplating og deretter eksponert for paracetamol (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM), GW 10 µM eller 

DMSO 1 ‰. Bildene er tatt 24 timer etter eksponering i mikroskop på 10X objektiv.  

  



71 

 

 

3.4 Celleviabilitet reduseres av 1000 µM 

paracetamol 

For å undersøke celleviabilitet ble det utført MTT-analyser. PC12-celler og kornceller ble 

eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM), GW 

10 µM eller DMSO. PC12-celler ble analysert med MTT 72 timer etter eksponering. En 

doseresponskurve over PC12-celler og kornceller fra kylling viser en motsatt respons ved 

økende eksponering for paracetamol (figur 3.13). Resultatene viste en signifikant nedgang i 

PC12-cellers viabilitet ved eksponeringen paracetamol 1000 µM, og ved samtidig 

eksponering for TrkA-hemmer (se figur 3.14). Kornceller ble analysert med MTT 24 timer 

etter eksponering, og her ble det ikke funnet signifikante endringer (se figur 3.15). Kornceller 

eksponert for TrkA-hemmer viste redusert celleviabilitet ved økende eksponering for 

paracetamol. 

 

 

Figur 3.13 Doseresponskurve for celleviabilitet etter paracetamoleksponering. a) PC12-celler ble eksponert 

for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM) 24 timer etter utplating og 

analysert med MTT 72 timer senere. Dataene er normalisert mot ubehandlede celler og er presentert som 

gjennomsnitt ±SD. Dataene er de samme som for viabilitet i PC12-celler (figur 3.14), hvor statistiske analyser er 

utført med One Way Analysis of Variance med Tukeys post hoc test, 7 replikat per forsøk, n = 3. b) 

Korncellekulturer ble laget fra isolerte lillehjerner på E17. Kornceller ble eksponert for paracetamol i ulike 

konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM) samme dag som utplating og analysert med MTT 24 timer 

senere. Alle dataene er normalisert mot ubehandlede celler og er presentert som gjennomsnitt ±SD. Dataene er 

de samme som for viabilitet i korncellekultur (figur 3.15). 
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Figur 3.14 PC12 cellers viabilitet reduseres av 1000 µM paracetamol. PC12-celler ble eksponert for 

paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM), NGF 50 ng/ml, GW 10 µM eller 

DMSO 24 timer etter utplating og analysert med MTT 72 timer senere. Dataene er normalisert mot ubehandlede 

celler, DMSO, GW og NGF er brukt som kontroll. Paracetamolresponsen er presentert i figur 3.13 a.Statistiske 

analyser er utført med One Way Analysis of Variance med Tukeys post hoc test mot ubehandlede celler og One 

Way Analysis og Variance innad i hver paracetamoldosegruppe, 7 replikat per forsøk, n = 3.  

 

Figur 3.15 Viabiliteten til korancellekultur påvirkes ikke av paracetamol, TrkA-hemmer eller DMSO. 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Kornceller ble eksponert for 

paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM), GW 10 µM eller DMSO samme dag 

som utplating og analysert med MTT 24 timer senere. Paracetamolresponsen er presentert i figur 3.13 b. Dataene 

er normaliserte mot ubehandlede korncellekulturer. DMSO og GW er brukt som kontroller. Statistiske analyser 

er utført med One Way Analysis of Variance og parvise t-tester (P mot P+GW), 7 replikat per forsøk, n= 3. 
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3.5 Glutationnivå påvirkes ikke signifikant av 

paracetamol  

For å undersøke om paracetamolpåvirkning av celleviabilitet kan skyldes redusert 

antioksidantforsvar ved oksidativt stress, ble det målt glutation i cellene. PC12- celler og 

korncellekultur ble eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 

µM, 1000 µM), GW 10 µM eller DMSO 24 timer etter utplating. PC12-celler ble tilsatt mBCl 

72 timer etter eksponering (se figur 3.16 og 3.17) og en korncellekultur ble tilsatt mBCl 24 

timer etter eksponering (se figur 3.18) for å avlese glutationnivå i cellene. Glutationresponsen 

ble korrigert etter antall kjerner målt som Hoechstrespons per brønn. Det ble ikke funnet noe 

signifikante endringer i glutationnivå. 

 

Figur 3.16 PC12- cellers glutationnivå påvirkes ikke signifikant av paracetamol. PC12- celler ble eksponert 

for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM) og 50 ng/ml NGF 24 timer etter 

utplating og tilsatt mBCl 72 timer etter eksponering for å avlese glutationnivå i cellene. Glutationresponsen ble 

korrigert mot antall kjerner målt som Hoechstrespons per brønn. Dataene er normalisert mot ubehandlede celler, 

NGF er brukt som kontroll på at ikke NGF selv påvirker glutationnivå. Statistiske analyser er utført med One 

Way Analysis of Variance med Tukeys post hoc test og parvise t-tester (P og P+NGF), 7 replikat per forsøk, n= 

3.  
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Figur 3.17 PC12- cellers glutationnivå påvirkes ikke signifikant av paracetamol. PC12- celler ble eksponert 

for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM), DMSO, 10 µM GW og 50 ng/ml 

NGF 24 timer etter utplating og tilsatt mBCl 72 timer etter eksponering for å avlese glutationnivå i cellene. 

Glutationresponsen ble korrigert mot antall kjerner målt som Hoechstrespons per brønn. Dataene er normalisert 

mot ubehandlede celler, DMSO, NGF og GW er brukt som kontroll på at ikke disse stoffene påvirker 

glutationnivå mer enn paracetamoleksponering alene. Statistiske analyser er utført med Kruskal- Wallis One 

Way Analysis of Variance on Ranks mot ubehandlede celler og innad i paracetamoldosegruppa, 7 replikat per 

forsøk, n= 3.   

 

Figur 3.18 Glutationnivå i korncellekultur påvirkes ikke av paracetamol. En korncellekultur ble laget av 

isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Korncellekulturen ble eksponert for paracetamol i ulike 

konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM, 1000 µM), GW 10 µM eller DMSO 24 timer etter utplating og tilsatt 

mBCl 24 timer etter eksponering for å avlese glutationnivå i cellene. Glutationresponsen ble korrigert mot antall 

kjerner målt som Hoechstrespons per brønn. Dataene er normalisert mot ubehandlede celler, 7 replikat per 

forsøk, n= 1.   
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3.6 Ekspresjonsstudier i PC12-celler 

For å undersøke om paracetamol påvirker ekspresjonen til differensieringsmarkøren MMP-9 

og proliferasjonsmarkørene PCNA i PC12-celler ble det utført westernblottanalyse av 

proteinuttrykk og promotoraktivitets-måling med luciferaseanalyse. Det ble også undersøkt 

om TrkA- hemmeren GW 441756 påvirker ekspresjonen. 

3.6.1 PCNA proteinuttrykk i PC12-celler påvirkes ikke av 

paracetamol eller TrkA-hemmer 

PC12 celler ble eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM 

og 1000 µM) og for GW (10 µM) 24 timer etter utplating. Cellene ble høstet 72 timer etter 

eksponering og undersøkt med westernblottanalyser. Westernblottet viste PCNA bånd ved 36 

kDa og båndstyrken ble korrigert med internkontrollen beta-aktin (42 kDa) (se figur 3.19). 

Resultatene viste ingen signifikante endringer i PCNA-proteinuttrykk ved eksponering for 

paracetamol eller TrkA-hemmer (se figur 3.20).  

 

 

Figur 3.19 PCNA proteinuttrykk i PC12-celler eksponert for paracetamol. PC12 celler ble eksponert for 

paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 µM) og for GW (10 µM) 24 timer etter 

utplating. Cellene ble høstet 72 timer etter eksponering. Proteinuttrykk ble undersøke med westernblottanalyser. 

Figuren viser proteinbånd for PCNA ved 36 kDa og internkontrollen beta-aktin ved 42 kDa. 
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Figur 3.20 PCNA- proteinuttrykk i PC12-celler påvirkes ikke av paracetamol eller TrkA-hemmer. PC12 

celler ble eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 µM) og for GW 

(10 µM) 24 timer etter utplating. Cellene ble høstet 72 timer etter eksponering og undersøkt med 

westernblottanalyser. Data er normalisert mot ubehandlede celler, og fremstilt som gjennomsnittlig båndsstyrke 

korrigert mot båndsstyrken til beta-aktin, med standardavvik. DMSO, NGF+DMSO, GW, NGF og GW + NGF 

er brukt som kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance og 

parvise t-tester (P mot P+GW), n=3. 

 

3.6.2 MMP-9 promotoraktivitet i PC12-celler påvirkes ikke av 

paracetamol og TrkA-hemmer 

PC12- celler ble kotransfektert med ildfluelluciferase- plasmid under kontroll av MMP-9-

promotor og renillaluciferase- plasmid 24 timer etter utplating. Cellene ble deretter eksponert 

for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 µM), 50 ng/ml 

NGF, 1 ‰ DMSO og for GW 10 µM etter transfeksjon. Cellene ble høstet 48 timer etter 

eksponering og promotoraktiviteten ble målt med ildflueluciferase. Prøvene ble fryst ned i – 

80 °C frem til renillaluciferase ble målt. De renillakorrigerte verdiene viste ingen signifikant 

forskjell ved de ulike eksponeringene (se figur 3.21). 
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Figur 3.21 Renillakorrigert MMP-9 promotoraktivitet i PC12-celler påvirkes ikke av paracetamol eller 

TrkA-hemmer. PC12- celler ble kotransfektert med ildfluelluciferase- plasmid under kontroll av MMP-9-

promotor og renillaluciferase 24 timer etter utplating. Cellene ble deretter eksponert for paracetamol i ulike 

konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 µM), 50 ng/ml NGD, 1 ‰ DMSO og 10 µM GW etter 

transfeksjon. Cellene ble høstet 48 timer etter eksponering og promotoraktiviteten ble målt først med 

ildflueluciferase. Prøvene ble fryst ned i – 80 °C frem til renillaluciferase ble målt. Figuren viser renillakorrigerte 

verdier normalisert mot ubehandlede celler. DMSO og GW er brukt som kontroll. Statistiske analyser er utført 

med One Way Analysis of Variance og parvise t-tester (P mot P+GW), 3 replikat per forsøk, n=3.  

 

3.7 Ekspresjonsstudier i lillehjerne fra kylling 

For å undersøke om paracetamol påvirker ekspresjonen til differensierings- og 

proliferasjonsmarkørene PCNA, Pax6 og MMP-9 i lillehjernen fra kylling ble det utført 

westernblottanalyse av proteinuttrykk og promotoraktivitets-måling med luciferaseanalyse på 

korncellekulturer in vitro. Det ble også undersøkt om TrkA- hemmeren GW 441756 påvirker 

ekspresjonen i korncellekulturer in vitro. Lillehjerne fra kyllingembryo ble også undersøk 

med westernblottanalyse av proteinuttrykk in vivo etter eksponering for paracetamol in ovo. 
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3.7.1 PCNA proteinutrykk i lillehjerne påvirkes av 15 mg/kg 

paracetamol ved E13 

Kyllingembryo ble eksponert for paracetamol (5 mg/kg og 15 mg/kg) eller fysiologisk 

saltvann på embryonaldag 13 eller 16. Lillehjernene ble høstet på embryonaldag 17. 

Westernblott fra homogenat fra lillehjerne viste PCNA- proteinbånd ved 36 kDa og beta-

aktinbånd ved 42 kDa. Båndstyrken ble korrigert med internkontrollen beta-aktin (se figur 

3.22). Resultatene viste at PCNA- proteinuttrykk i homogenat fra kyllinglillehjerne økes av 

paracetamol 15 mg/kg ved E13 (se figur 3.23).

 

Figur 3.22 PCNA-proteinuttrykk i lillehjernehomogenat fra kyllingembryo eksponert for paracetamol in 

vivo. Kyllingembryo ble eksponert for paracetamol (5 mg/kg og 15 mg/kg) eller fysiologisk saltvann på 

embryonaldag 13 eller 16. Lillehjernene ble høstet på embryonaldag 17. Proteinuttrykk ble undersøke med 

westernblottanalyser. Figuren viser proteinbånd for PCNA ved 36 kDa og internkontrollen beta-aktin ved 42 

kDa.  

 

Figur 3.23 Eksponering av kyllingembryo for paracetamol på E13 øker proteinuttrykk av PCNA i 

lillehjernen ved E17. Kyllingembryo ble eksponert for enten 0,9 % saltvann (NaCl), 5 mg/kg (P5) eller 15 

mg/kg (P15) paracetamol på embryonaldag 13 eller 16. Lillehjernene ble høstet på embryonaldag 17, 

homogenisert og undersøkt med westernblottanalyser. Saltvannsbehandlede lillehjerner ble brukt som kontroll. 

Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke normalisert mot ubehandlet kontroll og korrigert mot 

båndsstyrken til beta-aktin. Resultatene viser signifikant forskjell mellom ubehandlede lillehjerner og 15 mg/kg 

paracetamol injisert ved E13. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of Variance med Tukeys post 

hoc test, n=4-6. 
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3.7.2 PCNA-proteinuttrykk i korncellekultur reduseres av 10 

µM paracetamol med TrkA-hemmer 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Kornceller ble 

eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 µM) og 

for GW (10 µM) 48 timer etter utplating. Cellene ble høstet 48 timer etter eksponering og 

undersøkt med westernblottanalyser. Westernblottet viste PCNA bånd ved 36 kDa og 

båndstyrken ble korrigert med internkontrollen beta-aktin (42 kDa) (se figur 3.24). 

Resultatene viste at eksponering for 10 µM paracetamol samtidig med 10 µM GW 

nedregulerte PCNA-proteinuttrykk i kornceller (se figur 3.25). 

 

Figur 3.24 PCNA-proteinuttrykk i in vitro kornceller. Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra 

kyllingembryo på E17. Kornceller ble eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 

µM og 1000 µM) og for GW (10 µM) 48 timer etter utplating. Figuren viser proteinbånd for PCNA ved 36 kDa 

og internkontrollen beta-aktin ved 42 kDa. 
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Figur 3.25 Samtidig eksponering for 10 µM paracetamol og 10 µM TrkA-hemmer reduserer PCNA-

proteinuttrykk i kornceller in vitro. Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på 

E17. Korncellekulturer ble eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 

µM) og for GW (10 µM) 48 timer etter utplating. Cellene ble høstet 48 timer etter eksponering og undersøkt med 

westernblottanalyser. Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke normalisert mot ubehandlet kontroll, 

og korrigert mot båndstyrken til beta-aktin. DMSO og GW er brukt som kontroll. Statistiske analyser er utført 

med One Way Analysis of Variance med Tukeys post hoc test mot ubehandlede celler og parvise t-tester (P mot 

P+GW), n= 3.  

3.7.3 Pax6- proteinnivå i lillehjerne påvirkes ikke ved 

eksponering in vivo 

Kyllingembryo ble eksponert for paracetamol (5 mg/kg og 15 mg/kg) eller fysiologisk 

saltvann på embryonaldag 13 eller 16. Lillehjernene ble høstet på embryonaldag 17. 

Westernblott fra homogenat fra lillehjerne viste Pax6- proteinbånd ved ca 48 kDa og beta-

aktinbånd ved 36 kDa. Båndstyrken ble korrigert med internkontrollen beta-aktin ca 42 kDa 

(se figur 3.26). Resultatene viste ingen signifikante endringer (se figur 3.27).

 

Figur 3.26 Pax6 proteinuttrykk i lillehjernehomogenat. Kyllingembryo ble eksponert for enten 0,9 % 

saltvann (NaCl), 5 mg/kg (P5) eller 15 mg/kg (P15) paracetamol på embryonaldag 13 eller 16. Lillehjernene ble 

høstet på embryonaldag 17. Proteinuttrykk ble undersøke med westernblottanalyser. Figuren viser proteinbånd 

for Pax6 ved 48 kDa og internkontrollen beta-aktin ved 42 kDa. 
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Figur 3.27 Pax6- uttrykk i homogenat fra kyllinglillehjerne påvirkes ikke av prenatal eksponering for 

paracetamol. Kyllingembryo ble eksponert for enten 0,9 % saltvann (NaCl), 5 mg/kg (P5) eller 15 mg/kg (P15) 

paracetamol på embryonaldag 13 eller 16. Lillehjernene ble høstet på embryonaldag 17. Saltvannsbehandlede 

lillehjerner ble brukt som kontroll. Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke normalisert mot 

ubehandlet kontroll og korrigert mot båndsstyrken til beta-aktin. Resultatene viser ingen signifikant forskjell 

mellom behandlingene. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of Variance, n=4-6. 

3.7.4 Pax6 proteinuttrykk påvirkes av 1000 µM paracetamol og 

TrkA-hemmer i in vitro korncellekultur 

Korncellekulturer ble eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 

µM og 1000 µM) og for GW (10 µM) 48 timer etter utplating. Cellene ble høstet 48 timer 

etter eksponering og undersøkt med westernblottanalyser. Westernblottet viste Pax6- 

proteinbånd ved 48 kDa og beta-aktinbånd ved 36 kDa (se figur 3.28). Båndstyrken ble 

korrigert med internkontrollen beta-aktin. Resultatene viste at eksponeringen 1000 µM 

paracetamol med 10 µM GW førte til et økt uttrykk av Pax6-protein i kornceller (se figur 

3.29).  
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Figur 3.28 Pax6 proteinuttrykk i kornceller etter eksponering for paracetamol og TrkA-hemmer. 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Korncellekulturer ble eksponert for 

paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 µM) og for GW (10 µM) 48 timer etter 

utplating. Cellene ble høstet 48 timer etter eksponering og proteinuttrykk ble undersøkt med 

westernblottanalyser. Figuren viser proteinbånd for Pax6 ved 48 kDa og internkontrollen beta-aktin ved 42 kDa. 

  

Figur 3.29 Pax6-proteinuttrykk i kornceller in vitro økes av 1000 µM paracetamol med 10 µM GW. 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Korncellekulturer ble eksponert for 

paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 µM) og for GW (10 µM) 48 timer etter 

utplating. Cellene ble høstet 48 timer etter eksponering og undersøkt med westernblottanalyser. Dataene er 

fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke normalisert mot ubehandlet kontroll, og korrigert mot båndstyrken til 

beta-aktin. DMSO og GW er brukt som kontroll. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of 

Variance med Tukeys post hoc test og parviste t-tester, n= 3. 

 

3.7.5 Pax6-promotoraktivitet påvirkes ikke av in vitro 

eksponering for paracetamol i korncellekultur 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Korncellekultur 

ble kotransfektert med et Pax6-luc reporterplasmid og et interkontrollplasmid (pRL-TK) 48 

timer etter utplating. Cellekulturene ble deretter behandlet med paracetamol (10 µM, 100 µM, 

500 µM og 1000 µM) og med GW (10 µM). Cellene ble høstet 48 timer etter eksponering, og 
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promotoraktiviteten ble målt med ildflueluciferase. Prøvene ble fryst ned i – 80 °C frem til 

renillaluciferase ble målt. Renillakorrigerte Pax6-promotoraktivitetverdier viste ingen 

signifikante endringer (se figur 3.30). 

 

Figur 3.30 Renillakorrigert Pax6 promotoraktivitet i kornceller påvirkes ikke av paracetamol. 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Korncellekultur ble kotransfektert 

med et Pax6-luc reporterplasmid og en interkontroll (pRL-TK) 48 timer etter utplating. Cellekulturen ble deretter 

behandlet med paracetamol (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 µM) og for GW (10 µM). Cellene ble høstet 48 

timer etter eksponering og promotoraktiviteten ble målt først med ildflueluciferase. Prøvene ble fryst ned i – 80 

°C frem til renillaluciferase ble målt. Dataene er normalisert mot ubehandlede celler. DMSO og GW er brukt 

som kontroll. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks og 

parvise t-tester (P mot P+GW), 3 replikat per forsøk, n=3. 

 

3.7.6 Proteinutrykk av MMP-9 i lillehjerne fra kylling etter 

eksponering for paracetamol in vivo påvirkes ikke 

Kyllingembryo ble eksponert for paracetamol (5 mg/kg og 15 mg/kg) eller fysiologisk 

saltvann på embryonaldag 13 eller 16. Lillehjernene ble høstet på embryonaldag 17. 

Westernblott fra homogenat fra lillehjerne viste MMP-9- proteinbånd ved 75 kDa og beta-

aktinbånd ved 36 kDa (se figur 3.31). Båndstyrken ble korrigert med internkontrollen beta-

aktin. Resultatene viste ingen signifikante endringer (se figur 3.32). 
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Figur 3.31 MMP-9 proteinuttrykk i lillehjernehomogenat. Kyllingembryo ble eksponert for enten 0,9 % 

saltvann (NaCl), 5 mg/kg (P5) eller 15 mg/kg (P15) paracetamol på embryonaldag 13 eller 16. Lillehjernene ble 

høstet på embryonaldag 17. Proteinuttrykk ble undersøkt med westernblottanalyser. Figuren viser proteinbånd 

for MMP-9 ved 75 kDa og internkontrollen beta-aktin ved 42 kDa. 

 

Figur 3.32 Paracetamol påvirker ikke MMP-9-proteinuttrykk i homogenat fra lillehjerne i kylling. 

Kyllingembryo ble eksponert for enten 0,9 % saltvann (NaCl), 5 mg/kg (P5) eller 15 mg/kg (P15) paracetamol 

på embryonaldag 13 eller 16. Lillehjernene ble høstet på embryonaldag 17 og undersøkt med 

westernblottanalyse. Saltvannsbehandlede lillehjerner ble brukt som kontroll. Dataene er fremstilt som 

gjennomsnittlig båndstyrke normalisert mot ubehandlet kontroll og korrigert mot båndsstyrken til beta-aktin. 

Statistiske analyser utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks og innad i tidsgruppene, 

n=4-6.  
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3.7.7 MMP-9 proteinuttrykk i in vitro korncellekulturer 

reduseres ved eksponering for paracetamol og TrkA-hemmer 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Korncelle-

kulturer ble eksponert for paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 

1000 µM) og med GW (10 µM) 48 timer etter utplating. Cellene ble høstet 48 timer etter 

eksponering og undersøkt med westernblottanalyser. Westernblottet viste MMP-9- 

proteinbånd 75 kDa og beta-aktinbånd ved 36 kDa (se figur 3.33). Båndstyrken ble korrigert 

med internkontrollen beta-aktin. Resultatene viste at 10 µM, 100 µM og 500 µM paracetamol 

samtidig med 10 µM GW reduserer MMP-9 proteinuttrykk i kornceller (se figur 3.34). 

Figur 3.33 MMP-9 proteinuttrykk av kornceller etter eksponering for paracetamol og TrkA-hemmer. 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Korncellene ble eksponert for 

paracetamol i ulike konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 µM), GW (10 µM) og 1 ‰ DMSO 48 

timer etter utplating. Cellene ble høstet 48 timer etter eksponering og proteinuttrykk er undersøkt med 

westernblottanalyser. Figuren viser proteinbånd for MMP-9 ved 75 kDa og internkontrollen beta-aktin ved 42 

kDa.  

 

Figur 3.34 MMP-9-proteinuttrykk i kornceller fra kyllinglillehjerne reduseres signifikant etter 

eksponering for 10 µM, 100 µM og 500 µM paracetamol samtidig med TrkA-hemmer. Korncellekulturer 

ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Korncellene ble eksponert for paracetamol i ulike 

konsentrasjoner (10 µM, 100 µM, 500 µM og 1000 µM), 10 µM GW og 1‰ DMSO 48 timer etter utplating. 

Cellene ble høstet 48 timer etter eksponering og undersøkt med westernblottanalyser. Dataene er normalisert mot 

ubehandlede celler. Statistiske analyser utført med One Way Analysis of Variance med Tukeys post hoc test mot 

ubehandlede celler, n= 3. 
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3.7.8 MMP-9 promotoraktivitet reduseres signifikant i in vitro 

korncellekulturer ved eksponering for 1000 µM paracetamol 

Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo på E17. Korncellekultur 

ble kotransfektert med et MMP-9-luc reporterplasmid og en interkontroll (pRL-TK) 48 timer 

etter utplating. Cellekulturen ble deretter eksponert for paracetamol (10 µM, 100 µM, 500 µM 

og 1000 µM) og for GW (10 µM). Cellene ble høstet 48 timer etter eksponering og 

promotoraktiviteten ble med ildflueluciferase. Prøvene ble fryst ned i – 80 °C frem til 

renillaluciferase ble målt. Renillakorrigerte MMP-9 –promotoraktivitetsverdier viste 

signifikant reduksjon mellom ubehandlede celler og celler eksponert for 1000 µM 

paracetamol samtidig med 10 µM GW (se figur 3.32).  

 

Figur 3.35 Renillakorrigert MMP-9 promotoraktivitet i kornceller reduseres av 1000 µM paracetamol 

samtidig eksponering for TrkA-hemmer. Korncellekulturer ble laget av isolerte lillehjerner fra kyllingembryo 

på E17. Korncellene ble kotransfektert med et MMP-9-luc reporterplasmid og et interkontrollplasmid (pRL-TK) 

48 timer etter utplating. Cellekulturen ble deretter behandlet med paracetamol (10 µM, 100 µM, 500 µM og 

1000 µM). Cellene ble høstet 48 timer etter eksponering og promotoraktiviteten ble målt først med 

ildflueluciferase. Prøvene ble fryst ned i – 80 °C frem til renillaluciferase ble målt. Dataene er normalisert mot 

ubehandlede celler, DMSO og GW brukt som kontroll. Resultatene viste at 1000 µM paracetamol og 10 µM GW 

reduserer MMP-9 promotoraktiviteten i kornceller i forhold til ubehandlede celler. Statistiske analyser er utført 

med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks med Tukeys post hoc test og parvis t-test (P mot 

P+GW), 3 replikat per forsøk, n=3. 
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4 Diskusjon 

4.1 Metodebetraktninger 

4.1.1 Valg av modellsystemer 

Som modell for nevronal utvikling hos embryo er lillehjerne fra kyllingembryo valgt. Kylling 

har et veldefinert sentralnervesystem. Lillehjernen gjennomgår alle stegene i nevronal 

utvikling som proliferasjon, migrasjon, differensiering, myelinisering og apoptose. Dette gjør 

lillehjernen egnet som modellstruktur, selv om hele sentralnervesystemet til kylling er 

veldefinert (Bjornstad et al., 2015; Contestabile, 2002). Den største fordelen med 

kyllingmodellen over andre nye prekliniske modellsystemer er at den fylogenetiske nærheten 

mellom kylling og pattedyr er større enn i andre modeller, slik som sebrafisk. Kyllingembryo 

får ikke næring fra mor via placenta. Dette er en fordel da mors metabolisme ikke påvirker 

embryoet, samtidig som mor ikke behøver å bli inkludert i forsøkene. Samtidig blir det en 

ulempe, da forholdene blir annerledes i forhold til pattedyr. Det kan være varierende hva 

hønemor gir til egget av næringsstoffer og hormoner, slik at egg kan ha ulike vekstmuligheter. 

Evnen til å skille ut stoffer vil være ulik menneskefostrets muligheter, slik at varigheten og 

mengden av eksponeringen i kyllingembryoet er avhengig av metabolismen og distribusjon av 

legemidlet i egget (Bjornstad et al., 2015). Proteinbinding av paracetamol er liten, slik at 

paracetamol administrert inn i eggehviten vil nå fostrets sirkulasjon (Bertolini et al., 2006; 

Moran, 2007). 

 

Korncellekulturer fra ubehandlede kyllingembryo benyttes som primærkultur. Korncellene er 

glutamaterge og vil beholde sine egenskaper som nevroner ved dyrking under riktige 

betingelser. Resultatene vil dermed likne på det som er å forvente i in vivo i lillehjernen. 

Ulemper med primærkulturer er at de har kort levetid og nye kulturer må prepareres jevnlig. 

Korncellekulturer har større variasjon mellom de ulike kulturene som opparbeides fra gang til 

gang, enn hva en klonet cellelinje vil ha. Selv om lillehjernen består av 95 % kornceller, vil 

gliacellene etter hvert kunne påvirke undersøkelser in vitro (Contestabile, 2002; Hibi, 

Matsuda, Takeuchi, Shimizu, & Murakami, 2017; Radio & Mundy, 2008). PC12-celler ble 
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også benyttet til in vitro studier. Cellelinjen gir god kontroll på forsøksbetingelser og er 

reproduserbare, slik at effekten av paracetamoleksponering kommer tydelig frem. Ved 

eksponering for NGF vil cellene differensiere og få egenskaper som er karakteristiske for 

sympatiske nevroner. PC12-cellelinjen kan endre fenotype når antall cellepassasjer blir høy 

(Greene & Tischler, 1976; Radio & Mundy, 2008; Vaudry, Stork, Lazarovici, & Eiden, 2002). 

Fordelen ved å benytte flere modeller er at samsvarende funn fra de ulike modellene styrker 

sannsynligheten for at mekanismene er bevart mellom celletyper og ulike arter. Dette gir 

større overføringsverdi til menneske. Studier i cellekulturer in vitro er verdifulle da 

molekylære mekanismer kan studeres og de eksperimentelle betingelser holdes under god 

kontroll.  De kan allikevel ikke erstatte in vivo dyremodeller, hvor det er samspill mellom 

mange celletyper. 

4.1.2 Valg av eksponering 

I denne oppgaven ble kyllingembryo eksponert for 5 og 15 mg/kg paracetamol in ovo. Dosene 

ble valgt ut ifra norske anbefalinger av paracetamoldosering til barn som er på 15-20 mg/kg 

(Legemiddelhåndboken, 2016; Rygnestad & Spigset, 2001). I masteroppgaven til Bratseth, 

ble også eksponeringen 30 mg/kg brukt. Det ble ikke sett noen større effekter ved den dosen 

enn for 15 mg/kg, og den dosen ble dermed ikke inkludert i forsøkene (Bratseth, 2016). For å 

vurdere om tilsvarende doser kan brukes ble det etter litteraturstudie funnet en kinetikkstudie i 

kylling utført av Neirinckx et al., som fant at dosen 33 µM i kylling tilsvarer 5 mg/kg i 

menneske, og 100 µM i kylling tilsvarer 15 mg/kg i menneske (Neirinckx et al., 2010). 

Eksponering av cellekulturer in vitro ble valgt til 10, 100, 500 og 1000 µM. Dette tilsvarer 

1,5, 15, 75 og 150 mg/kg. Dosene ligger under, i og over det terapeutiske doseringsområdet.  

 

For å stimulere PC12-cellene til nevrittutvekst tilsettes det 50 ng/ml av NGF. 

Produktdatabladet angir en EC50- verdi på 0,1-30 ng/ml i PC12 celler (Sigma- Aldrich, 2004), 

så mengden sikrer rikelig med NGF til cellene. NGF stimulerer blant annet TrkA-reseptoren, 

som setter i gang en rekke intracellulære responser som fører til nevrittutvekst (Chao & 

Hempstead, 1995). 
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Det ble også brukt en TrkA-hemmer i denne oppgaven fordi tidligere forsøk i forsknings-

gruppen hadde vist at paracetamol kan indusere nevrittutvekst (Bratseth, 2016). Det er kjent at 

NGF induserer utløpere ved virkning på TrkA reseptoren. For å undersøke om paracetamol 

påvirker TrkA- signalering, ble TrkA-hemmeren GW 441756 brukt i en konsentrasjon på 10 

µM. Denne konsentrasjonen ble valgt ut i fra de tidligere masteroppgavene Borgund og 

Daling, som ved denne konsentrasjonen så at GW 441756 hemmet nevrittutvekst stimulert av 

NGF (Borgund, 2014; Daling, 2014). Dette ble også bekreftet ved mikroskopi av mine 

celleforsøk. 10 µM er en høy konsentrasjon, så det er ikke utenkelig at dette i seg selv vil 

kunne påvirke cellene. GW 441756 er løst opp i DMSO, og DMSO må benyttes som kontroll 

for disse forsøkene. Høy konsentrasjon av DMSO er kjent å gi effekter på cellenes modning. 

Konsentrasjonen av DMSO i cellene ble dermed holdt på 1 ‰, en konsentrasjon hvor ingen 

effekter ble sett (Radio, Breier, Shafer, & Mundy, 2008; Radio, Freudenrich, Robinette, 

Crofton, & Mundy, 2010). 

4.1.3 Histopatologi som metode 

Histopatologi er som gullstandarden å regne innen bedømmelse av strukturelle, anatomiske 

endringer i vevet som følge av effekter på nervesystemet under utvikling (Bjornstad et al., 

2015; Sasseville, Mansfield, & Brees, 2014). Å undersøke vev fra sentralnervesystemet i 

menneske er først mulig ved post mortem undersøkelser. En oversiktsartikkel av Stoodley 

viser at en skade på lillehjernen under utvikling er mer skadelig enn ved skade på lillehjernen 

som voksen. Skade på lillehjernen under utvikling ble knyttet til ASD og ADHD (Stoodley, 

2016). Dette understreker viktigheten av å ha gode dyremodeller som muliggjør studering av 

anatomiske endringer i sentralnervesystemet som følge av påvirkning av for eksempel 

legemidler.  

Fordelen med histologiske analyser er at det er mulig å se faktiske endringer i anatomien, men 

årsaken til hvorfor endringen har oppstått kan ikke fastslås med slike metoder. En ulempe 

med histologiske analyser er at det er en tidkrevende metode som i stor grad er avhengig av 

ekspertise, både ved prosesseringen av vev til HE-snitt og for tolkning av resultatene. 

Metoden er kvalitativ og benytter seg av subjektiv vurdering i mikroskopet. Det trengs 

erfaring for å kunne se forskjeller i cellene i vevet. Lillehjernen har imidlertid tydelige lag 

som er forholdsvis greie å måle på. Dette gjør histologi til en godt egnet metode for denne 
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oppgaven, og det har også gjort det mulig å utføre en kvantitativ vurdering av de ulike 

tykkelsene av lillehjernebarken. En stor fordel ved histologiske analyser er bruken av 

immunhistokjemi, hvor en kan se hvor i vevet eventuelle endringer i proteinuttrykk skjer og 

hvilken celletype som uttrykker det bestemte proteinet. 

Når histologiske metoder benyttes kvantitativt, bør målinger fra to uavhengige personer 

sammenliknes med tydelige og bestemte kriterier for analysen. I denne oppgaven ble jeg 

kontrollert av en erfaren patolog, hvor vi sammenliknet våre målinger og fant de å være 

ganske like. Det var størst forskjell ved måling av det indre korncellelaget, siden 

avgrensingen mot kjernen i lillehjernen ikke alltid er like tydelig. 

4.1.4 MikroRNA- sekvensering 

Ved «High- Throughput Next Generation Sequencing» (NGS) ble miRNA fra lillehjerne i 

kylling sekvensert. NGS brukes både til oppdagelse av nye miRNA og til undersøkelse av 

ekspresjonsnivå av miRNA i biologiske prøver. Ekspresjonsnivåer av miRNA med denne 

metoden stemmer overens med nivåer funnet ved qRT-PCR, gullstandarden for miRNA- 

sekvensering. NGS kan deles inn i to deler, en eksperimentell del og en dataanalysedel med 

bruk av bioinformatikk som begge deler er like viktig. I den eksperimentelle delen omdannes 

miRNA til et bibliotek av cDNA-fragmenter med adaptere i hver ende. Analysen av 

sekvenseringsdata bruker bioinformatikk og sekvenseringsalgoritmer til å identifisere miRNA 

(Dedeoğlu, 2014). 

Sekvenseringsdata med NGS gir presise data, og det kan kvantifiseres miRNA- uttrykk og 

oppdage nye miRNA i samme sekvensering. Det er ikke bare følsomheten til det maskinelle 

utstyret, men også hvor egnet prøvematerialet som sekvenseres er som er viktig for kvaliteten 

på sekvenseringen. Ulempene med NGS er den høye kostnaden knyttet til sekvensering med 

prøveopparbeidelse og dyrt maskinelt utstyr. Både dette og den bioinformatiske dataanalysen 

er tid- og arbeidskrevende (Dedeoğlu, 2014). Det hadde vært ønskelig å utføre sekvensering i 

flere lillehjerner eksponert for andre doser paracetamol og ved andre tidspunkt. På grunn av 

den høye kostnaden ble det eksponeringsdose og tidspunkt valgt ut i fra resultater funnet i 

masteroppgaven til Bratseth (Bratseth, 2016). 
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4.1.5 Nevrittutvekst  

Nevrittutvekstkitet «Neurite Outgrowth Staining Kit» måler nevrittutvekst ved å måle de to 

ulike parameterne membranoverflate og viabilitet. Membranfargen og viabilitetsreagenset er 

ikke nevronspesifikt, slik at membranoverflate og viabilitet vil bli målt i alle celletyper i 

kulturen. Dette gjør metoden best egnet til cellelinjer med en celletype. Den ytre 

cellemembranen farges med et stoff som er en produsenthemmelighet. Fargen emitterer 

orange, fluorescerende lys som blir mål på celleoverflaten. Calcein AM er et cellepermeabelt 

esterase-substrat som brukes som mål på celleviabiliteten, som emitterer grønt, fluorescerende 

lys. Ved å dele parameterne på hverandre vil ratioen reflektere den relative 

cellemembransoverflaten per levende celle (Hancock et al., 2015). 

I masteroppgaven til Bratseth ble det sett en forskjell mellom ubehandlede celler og NGF-

behandlede celler, og at paracetamol førte økt nevrittutvekst i PC12-celler (Bratseth, 2016). 

I mine forsøk i PC12-celler ble det ikke sett noen signifikant forskjell mellom ubehandlede og 

NGF-behandlede celler ved bruk av kitet (avsnitt 3.3.1). NGF stimulerer til nevrittutvekst, og 

ble brukt som positiv kontroll. Det ble også benyttet celler eksponert for DMSO og TrkA-

hemmer som kontroll for at ikke løsemidlet eller TrkA-hemmeren lå til grunn for en mulig 

forskjell. Det ble ikke sett noen signifikante forskjeller mellom PC12- celler eksponert for 

paracetamol alene, med samtidig eksponering for TrkA-hemmer sammenliknet med 

ubehandlede celler eller kontroller. Illustrasjonsbildene tatt av PC12-cellene eksponert for de 

ulike behandlingene (avsnitt 3.3.1) viste at NGF hadde en tydelig effekt på cellene, og at 

TrkA-hemmeren motvirket den NGF-medierte nevrittutveksten. Det ble også sett at 

paracetamoleksponering på 1000 µM fører til færre celler enn ubehandlede celler, noe som er 

i tråd med funn som er gjort av Bratseth (Bratseth, 2016). 

Forsøk med paracetamol i kylllingkornceller er ikke tidligere utført, så det var naturlig å 

inkludere dette i denne oppgaven. Kvantitativ bedømming av mikroskopibilder av 

kyllingkornceller har vært forsøkt i forskningslaben av masterstudenter tidligere uten gode 

resultater (Evensen, 2013; Rodum, 2013). Det ble dermed forsøkt å bruke kitet «Neurite 

Outgrowth Staining Kit» for å bedømme korncellers nevrittutvekst, men tilsvarende som for 

PC12- celler ble kitet funnet som ikke egnet. 
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I kornceller ble det ikke sett noen signifikante endringer mellom ubehandlede celler og celler 

eksponert for paracetamol og TrkA-hemmer (avsnitt 3.3.2). Det var heller ingen forskjell mot 

kontrollene DMSO og TrkA-hemmer. I korncellene ble det også prøvd å forbedre resultatene 

med å bruke svarte 96 brønnsbrett med blank bunn. Dette ga ikke noe bedre resultater, men 

spredningen på mine resultater ble mindre i svarte 96 brønnsbrett. 

Metoden egner seg mest trolig ikke til å vurdere nevrittutvekst, da den ikke fanger opp 

nevrittutvekst som sees i mikroskopet. Det kan være mulig at tidspunkt for avlesning, både i 

kornceller og PC12-celler var før en tydelig effekt kan sees med kitet. Hvis avlesnings-

tidspunktet ikke er korrekt, kan det vært nødvendig med en eller flere ekstra dager med 

inkubering før avlesning. Da kommer også aspekter som celledød inn eller at en vedvarende 

eksponering for paracetamol kan føre til toksisitet. Det er stor spredning i mine resulter, som 

kan ha bidratt til at det ikke ble sett noe statistisk signifikant med nevrittutvekstkitet. Det ble 

satt opp ett nytt program i plateleseren som ga en mindre spredning mellom parallellene, og 

en tydeligere forskjell fra bakgrunnsfluorescens.  

Endringen av nevrittutvekst kan også være for liten til at kitet klarer å fange det opp, slik at 

kitet kan fungere for andre celletyper. I korncellekulturer fra lillehjerne kan det forekomme 

andre celler enn bare kornceller (Contestabile, 2002), som vil kunne påvirke målingene. Dette 

tyder på at den veletablerte og tidkrevende metoden med mikroskopering og bildeanalysering, 

hvor antall nevritter, forgreininger og nevrittlengder kan kvantifiseres, fortsatt er å anbefale 

(Radio & Mundy, 2008).  

4.1.6 Metabolske aktivitetsmålinger med MTT- analyse og 

glutationnivåmålinger  

For å undersøke om eksponering for paracetamol førte til celledød i in vitro PC12- celler og 

korncellekulturer ble dette målt og kvantifisert med MTT-analyse. MTT- analyse måler 

levende cellers metabolske aktivitet, ved at MTT reduseres til det lilla fargeproduktet 

formazan. Det er mange forhold som kan påvirke signalet som detekteres i MTT-analysen, 

slik som MTT-konsentrasjonen, inkuberingstiden med MTT, celleantallet og cellenes 

metabolske aktivitet. Det er kjent kjent at reduserende forbindelser kan påvirke MTT- 

analyse. Askorbinsyre, coenzym A og redusert glutation kan for eksempel øke absorbans i 

analysen (Riss TL, 2013). Dette må å tas med i vurderingen av resultatene, da den toksiske 
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metabolitten NAPQI fra metabolismen av paracetamol forbruker glutation (Ghanem et al., 

2016).  

Hvis for eksempel glutationnviå påvirker MTT-analysen, er det mulig å analysere 

celleviabilitet med ATP-analyse. ATP-analysen måler lyssignal som dannes ved oksidasjonen 

av luciferin til oksyluciferin. Oksidasjonen er katalysert av luciferaseenzymet når kofaktorene 

ATP og Mg2+ er tilstede (Mueller, Kassack, & Wiese, 2004). Dette er analyse som kan utføres 

på sammen måte som ved promotoraktivitetsmåling ved luciferaseanalyse. 

MTT-analyse går raskere enn kvantifisering av celledød med trypanblåfarging, selv om 

trypanblåfarging er å betrakte som gullstandarden (Aras, Hartnett, & Aizenman, 2008). 

Manuell mikroskopering er er tidkrevende og kvantifiseringen baseres på subjektiv vurdering. 

Tidligere masterstudent Bratseth fant ved denne metoden celledød som følge av in vitro 

eksponering for 1000 og 2000 µM paracetamol i PC12-celler (Bratseth, 2016). 

 

For å vurdere om cellenes antioksidantforsvar påvirkes ved eksponering for paracetamol, ble 

måling av glutationnivå i cellene undersøkt. Glutation utgjør hovedsakelig cellenes 

antioksidantforsvar (Dickinson & Forman, 2002). Å måle glutationnivå ved bruk av 

monoklorobiman- analyse er en rask og enkel metode, og har tilsvarende resultater som 

glutationmålinger ved bruk av HPLC (Kamencic, Lyon, Paterson, & Juurlink, 2000). I 

metoden er det lagt inn færrest mulig vaskesteg, for å unngå at celler vaskes ut av brønnen. 

Ved måling av Hoechst rett etter glutationmåling, vil det korrigeres for antall celler i brønnen. 

Hoechst binder seg til DNA i både levende og døde celler, og kan ikke brukes til å vurdere 

eventuell celledød. En ulempe er det kun sees et samlet glutationnivå. Mitokondrielt nivå av 

glutation og glutation i astrocytter kan ikke skilles fra hverandre. Det er også mulig å måle 

promotoraktivitet til enzymet ansvarlig for å danne glutation (GCL) ved luciferaseanalyse og 

proteinnivå av GCL ved westernblottanalyse for å styrke eventuelle funn.  

 

Paracetamol metaboliseres av CYP450 isoenzymer til det toksiske intermediatet NAPQI, som 

kan reagere med glutation i kroppen og danne ikke toksiske produkter som kan elimineres 

(Ghanem et al., 2016). PC12-celler har lave intracellulære nivå av glutation, noe også 
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nevroner har. PC12-celler egner seg dermed godt som modell for nevroners 

antioksidantforsvar (Calderón et al., 1999). PC12-celler uttrykker ikke CYP2E1, som er 

hovedansvarlig for å metabolisere paracetamol til NAPQI, slik at en celledød vil kunne 

skyldes andre egenskaper ved paracetamol enn NAPQI (Holownia, Mapoles, Menez, & 

Braszko, 1997). Det er sett at NGF kan virke stimulerende på glutationnivå og enzymer 

involvert i glutationsyntese i PC12-celler, noe som virker beskyttende mot oksidativt stress i 

cellene (Cassano et al., 2010; Pan & Perez‐Polo, 1993). Kornceller uttrykker ikke CYP2E1, 

men det gjør purkinjeceller og astrocytter (Gad, 2006; García-Suástegui et al., 2017; Howard 

et al., 2003). Det er dermed å forvente at noe av paracetamol i korncellekulturer vil 

metaboliseres til NAPQI og forbruke glutation. 

4.1.7 Promotoraktivitetsmåling med Luciferaseanalyse og 

proteinanalyse med westernblottanalyse 

Promotoraktivitetsmåling med luciferaseanalyse er en rask og sensitiv metode for å undersøke 

genekspresjon in vitro. Variasjon mellom luciferaseanalysen i paralleller i samme forsøk eller 

ved ulike forsøk forekommer som følge av ulik prøvebehandling og transfeksjonseffektivitet. 

Ved å bruke internkontrollen renillaluciferase kan verdiene fra luciferaseanalysen 

normaliseres mot verdiene til internkontrollen. Dermed blir ulik transfeksjonseffektivitet og 

prøvehåndtering mellom paralleller korrigert for, og forsøkene blir mulig å sammenlikne 

(Shifera & Hardin, 2010). En ulempe med denne metoden er at det må prepareres plasmider 

som brukes til transfeksjon. Plasmidenes kvalitet kan variere fra parti til parti og enkelte 

plasmider kan gi så lav respons, at forsøket må gjentas. Plasmidene som koder for 

renillaluciferase velges slik at promotoren er konstitutivt aktiv og dermed kan brukes som 

internkontroll for både transfeksjonseffektivitet, proteinsyntese, celleantall og 

prøvehåndtering. Studier har vist at renillauttrykket til en viss grad også kan påvirkes av 

eksponeringen cellene bli utsatt for. Dette kan føre til en falsk økning eller reduksjon i avleste 

verdier (Shifera & Hardin, 2010). 

 

Proteinanalyse med westernblottanalyse er en veletablert metode for å separere og identifisere 

bestemte proteiner i en prøve basert på molekylvekt. Ved westernblottanalyse kan det være 

vanskelig å finne antistoff som gir tydelige og spesifikke proteinbånd på membranen og som 
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ikke kryssreagerer med andre typer proteiner. Det optimale er å benytte primær og 

sekundærantistoff fra ulike arter (Mahmood & Yang, 2012). Å finne spesifikke antistoff er 

særlig utfordrende for proteiner fra kylling, som kan være avvikende fra tilsvarende proteiner 

i menneske, rotte og mus. Ved forskningslaben er antistoffene brukt i denne masteroppgaven 

utprøvde og validerte for kylling. 

Prøveopparbeidelse er en kilde til variasjon og kan skyldes forskjeller i mengde påsatt prøve 

på gelen eller ujevn overføring av proteiner fra gelen over på membranen (Mahmood & Yang, 

2012). Ved å benytte en intern proteinstandard som alltid er uttrykt i cellene, som beta-aktin 

og lamin, kan dette korrigeres for. Westernblottanalyse er en tidkrevende prosess, men med 

bruk av ferdiglagede geler og blottemaskin forkortes eksperimentet. Westernblottanalyse er en 

semi-kvantitativ analyse, så dersom uttrykket av et protein endres lite kan det være nødvendig 

med mange paralleller for å fastslå statistisk signifikans. En stor fordel er at flere prøver kan 

analyseres på den samme westernmembranen. Et funn med slike analyser vil også kunne si 

om det funksjonelle proteinuttrykket faktisk er endret, ikke kun om mRNA og miRNA-

utrykket er endret (Mahmood & Yang, 2012).  

 

4.2 Diskusjon av biologiske funn 

4.2.1 Paracetamol gir ikke målbare histologiske endringer 

Det er sett atferdsforstyrrelser som ASD, ADHD- liknende symptomer og dårlig grovmotorisk 

funksjon som følge av prenatal eksponering for paracetamol (Avella-Garcia et al., 2016; 

Brandlistuen et al., 2013; Liew et al., 2014; Stergiakouli et al., 2016). I masteroppgaven til 

Bratseth ble det sett en signifikant økning i Pax6 og MMP-9 proteinnivå i lillehjernene fra 

kyllingembryo eksponert for paracetamol i dosene 5, 15 og 30 mg/kg på E13 (Bratseth, 2016). 

I studien til Mathisen et al., ble det sett at Pax6 var av betydning for hjerneutviklingen til 

kyllingembryo. Nivået av Pax6 ble undersøkt ved ulike tidspunkter og unormale nivåer av 

Pax6 ble knyttet til en unormal modning av lillehjernen (Mathisen et al., 2013). Det ble 

dermed undersøkt om eksponering for paracetamol prenatalt kan føre til endringer i 

hjernestrukturen.  
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Prenatal eksponering av kyllingembryo for 5 og 15 mg/kg paracetamol på E13 og E16 førte 

ikke til noen endring i tykkelse på lagene i lillehjernebarken (avsnitt 3.1.1). Det ble bestemt 

antall celler i molekylærlaget i lillehjernen, som en indikator på antall migrerende nevroner 

(se avsnitt 3.1.2). Det ble heller ikke her sett noen signifikant forskjell mellom 

paracetamoleksponerte kyllingembryo og kontrollembryo.  

Eksponeringstidspunktene E13 og E16 er valgt ut ifra vekststudier av lillehjernen i kylling, 

hvor det er sett at lillehjernen har en stor vokseperiode og EGL er på sitt tykkeste ved E15 

(Austdal et al., 2016). Dette tilsvarer i human fosterutvikling gestasjonsuke 24 – 31. I 

menneskelig lillehjerne er EGL på sitt tykkeste i uke 25, og lillehjernens volum firedobles fra 

gestasjonsuke 24 til 40 (Bjornstad et al., 2015; Volpe, 2009). Tidspunktene vil da tilsvare 

slutten av andre trimester og siste trimester, hvor de epidemiologiske studiene har sett størst 

årsakssammenheng ved prenatal eksponering for paracetamol og adferdsforstyrrelsene nevnt 

ovenfor. E16 er et relevant tidspunkt for eksponering av kyllingembryo på grunn av at 

mitosen til forløpercellene har sin topp rundt denne tiden (Aden et al., 2008; Aden et al., 

2011). 

Mine resultater for MMP-9 og Pax6 proteinnivå i lillehjernen fra kyllingembryo eksponert for 

5 og 15 mg/kg paracetamol in vivo på E13 viste ingen signifikante resultat, til forskjell fra 

resultatene i masteroppgaven til Bratseth. Hva som skyldes denne betydelige forskjellen i 

resultater er vanskelig å si. Kvantifisering av proteinnivå ved westernblottanalyse kan være 

vanskelig å reprodusere, da spredning mellom ulike membraner kan være for stor til å få gode 

paralleller. Mine tall fra westernblottanalyse viste stor spredning. Med den morfologiske 

bekreftelsen at ingenting har skjedd som følge av mine eksponeringer, samsvarer det med 

ingen endringer sett i proteinnivå på markørene for proliferasjon og differensiering. 

 

Det er betryggende at det ikke ble funnet noen endringer i lillehjernen til kylling etter prenatal 

eksponering for paracetamol ved disse tidspunktene som reflekterer kritiske tidspunkter i 

nevronal utvikling. Det kan allikevel ha forekommet endringer som er så subtile at de ikke 

fremkommer ved histologisk bildeanalyse ved tidspunktet for høsting. Høstetidspunktet kan 
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ha vært for tidlig til å se noen reell morfologisk endring, da det har gått kort tid fra 

eksponering til analyse. Strukturelle endringer i vev kan bli tydeligere over tid. 

4.2.2 Paracetamol oppregulerer miRNA Let-7c, i en miRNA 

familie som knyttes til cellesyklus, proliferasjon, differensiering 

og apoptose 

Det ble funnet tre miRNA i kyllinglillehjerne etter paracetamoleksponering som er ulikt 

uttrykt enn miRNA i ubehandlede kyllinglillehjerner. Mir-458 ble nedregulert, mens let-7c og 

mir-1397 ble oppregulert. Av disse tre gjenfinnes ett i mennesker; miRNA let-7c (se avsnitt 

3.2). 

MikroRNA familien let-7 (av engelske lethal-7) nukleotidsekvens gjenfinnes konservert i 

mange arter som menneske, kylling, mus, sebrafisk og frosk (Pasquinelli et al., 2000). Den 

humane let-7 familien består av tretten miRNA som blir kodet for av gener på ni ulike 

kromosomer. Let-7 er vanligvis fraværende i stamceller, og gjenfinnes først når cellen 

differensierer. Dette tyder på at let-7 er involvert i undertrykkelse av gener som fremmer 

celledeling og proliferasjon. Det er sett ved flere kreftformer at let-7 uttrykket er nedregulert 

(Boyerinas, Park, Hau, Murmann, & Peter, 2010; Mondol & Pasquinelli, 2012; Pasquinelli, 

2013). Let-7 familien har like «seed»- sekvenser. Dette er sekvenser som binder miRNA til 

målområdet på mRNA. Dermed kan let-7 familien ha overlappende mål- mRNA (Kolenda, 

Przybyła, Teresiak, Mackiewicz, & Lamperska, 2014). Let-7 uttrykk påvirkes av mange 

regulatoriske sløyfer. Et økt uttrykk av Let-7 vil føre til en negativ feedback-sløyfe på 

regulatorene og Let-7 uttrykket (se figur 4.1). Virkningen til let-7 på mRNA er ikke 

fullstendig klarlagt. Det er sett at Let-7a undertrykker translasjon av sitt mål- mRNA ved å 

binde eller inhibere translaterende ribosomer. Deadenylering er en annen måte let-7 er sett å 

hindre translasjon på og forårsake mRNA degradering. Dysregulert let-7 påvirker ulike 

onkogener (Wang et al., 2012). 
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Figur 4.1 Regulering av Let-7 uttrykk. Let-7 blir påvirket og regulerer selv en mengde viktige regulatorer i 

cellesyklus og differensiering. Figuren er hentet og modifisert fra Wang et al., 2012. 

I en studie er det sett i hjernen til mus og sebrafisk at CB1 reseptoraktivering vil oppregulere 

let-7d uttrykket. Let-7d vil så hemme CB1 reseptorsignalering ved å binde seg til mRNA som 

koder for protein som enten kontrollerer CB1 reseptorens ekspresjon eller funksjon (Chiarlone 

et al., 2016). Det er sett at AM404, en metabolitt av paracetamol, aktiverer CB1- reseptoren 

(Ghanem et al., 2016). Siden let-7 familien har like «seed»-sekvenser kan det tenkes at en 

oppregulering av let-7c kan skyldes en aktivering av CB1-reseptoren av AM404. 

I en studie er det sett at let-7c aktiverer TLR7 (av engelske Toll-like receptor 7), som fører til 

en begrensning av dendrittisk forgreining og regulerer nevronal morfologi (Liu, Huang, Hung, 

& Hsueh, 2015). I mine forsøk ble det ikke sett noen endringer i nevronal morfologi, selv om 

let-7c var oppregulert. Dendrittisk forgreining og aksonal vekst er vanskelig å vurdere i HE-

snitt, siden det kun er et tverrsnitt igjennom hele vevet. Ved å lage mange snitt i en serie etter 

hverandre, kunne aksonet og det dendrittiske treet vurderes for å se om paracetamol-

eksponeringen endrer denne morfologien i forhold til ubehandlede kyllingembryo.  

I en brystkreftstudie er det sett et høyere nivå av let-7c i plasmaprøver fra kvinner med tidlig 

stadium brystkreft. Let-7c påvirker CD95L og fører til apoptose (Klinge, 2009). CD95 er 

medlem av TNF (av engelske Tumor Necrosis Factor) dødsreseptorfamilien. Aktivering av 

CD95 kan skje av liganden CD95L eller ved andre agonister. Dette utløser apoptotiske 

signaler som blir utført av effektorcaspaser (Park & Peter, 2008). Mine resultater viste et økt 

nivå av proliferasjonsmarkøren PCNA i lillehjernen fra kyllingembryo eksponert for 15 

mg/kg paracetamol ved E13, samme eksponeringsdag og dose som miRNA-sekvenserte 
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kyllingembryo. Det kan tenkes at oppreguleringen sett av let-7c som følge av 

paracetamoleksponeringen, er for å kompensere for den økte celledelingen, slik at normalt 

celleantall opprettholdes. Det ble også observert apoptotiske celler mikroskopisk i HE-snitt, 

men det er ikke kvantifisert. Celledød er også en normal prosess i utviklingen av 

nervesystemet, hvor celler som ikke lager de riktige forbindelsene eller er overflødige, vil 

undergå apoptose (Stiles & Jernigan, 2010). 

Den pluripotente faktoren Lin28 er involvert i selvfornyelse av stamceller. Det er sett at Lin28 

undertrykker det normale let-7 uttrykket i retinale Müller gliaceller som følge av skade mot 

øyet. Et uttrykk av Let-7 undertrykker normalt differensieringsgener som blant annet Pax6 

(Ramachandran, Fausett, & Goldman, 2010; Yao et al., 2016). Dette kan stemme overens med 

mine funn, hvor jeg ikke så noen endring i Pax6 uttrykk, men et oppregulert let-7 uttrykk. 

Let-7e hemmer reguleringen av MMP-9 uttrykket i fettcelleavledede stamceller (ASC’s, av 

engelse Adipose-derived stem cells), slik at de differensier til epitelceller. En oppregulering 

av let-7e i ASC førte til en nedregulering av MMP-9 mRNA-uttrykk og MMP-9 aktivitet 

(Ventayol et al., 2014). Den ekstracellulære matriks metalloproteinase indusereren Basigin 

(Bsg) er viktig for vekst og celledifferensiering. I studier er det sett at overuttrykk av let-7b 

fører til et redusert uttrykk av Bsg og flere MMP’s, deriblant MMP-9. Det er også anslått ut 

ifra dataanalyser at «seed»-sekvensene i let-7 familien er like nok til at flere i familien kan 

påvirke mRNA-sekvensen til Bsg (Fu et al., 2011).  

Mine funn viste ingen signifikante endringer i MMP-9 proteinnivå. Det kunne tenkes at det 

oppregulerte let-7c også kunne påvirket Bsg og ført til et lavere MMP-9 uttrykk. Det er 

imidlertid flere mekanismer som kan stimulere Bsg og det er forskjell i den stimulerende 

effekten Bsg har på MMP-dannelsen i ulike celletyper (Fu et al., 2011). Markørene studert i 

denne oppgaven er knyttet til differensiering, proliferasjon og apoptose, cellulære prosesser 

hvor let-7 har en rolle. Selv om mange av studiene av miRNA er gjort i andre vev, blir det 

mer og mer etablert at miRNA også spiller en viktig rolle i nevroutvikling (Sun & Shi, 2015). 

 

Et endret miRNA-uttrykk kan potensielt forstyrre viktige prosesser under nevroutviklingen. 

Endringer av miRNA uttrykk etter eksponering for paracetamol kan være for små til at det 
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kan sees fenotypiske endringer av de studerte biomarkørene. Det kan være andre markører 

som påvirkes mer, som ikke er blitt undersøkt i denne oppgaven. Det er også vanskelig å si at 

endring i ett miRNA kan ha noe å si for det funksjonelle proteinet, da mange miRNA har 

overlappende sekvenser. Spørsmålet blir da om eksponeringen for paracetamol var ved rett 

tidspunkt for å kunne påvirke miRNA-uttrykket og om miRNA har fått virke lenge nok. Det 

er nødvendig med videre studier for å undersøke om andre eksponerings- eller høstetidspunkt 

vil føre til et annet miRNA-uttrykk.  

4.2.3 Paracetamol påvirker proliferasjon anslått ved PCNA-

uttrykk  

Det ble sett at en paracetamoleksponering på 1000 µM paracetamol reduserer celleviabiliteten 

til PC12-cellene signifikant (avsnitt 3.4). Derfor var det interessant å undersøke 

proliferasjonsmarkøren PCNA- proteinuttrykket i PC12-cellene. Resultatene viste ingen 

signifikant endring, men det sees en trend til gradvis redusert PCNA-uttrykk ved eksponering 

for økende konsentrasjon paracetamol (avsnitt 3.6.1). Dette kan tyde på at paracetamol 

hemmer proliferasjon av PC12-celler. Dette stemmer også overens med kvalitativ vurdering 

av mikroskopibilder som viste færre celler ved eksponering for økende konsentrasjon 

paracetamol (avsnitt 3.3.1). 

 

Etter in vivo eksponering av kyllingembryo, ble det derimot sett økt nivå av PCNA i 

lillehjernevev. Proteinnivået av PCNA i lillehjerner in vivo etter eksponering for 15 mg/kg 

paracetamol på E13 var signifikant økt i forhold til ubehandlede lillehjerner (avsnitt 3.7.1). I 

kyllinglillehjerne er det sett at proteinuttrykket av PCNA følger en klokkeformet kurve, hvor 

nivået dobles fra E12 til E15-E16, for å så bli redusert. Dette passer med at lillehjernen har 

stor vokseperiode i denne tidsperioden (Austdal et al., 2016).  

Siden PCNA-uttrykket var større enn normalt ved E17, er det mulig at paracetamol-

eksponeringen har ført til en forsinket celleprolifering, en arrest i cellesyklus. Det ble ikke 

målt noen forskjell i cellelagene i lillehjernen ved E17. Det kan skyldes at lagene ble målt på 

et for tidlig tidspunkt til å se noen forskjell, eller at det ikke er noen forskjell i cellelagene 

etter eksponering for paracetamol. Det kan også skyldes økt apoptose, siden let-7c som ble 



101 

 

 

oppregulert som følge av paracetamoleksponering er forbundet med økt CD95L og aktivering 

av apoptoseveier. Det er nødvendig med videre undersøkelser på senere høstetidspunkter enn 

E17 for å konkludere om det økte PCNA- uttrykket fører til endring i proliferasjon.  

 

Siden effektene av paracetamoleksponering ikke ga samsvarende resultater mellom in vivo 

eksponering av kyllingembryo og in vitro eksponering i PC12- celler, ble også in vitro forsøk 

i korncellekulturer utført. Disse undersøkelsene viste at nivået av PCNA ikke ble signifikant 

påvirket, men en tendens til redusert nivå ved eksponering for 10 µM paracetamol (avsnitt 

3.7.2). Ved samtidig eksponering for 10 µM paracetamol og TrkA-hemmer, ble dette funnet 

signifikant lavt. Ved økende eksponering for høyere doser på 100, 500 og 1000 µM ble det 

derimot sett en trend av økende nivå av PCNA, mens eksponering for TrkA-hemmer 

reverserte dette. Samlet så spriker resultatene fra in vitro undersøkelsene. Det er ikke 

overraskende at in vivo og in vitro forsøk gir forskjellige resultat og det kan oppsummeres 

med at PCNA som markør in vitro ikke kan erstatte in vivo undersøkelser. Paracetamol alene i 

in vitro korncellekultur ga ikke reduksjon av PCNA, som i PC12-celler, men tendensen til 

økning av PCNA ved høyere dose paracetamol er mer i samsvar med in vivo eksponeringen. 

Mine resultater i korncellekulturer har stor spredning, slik at flere undersøkelser er nødvendig 

for å fastslå om det er noen signifikante forskjeller tilstede.  

4.2.4 Paracetamol påvirker ikke cellemigrasjon anslått ved 

MMP-9- uttrykk eller celledifferensiering anslått ved Pax6-uttrykk  

MMP-9 er en ekstracellulær protease som er viktig i reguleringen av nevrittforlengelse og 

migrasjon av kornceller under nevronal utvikling (Vaillant et al., 2003). Det er dermed 

interessant å se om paracetamol påvirker MMP-9. NGF øker MMP-9 (Fragkouli, Tzinia, 

Charalampopoulos, Gravanis, & Tsilibary, 2011), så det var også interessant å undersøke om 

TrkA-hemming påvirker promotoraktiviteten til MMP-9. 

I PC12-cellene ble det ikke sett noen signifikant endring av promotoraktivitet av MMP-9 etter 

eksponering for paracetamol eller TrkA-hemmer (avsnitt 3.6.2). Det ble sett en trend med 

lavere aktivitet ved økende eksponering for paracetamol. Samtidig eksponering for 
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paracetamol og TrkA-hemmer førte til lavere aktivitet enn ved kun eksponering for 

paracetamol alene. Denne reduksjonen var ikke signifikant.  

I korncellekulturer er det en tendens til at eksponering av korncellene for 10 og 100 µM 

paracetamol øker MMP-9- promotoraktiviteten (avsnitt 3.7.8). En samtidig eksponering for 

TrkA-hemmer nedsetter aktiviteten, men ikke signifikant i forhold til eksponering for kun 

paracetamol. Promotoraktivitet ble signifikant redusert etter eksponering for 1000 µM 

paracetamol og TrkA-hemmer, i forhold til ubehandlede celler. 

Siden det var betydelig forskjell i funn fra in vitro og in vivo- forsøkene da PCNA ble studert, 

ble også proteinuttrykket av MMP-9 i kyllinghjerne analysert. Det var ingen signifikant effekt 

av paracetamoleksponering på MMP-9 uttrykket (avsnitt 3.7.6). Det sees en trend at 5 mg/kg 

in ovo på E13 gir lavere nivå av MMP-9 i lillehjernevev på E17 enn i tilsvarende ubehandlede 

kontroller. Nivået av MMP-9 i kyllingembryoet øker jevnt i fosterlivet, hvor det er sett en 

dobling av nivå fra E12 til E21 (Austdal et al., 2016). Paracetamol hemmer COX-enzymene, 

som er ansvarlig for omdannelsen av arakidonsyre til prostaglandiner (Anderson, 2008). PGE2 

induserer MMP-9-uttrykket (Yen, Kocieda, Jing, & Ganea, 2011). En COX-hemming av 

paracetamol kan dermed tenkes å påvirke MMP-9 uttrykket ved et redusert uttrykk av PGE2. 

 

Det er funnet en sammenheng mellom transkripsjonsfaktoren Pax6 og MMP-9, ved at Pax6 

både kan oppregulerer og nedregulere Pax6 (Sivak et al., 2000; Sivak, West-Mays, Yee, 

Williams, & Fini, 2004). Pax6 spiller en viktig rolle for differensiering og migrering av 

kornceller (Engelkamp et al., 1999). Det er derfor interessant å studere uttrykket av både Pax6 

og MMP-9. 

Paracetamoleksponering har liten eller ingen effekt på Pax6 i forsøkene i denne oppgaven. 

Den eneste signifikante påvirkningen ble sett i korncellekulturer in vitro der proteinuttrykket 

av Pax6 var økt ved eksponering for 1000 µM paracetamol med TrkA-hemmer (avsnitt 3.7.4). 

Dette er en høy dose, og en konstruert situasjon sammenliknet med relevante kliniske doser. 

Samtidig viste resultatene mine i westernblottanalyse stor spredning i særlig 

korncellekulturer, slik at flere undersøkelser er nødvendig for å kunne fastslå noen 

signifikante endringer. Det sees en trend med økende promotoraktivitet ved eksponering for 

10, 100 og 500 µM i kornceller. Proteinnivået til Pax6 i lillehjernen uttrykkes bifasisk i 
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fosterlivet til kyllingen, hvor den første toppen kommer rundt E14-E15 og den neste ved E21 

(Austdal et al., 2016). 

Funnene fra MMP-9 og PCNA tyder på en forsinket utvikling. Hvis dette stemmer, vil en 

forvente at Pax6 nivået i kyllinglillehjerne ved E17 også er forhøyet. Funnene fra in vitro 

studier viste at den eneste effekten paracetamol hadde på Pax6 var en økende trend, hvilket 

stemmer med hypotesen. Studier fra lillehjernevev etter in ovo eksponering viste imidlertid 

ingen effekter på proteinnivået av Pax6. Det er mulig det samlede nivået av Pax6 ikke endres, 

men at det endres i celler lokalt, som for eksempel i EGL. Andre undersøkelser som en 

immunhistokjemisk farging av vevssnitt, kan avgjøre om det skjer slike lokale endringer i 

noen av markørene.   

 

I masteroppgaven til Bratseth ble det sett en signifikant økning av MMP-9 og Pax6 i 

lillehjernene fra kyllingembryo eksponert for paracetamol i dosene 5, 15 og 30 mg/kg på E13 

(Bratseth, 2016). Hva som skyldes våre motstridende resultater er vanskelig å tolke. Mine 

resultater stemmer overens med miRNA-funnet, hvor det er sett i litteraturen at en 

oppregulering av let-7 er sett å redusere MMP-9 (Fu et al., 2011; Ventayol et al., 2014) og 

Pax6 (Ramachandran et al., 2010; Yao et al., 2016). 

4.2.5 Paracetamol påvirker celleoverlevelse og 

antioksidantforsvar 

Resultatene fra MTT-analysene viste forskjellig respons i PC12-celler og kornceller fra 

kyllinglillehjerne etter eksponering for paracetamol og TrkA-hemmer (avsnitt 3.4). I PC12- 

celler ble det sett en synkende respons i metabolsk aktivitet etter stigende eksponering for 

paracetamol. De klinisk relevante dosene på 10 og 100 µM paracetamol viste ingen 

signifikante endringer. Tvert imot så det ut til at den lave dosen på 10 µM paracetamol virket 

cellebeskyttende, da viabiliteten i PC12 cellene økte. Dette er i tråd med hva litteraturen sier, 

hvor det er sett i studier at paracetamol har en nevroprotektiv effekt (Ghanem et al., 2016; 

Tripathy & Grammas, 2009). I PC12-cellene kan det sees en trend ved økende eksponering 

for paracetamol fører til reduserte nivå av glutation (avsnitt 3.5). Ved samtidig eksponering 

med TrkA-hemmer sees reduksjonen av glutationnivå ut til å være større enn ved eksponering 



104 

 

 

for paracetamol alene. NGF virker stimulerende på glutationnivå og enzymer involvert i 

glutationnivå i PC12-celler (Cassano et al., 2010; Pan & Perez‐Polo, 1993). Dette stemmer 

overens med mine resultater, hvor PC12- celler eksponert for paracetamol og NGF har høyere 

nivåer av glutation enn celler eksponert for paracetamol alene. Siden NGF utøver sin effekt 

via TrkA-reseptoren, vil en hemmer av TrkA hindre nedstrømssignalering som ellers ville ha 

stimulert til økt glutationnviå. Dette passer også med resultat fra mine undersøkelser, hvor 

celler eksponert for TrkA-hemmer hadde lavere glutationnivå enn kun ved eksponering for 

paracetamol.  

Paracetamoldosen på 1000 µM synes å være en toksisk dose paracetamol i PC12-celler, hvor 

celleviabiliteten går ned. I PC12-cellene ble det også sett en trend til nedregulert MMP-9 

promotoraktivitet (avsnitt 3.6.2) ved 1000 µM. Det ble også sett i masteroppgaven til Bratseth 

ved trypanblåfarging en nedgang i PC12-cellers viabilitet ved 1000 µM 

paracetamoleksponering (Bratseth, 2016). 

I MTT-analyse av korncellekultur ble det sett en stigende respons i metabolsk aktivitet etter 

økende eksponering for paracetamol (avsnitt 3.4). Dette kan sees i sammenheng med det 

økende glutationnivået som følge av økende eksponering for paracetamol (avsnitt 3.5). Det er 

sett at glutation kan påvirke MTT-analysen (Riss TL, 2013), slik at en tilsynelatende økning i 

viabilitet etter eksponering for paracetamol kan skyldes det økende nivået av glutation i 

korncellekulturen som følge av økende paracetamoleksponering. Kornceller uttrykker ikke 

CYP2E1, men det gjør Purkinjeceller og astrocytter (Gad, 2006; García-Suástegui et al., 

2017; Howard et al., 2003). Dette førte til en forventning om redusert nivå av glutation som 

følge av paracetamoleksponering av korncellekulturene som også består av en liten andel 

astrocytter. Dette ble ikke observert. Kornceller eksponert for TrkA-hemmer viste reduserte 

nivå av glutation ved økende eksponering for paracetamol. Dette kan tyde på at den NGF 

medierte induseringen av glutation og enzymer involvert i glutationsyntese også er viktig i 

kornceller. Glutationmåling av kornceller ble bare utført i en pilotstudie, slik at det hadde vært 

interessant å utføre flere forsøk for å se om denne økningen kan være signifikant. Det er også 

aktuelt å undersøke celleviabilitet med ATP-analyse, en metode som ikke påvirkes av 

glutation. 
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4.3 Veien videre  

Det er mulig å utføre videre histologiske undersøkelser med materiale preparert fra 

paracetamoleksponerte kyllingembryo (se avsnitt 2.5). Det kan utføres immunhistokjemiske 

undersøkelser hvor det er mulig å påvise PCNA og Pax6-positive celler i lillehjernebarken 

under utvikling. Da vil det kunne tydelig observeres hvor i barken korncellene migrerer under 

utvikling. Det er også mulig å utføre apoptosetellinger i de HE-fargede snittene. Det ble lagt 

merke til celler i apoptose under måling av cellelag, men det ble ikke tid til å utføre en 

kvantifisering. En parameter som også hadde vært interessant å måle, men som det ikke ble 

tid til, er å måle hele tykkelsen på lagene, altså en sammenhengende måling av EGL, ML og 

IGL for å se om det da ville blitt en statistisk signifikant forskjell. 

  

Det ble isolert RNA med nukleotidsekvens over 200 samtidig med isolering av miRNA 

(avsnitt 2.6). Fra disse prøvene er det mulig å sekvensere mRNA for å undersøke om 

uttrykket av markører er endret i de paracetamoleksponerte lillehjernene. Hvis mRNA- 

uttrykket er endret, så er det mulig at selve proteinnivået også er endret.  

 

En studie som hadde vært veldig interessant å utføre er en vevsanalyse i lillehjernen til 

paracetamoleksponerte kyllingembryo for å fastslå hvor mye paracetamol som faktisk når 

lillehjernen, og om de ulike metabolittene dannes i embryoet.  

  

Mine resultater i markørene let-7c, PCNA, MMP-9 og Pax6 kan tyde på at 

paracetamoleksponeringen kan gi en forsinket utvikling. Det kan være at tidspunkter for 

eksponering, høsting og måling er utført før fenotypiske endringer har skjedd. 

Undersøkelsene bør også inkludere andre celletyper enn kornceller, slik som astrocytter. Det 

er derfor å anbefale å gjenta studiene også ved andre tidspunkter.   

Andre interessante markører å studere med westernblottanalyse er P53, Bsg og CB1. 
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5 Konklusjon 

Det ble ikke sett noen strukturelle endringer in vivo i lillehjernen fra kyllingembryo eksponert 

for paracetamol in ovo ved E13 og E16. Det kan imidlertid være slik at lillehjernen ble 

undersøkt på et for tidlig tidspunkt etter eksponering, da strukturelle endringer kan skje over 

lengre tid. Det ble funnet tre endrede miRNA in vivo i lillehjernen fra kyllingembryo 

eksponert for paracetamol in ovo ved E13. Av disse ble det oppregulerte let-7c gjenfunnet i 

menneske og kunne knyttes sammen med nivået med celleproliferasjonsmarkøren PCNA. Det 

ble sett en økning av PCNA proteinuttrykk in vivo i lillehjernen fra kyllingembryo eksponert 

for paracetamol in ovo ved E13. Videre studier er nødvendig for å undersøke om andre 

celletyper, mekanismer og markører som kan knyttes til ADHD eller ASD er påvirket. 

Undersøkelser av MMP-9 og Pax6 uttrykk viste ingen signifikante forskjeller, dette kan 

muligens skyldes den store spredningen i mine resultater. Flere undersøkelser er nødvendig 

for å kunne fastslå en mulig endring som følge av paracetamoleksponeringen.  

Celleviabilitetsstudier viste at 1000 µM paracetamol er en toksisk dose i PC12-celler, mens 

ved de klinisk relevante eksponeringene 10 og 100 µM paracetamol ble ikke PC12-cellenes 

overlevelse påvirket. De høyeste dosene paracetamol (500 og 1000 µM) påvirket også PC12-

cellenes antioksidantforsvar, noe som de klinisk relevante dosene ikke gjorde. 

Celleviabilitetsstudier og måling av glutationnviå i korncellekulturer ga ikke et konkluderende 

svar, da det mistenkes en analytisk feilkilde i celleviabilitetsundersøkelsen. Det må gjøres 

videre studier av celleviabilitet og antioksidantforsvar i korncellekulturer for å få et 

konklusivt svar. 

Det ble også undersøkt om paracetamol kan påvirke cellene via TrkA-aktivering. Ingen 

konklusive resultater kom ut av mine undersøkelser, så det er nødvendig med videre studier 

for å undersøke dette nærmere. 

Nevrittutvekstkitet «Neurite Outgrowth Staining Kit» viste seg å være en uegnet metode for å 

undersøke nevrittutvekst i korncellekulturer og PC12-celler.  
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Vedlegg 

Vedlegg I - Kvalitet av isolert RNA  

Resultatene fra OD-målinger (se avsnitt 2.6.5) viste rent RNA i prøvene (se tabell a). Gel fra 

agargelektroforese (se avsnitt 2.6.6) viste rent RNA i prøvene (se tabell b og figur A). 

Tabell a. Resultater fra OD-målinger 

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 

Saltvannsbehandlet 2,12 411,28 

Saltvannsbehandlet 2,09 441,41 

15 mg/kg paracetamol 2,11 304,63 

15 mg/kg paracetamol 2,13 428,58 

15 mg/kg paracetamol 2,07 404,94 

 

Tabell b. Oversikt over prøver påsatt agarelektroforesegelen 

Øvre rad Nedre rad 

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 fra ubehandlet hjerne 

Brønn 5 Ubehandlet Brønn 5…11  

Brønn 6 NaCl Brønn 12 15 mg/kg paracetamol 

Brønn 7 NaCl Brønn 13 15 mg/kg paracetamol 

Brønn 8 Standard Brønn 14 15 mg/kg paracetamol 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur A Agarosegel med RNA-eluat. Prøver påsatt gelen er angitt i tabell b. 


