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Sammendrag 
Opioider brukes som smertestillende legemidler. De siste årene er det oppstått en «opioid-

krise», med en eksponentiell økning i bruk og misbruk av opioider, særlig i USA.  

Opioidavhengighet behandles med buprenorfin eller metadon (substitusjonsbehandling). 

Nesten 30% av pasientene i substitusjonsbehandling er kvinner i fertil alder. Kunnskapen om 

hvordan slik behandling påvirker foster er mangelfull og til dels motstridende, siden barn og 

gravide av etiske hensyn sjeldent inkluderes i kliniske studier. I slike tilfeller er 

sikkerhetsstudier i dyremodeller av stor nytte. 

Rotte er en veletablert dyremodell, lenge brukt i både sikkerhetsstudier generelt og i 

sikkerhetsstudier knyttet til opioider. I denne oppgaven ble effekten av langvarig opioid-

eksponering av fosteret studert i avkom fra rotter som var implantert med en osmotisk pumpe 

som sikret jevn blodkonsentrasjon av enten metadon eller buprenorfin gjennom hele 

graviditeten. Kyllingembryoet er foreslått som en modell til in vivo utviklingsstudier av 

sentralnervesystemet. Videre blir lillehjernen omtalt som et godt valg, siden den gjennomgår 

alle stadier i nevronal utvikling i løpet av en kort periode. Effekten av kortvarig eksponering 

for opioider ble undersøkt i kyllingembryoer, ved å injisere enten metadon eller morfin i egg. 

Denne oppgaven viser at morfin tas opp i hjernen til kyllingembryo etter in ovo injeksjon med 

en karakteristisk profil med to topper, og Cmax 360 min etter injeksjon. Morfin var tilstede i 

hjernen opp til 48 timer etter injeksjon. Westernblot-analyser viste at opioidreseptoren MOR 

er uttrykt i dyremodellene på tidspunktene og i hjernestrukturene som er analysert. Tidskurver 

for proliferasjonsmarkøren PCNA, og differensieringsmarkørerene Pax6 og NR2B ble etablert 

i lillehjerner fra ueksponerte unge rotter. Videre ble det studert proteinuttrykk av disse 

markørene og proteiner knyttet til opioidenes virkningsmekanismer, MOR og pCamKII, i 

lillehjerne fra 7 dager gamle eksponerte rotter, samt i lillehjerne og forhjerne fra eksponerte 

kyllingembryo ett døgn etter siste injeksjon. Primære nevronale kulturer av kyllingforhjerne 

ble benyttet for å studere promotorativitet for Pax6 og MMP9. Det ble ikke vist noen 

signifikante endringer i markørene etter eksponeringer på disse tidlige tidspunktene. 

Både rotte- og kyllingmodellen er egnet til undersøkelser av hjernens utvikling og effekten av 

eksponering for opioider. Siden mange adferdsforstyrrelser knyttet til bruk av opioider vises 

senere i barndom eller ungdomsalder, er en mulig vei videre å lete etter molekylære 

mekanismer bak dem på et senere tidspunkt i dyremodellene. 
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1 Innledning 
Opioider brukes som smertestillende legemidler. De er effektive for behandling av ulike typer 

kroniske smerter, sterke akutte smerter og kreftsmerter. Utfordringen ved terapeutisk bruk er 

utvikling av toleranse og avhengighet (SHURMAN et al., 2010). Opioidmisbruk og 

avhengighet er et pågående og voksende problem for folkehelsen verden rundt og er omtalt 

som en «opioidkrise».  Den økende bruken av opioider omfatter både medikamenter og 

illegale stoffer, og ses i alle aldre og begge kjønn, uavhengig av etnisk og sosioøkonomisk 

bakgrunn. 80% av verdens opioider omsettes i USA, og da er det ikke overraskende at de er 

mest rammet av opioid-krisen. Det skjer mer enn 90 dødsfall daglig grunnet overdosering og 

følgende respirasjonssvikt i USA (VOLKOW and COLLINS, 2017, RUMMANS et al., 

2018). Det antas at det i 2015 var 91,8 millioner pasienter som fikk forskrevet, og mer enn 11 

millioner mennesker som misbrukte opioider i USA (HUECKER and CUMMINS, 2017). 

Tallene fra Europa er også høye, med et estimert antall på 1,2 - 1,5 millioner misbrukere. 

Omtrent 30% av disse er kvinner i fertil alder (HELSEDIREKTORATET 2011, EMCDDA, 

2010). 

I Norge tilbys pasienter med påvist opioid-avhengighet Legemiddelassistert rehabilitering 

(LAR, figur 1.1).  

 

Figur 1.1 Antall i behandling i LAR i Norge. Figuren er hentet fra Seraf rapport 2/2017 (SENTER FOR RUS- 
OG AVHENGIGHETSFORSKNING 2017).  
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Det brukes både metadon og buprenorfin som vedlikeholdsbehandling, men buprenorfin er 

førstevalget på grunn av større sikkerhet mot overdosering. Det legges imidlertid stor vekt på 

individuelle forskjeller og pasientens preferanse ved valg av legemiddel. Verdens 

helseorganisasjon på sin side, anbefaler metadon som førstevalg basert på kost-nytte 

vurderinger og erfaring med illegal omsetning av buprenorfin (HELSEDIREKTORATET 

2010, WORLD HEALTH ORGANIZATON 2009).  

Både i Norge og resten av verden tilbys opioid-avhengige gravide substitusjonsbehandling. 

Behandlingen gir bedre helseutfall hos nyfødte sammenlignet med nyfødte eksponerte for 

heroin, samt færre tilbakefall til misbruk hos mødrene (HELSEDIREKTORATET 2011, 

FISCHER et al., 1998). Både buprenorfin og metadon brukes, og begge krysser placenta. 

Blod-hjerne barrieren hos fosteret er ikke fullt utviklet, noe som gjør hjernen spesielt sårbar 

for opioider. Studier viser at nyfødte eksponerte for opioider under graviditeten fødes 

tidligere, har lavere gjennomsnittlig vekt ved fødselen, mindre hodeomkrets, og ofte 

Neonatalt abstinenssyndrom (NAS)  (KALTENBACH and FINNEGAN, 1989, CREANGA et 

al., 2012, MEYER et al., 2015). NAS oppstår hos 60-80% av eksponerte barn og omfatter 

symptomer fra ulike organsystemer. Nevrologiske symptomer er økt spenning i muskulatur, 

skjelvinger, forsterkede reflekser, overdreven gråting med karakteristiske «skrik». Nyfødte 

opplever også oppkast, diare, unormal suging og svelging, feber, svette og rask pustefrekvens 

(GOMEZ-POMAR and FINNEGAN, 2018). Det regnes med at det er født ca. 300 barn i 

Norge av mødre som hadde brukt substitusjonsbehandling pr 01.01.2011, og det forventes 

økning til mellom 30 og 60 barn per år i årene som kommer (HELSEDIREKTORATET 

2011). 

Gravide kvinner er ofte ekskludert fra kliniske studier av etiske grunner. Konsekvensen er 

begrensede data på effekt av legemidler på fosteret (SHIELDS and LYERLY, 2013). 

Sikkerhetsstudier i dyr er derfor anbefalt av helsemyndighetene «Food and Drug 

Administration» (FDA) og «European Medicines Agency» (EMA), særlig når det gjelder 

legemidler med potensiell virkning på sentralnervesystemet (CNS) under utvikling 

(HIMMEL, 2008).   
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1.1 Farmakologiske aspekter av utvalgte opioider  

1.1.1 Morfin 

Morfin (figur 1.2) er et naturlig forekommende opioid, som finnes i opiumsvalmuen Papaver 

somniferum. Morfin ble første gang isolert i 1804 av den tyske farmasøyten Freidrich 

Wilhelm Adam Serturner, som ga stoffet navnet etter «Morphium», en gresk gud for søvn og 

drømmer. Medisinen ble mye brukt under den amerikanske borgerkrigen. Etter den var det 

mer enn 100000 soldater som hadde «soldatsykdommen» - morfinavhengighet. Morfin brukes 

for behandling av sterke smerter.  Det er en agonist på µ-opioidreseptorer, og binder seg svakt 

til κ- og δ-opioidreseptorer. Smertestillende effekt, respirasjonsdepresjon og gastrointestinale 

bivirkninger er hovedsakelig grunnet binding til µ-opioidreseptorer. Morfin er optisk aktivt, 

men det er bare (-) som har effekt. Biotilgjengeligheten i CNS er lav, bare 40-50% av dosen 

ved oral administrering. Grunnen til dette er dårlig fettløselighet, høy proteinbinding, rask 

glukoronidering og ionisering ved fysiologisk pH (TRESCOT et al., 2008, 

SVERRISDOTTIR et al., 2015). 

 

Figur 1.2 Struktur av morfin 

1.1.2 Metadon 

Metadon (figur 1.3) er et syntetisk opioid som brukes i behandling av opioid- avhengighet og 

som alternativ til morfin mot sterke smerter (INTURRISI, 2005). Første gang metadon ble 

utprøvd til behandling av heroin-avhengige var på 1960-tallet av legene Dole og Nyswander i 

New York. På den tida var det ingen studier som omtalte substitusjonsbehandling, selv om det 
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var et klart behov. Uten tilfredsstillende beviser på effekter, startet Dole og Nyswander å gi 

metadon til disse pasientene, og publiserte lovende data (DOLE and NYSWANDER, 1965). 

Metadon er en µ-opioid-reseptor agonist og NMDA (N-metyl-D-aspartat) reseptor antagonist. 

Overdosering kan føre til dødsfall, grunnet respirasjonsstans. Metadon administreres vanligvis 

som en racemisk blanding. R-metadon (levometadon) står for mesteparten av effekten med 10 

ganger høyere affinitet til opioid-reseptorer sammenlignet med S-metadon. S-metadon hindrer 

reopptaket av serotonin og noradrenalin (TRESCOT et al., 2008). Både S- og R-metadon 

binder seg til NMDA reseptoren (CALLAHAN et al., 2004). 

 

Figur 1.3 Struktur av metadon 

1.1.3 Buprenorfin 

Buprenorfin (figur 1.4) brukes hovedsakelig som et alternativ til metadon i behandlingen av 

opioid- avhengighet (MATTICK et al., 2008). Den kan også brukes i behandling av akutt og 

kronisk moderat til sterk smerte.  Buprenorfin er et semisyntetisk opioid som kom til Europa 

for ca. 30 år siden. Stoffet er partiell agonist på µ-opioidreseptoren, noe som gjør det 

vanskeligere å overdosere sammenlignet med metadon. Buprenorfin binder seg også til κ-

opioidreseptoren som antagonist (KRESS, 2009). Biotilgjengeligheten ved oral bruk er veldig 

lav på grunn av stor førstepassasjemetabolisme i leveren. Buprenorfin er i tillegg fettløselig, 

og derfor administreres den sublingvalt. Da brukes det ofte kombinasjonspreparater med 

nalokson (opioidantagonist), særlig ved risiko for intravenøst og intramuskulært misbruk 

(TRESCOT et al., 2008).  
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Figur 1.4 Struktur av buprenorfin 

1.1.4 MOR-reseptorer 

Opioid-reseptorer er til stede både i CNS og i det perifere nervesystemet. Det er beskrevet 

minst tre typer: µ (mu), κ (kappa) og δ (delta). Alle er G-proteinassosierte reseptorer. 

Aktivering fører til inhibering av adenylat syklase og økt permeabiliteten for kalsium og 

kalium. Endogene ligander til disse reseptorene er endorfiner, enkefaliner og dynorfiner 

(CHEN et al., 1993, WALDHOER et al., 2004). 

MOR (engelsk: morphine opioid receptors) er en type opioid reseptor som er til stede i både 

CNS og perifere vev. MOR er også betegnet som µ-opioid reseptor eller OP3. Typisk agonist 

er morfin, og interaksjon med denne reseptoren er ansvarlig for analgetisk effekt og sedasjon, 

men også fysisk avhengighet, lavere gastrointestinal motilitet, respirasjonsdepresjon og eufori 

(TRESCOT et al., 2008). 

1.1.5 NMDA-reseptorer 

NMDA-reseptorer er ionotrope reseptorer som er til stede på mange eksitatoriske synapser i 

CNS.  De består av flere subenheter, og ulik kombinasjon av disse subenhetene påvirker 

funksjonen til reseptoren. NR2B er en subenhet i NMDA-reseptoren, som er til stede i alle 

hjerneregioner på embryostadiet og mest uttrykt i neonatal hjerne. Etter fødselen er NR2B 

mest uttrykt i forhjernen (NEYTON and PAOLETTI, 2006). NMDA-reseptorer bidrar til 

modning av glutamatsynapser og riktig utvikling av aksoner og dendriter og neuronale 

nettverk. Selektive NR2B antagonister har blitt foreslått for behandling av kronisk smerte og 
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Parkinsons sykdom (CULL-CANDY et al., 2001, EWALD and CLINE, 2009). Metadon 

binder seg til NMDA-reseptoren som antagonist (TRESCOT et al., 2008). 

1.1.6 CamKII 

CamKII (engelsk: Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II) er en protein-kinase som i sin 

fosforylerte form (pCamKII) utfører fosforylering av mange forskjellige proteiner. CamKII er 

til stede i alle vev i kroppen, men mest uttrykt i hjernen, særlig i løpet av hjerne-utvikling. 

CamKII regulerer syntese og utskillelse av neurotransmittere, celle-transport og morfologi, 

utvekst av nevritter og gen-ekspresjon. (YAMAUCHI, 2005). CamKII er direkte bundet til 

NMDA-reseptoren, blant annet gjennom NR2B subenheten (LISMAN et al., 2002). CamKII 

har blitt foreslått som modulator for MOR, og deres samlokalisering har blitt vist tidligere 

(BRÜGGEMANN et al., 2000). 
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1.2 Nervesystemet under utvikling  

Et nervesystem består av CNS og det perifere nervesystemet. CNS dannes under fosterlivet av 

cellene i fosterets nevralrør. Dette er en nøye regulert og koordinert prosess av nevronal 

proliferasjon, migrasjon, differensiering og apoptose. Menneskets hjerne er en del av CNS og 

begynner å utvikle seg i tredje svangerskapsuke som resultat av samspillet mellom indre 

faktorer og miljøfaktorer. Da begynner differensieringen av nevronale stamceller, som er 

forløpere til alle cellene i CNS. I disse tidlige stadiene skjer det også omfattende fysiologisk 

celledød av overflødige neuroner, eller i neuroner som ikke danner de riktige forbindelsene 

(YAMASAKI et al., 2001, CONTESTABILE, 2002, STILES and JERNIGAN, 2010). På 

embryonal dag 42 begynner neuronene å migrere, og når de kommer til sine mål begynner 

differensiering og dannelse av nevronale nettverk. Dette nettverket dannes ved kobling av 

neuronets utløpere - aksoner og dendritter. Opioid-reseptorer er omtalt som faktorer involvert 

i utviklingen av CNS. Utviklingen av hjernen fortsetter etter fødselen, minst til sent i 

ungdomsalder, med dannelse av synapser og myelinering (MCDOWELL and KITCHEN, 

1987, RICE and BARONE JR, 2000, STILES and JERNIGAN, 2010). 

Forstyrrelser i alle faser av nevronal utvikling som proliferasjon, differensiering, apoptose, 

migrasjon, dannelse av synapser og myelinering, kan føre til misdannelser i CNS hos nyfødte. 

Slike misdannelser kan vises mye senere i livet, både strukturelt og funksjonelt (RICE and 

BARONE JR, 2000). 

1.2.1 Markører for nevronal utvikling 

En biologisk markør er en egenskap som kan måles og evalueres objektivt. Den forteller om 

fysiologiske eller patofysiologiske prosesser, eller om effekter av visse behandlinger eller 

intervensjoner. Biomarkører bidrar til forståelse av mekanismer bak effekter av legemidler, og 

en av de viktigste rollene de har er i tidlig evaluering av sikkerhet og effekt av legemidler i 

både in vitro analyser og in vivo studier i dyr (AJ et al., 2001).  

PCNA (engelsk: proliferating cell nuclear antigen) brukes ofte som en markør på 

celleproliferajson, siden den er til stede i cellene som aktivt deles (ZHANG and JIAO, 2015). 

Det er et protein som er nødvendig for proliferasjon, involvert i mange prosesser knyttet til 

DNA, slik som DNA-replikasjon og DNA-reparasjon (MAGA and HÜBSCHER, 2003). 
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Fravær eller lavt nivå av funksjonell PCNA kan føre til apoptose, mens høye nivåer av PCNA 

indikerer enten DNA-replikasjon eller reparasjon (PAUNESKU et al., 2001). 

Pax6 (engelsk: paired box 6) er en viktig transkripsjonsfaktor i hjerneutviklingen, involvert 

blant annet i proliferering og differensiering av nevronale forløpsceller (KIKKAWA et al., 

2018). Pax6 spiller også en viktig rolle i nevronal migrering. Fravær eller mutasjoner i Pax6 

fører til mange forstyrrelser i nevronal utvikling og er knyttet til visse sykdommer, blant annet 

kongenital hypoplasi av iris og retina, nystagmus, taleproblemer, mental retardering og 

autisme (MANUEL et al., 2015). Pax6 tilstedeværelse er bekreftet i både forhjernen og 

lillehjernen (YAMASAKI et al., 2001). 

MMP9 (engelsk: matrix metalloproteinase 9) er et medlem av en famille sink-avhengige 

endopeptidaser som er uttrykt i CNS under utvikling. De er involvert i ombygging av 

ekstracellulærvæske, sårtilheling, nevronal migrasjon, myelinisering og aksonutvikling. 

MMPer knyttes til Parkinsons og Alzheimers sykdom, neuroinflammasjon og multippel 

sklerose (SMALL and CRAWFORD, 2016). MMP9 er involvert i apoptose og cellemigrasjon 

i lillehjerne under utvikling (VAILLANT et al., 2003). 
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1.3 Modellsystemer  

Kliniske studier av gravide opioid-avhengige er få, og tolkningen av resultatene kan være 

utfordrende siden de er basert på blanding av genetiske, sosiale og miljømessige faktorer. De 

gravide har ofte mange risiko-faktorer som kan påvirke barnas helse, slik som psykologiske 

problemer, familie-konflikter, stress og bekymringer i forhold til graviditet og foreldreskap, 

dårlig økonomi og nærings-status, eller samtidig misbruk av andre stoffer (KONIJNENBERG 

et al., 2016). Dyrestudier er spesielt nyttige siden de ekskluderer faktorer som er umulige å 

utelukke ved kliniske studier. Det gjør det mulig å studere effekter av administrerte medisiner. 

En annen fordel er at cellulære og molekylære mekanismer kan undersøkes (HOOIJMANS et 

al., 2018). 

Studier av opioider i rotter er mange, både med hensyn til molekylære mekanismer og 

kortvarige og langvarige effekter. Slike studier er i mindre grad utført i kylling. 

For å studere effekter av opioider på nervesystemet under utvikling, ble det i denne oppgaven 

utført studier i lillehjerne fra rotter eksponert in utero, samt i hel hjerne, lillehjerne og 

forhjerne fra kyllingembryo eksponert in ovo. Det ble også gjennomført studier i primære 

nevronkulturer fra kyllingforhjerne eksponert in ovo. Effekter av langvarig eksponering for 

opioider ble studert i rotte, mens effekter av kortvarig eksponering ble undersøkt i kylling.  

1.3.1 Rotte 

Rotte er en veletablert dyremodell brukt i stort omfang i farmakologiske og toksikologiske 

studier. Fordelene ved bruk av rotte er relativt lav kostnad av oppdrett, passende størrelse, 

relativt kort generasjonstid og 21-22 dager svangerskapstid. Rotter er relativt føyelige, noe 

som gjør det enkelt å håndtere dem. Anatomiske, fysiologiske og metabolske egenskaper i  

rotte er godt kjent og beskrevet (KACEW, 1996). Opioid-reseptorer hos rotter er funnet fra 

embryonal dag 14 (KORNBLUM et al., 1987). 

1.3.2 Kyllingembryo 

Det er flere fordeler ved å ta i bruk kylling under utvikling som modellsystem. Eggene er lett 

tilgjengelige, har lav kostnad og praktisk størrelse. Behovet for stell er lavt, siden de er 

selvernærte og har kort utklekkingstid på 21 dager. Moren er ekskludert fra in vivo forsøkene, 
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og det kan bestilles et eksakt antall fertiliserte egg som et forsøk krever. Dette reduserer antall 

forsøksdyr, som er i tråd med 3R-prinsippet «Replace, Reduse, Refine» i etiske retningslinjer 

for dyreforsøk. I tillegg er det stor genetisk variasjon mellom kyllingembryo, siden eggene 

kommer fra ulike mødre.  

Fylogenetisk sett er kyllingembryo mer lik pattedyr enn mange andre dyr som brukes i studier 

av nevronal utvikling (for eksempel sebrafisk). Mange steg i utviklingen av 

kyllingnervesystemet er beskrevet og modellen brukes ofte i studier av neuroutvikling 

(BJØRNSTAD et al., 2015). Det er kjent at opioid-reseptorer er tilstede i kyllingembryo fra  

embryonal dag 4 (BRONSON and SPARBER, 1989). 

1.3.3 Lillehjernen og forhjernen 

Lillehjernen (figur 1.5) er i tett kommunikasjon med andre deler av hjernen, inkludert 

forhjernen. Lillehjernen er hjernens senter for motorfunksjoner som koordinasjon og 

presisjon. I de siste årene er det også blitt klart at lillehjernen spiller en rolle i kognitive 

funksjoner: oppmerksomhet, språk, søvn og emosjoner. Visse psykiske sykdommer (autisme, 

schizofreni, bipolar lidelse, angst, depresjon og hyperkinetisk forstyrrelse) knyttes til 

lillehjernens patologi (MARZBAN et al., 2015, PHILLIPS et al., 2015). 

 

Figur 1.5 Illustrasjon av menneskets forhjerne og lillehjerne 
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Lillehjernen gjennomgår alle viktige stadier i nevronal utvikling (figur 1.6), slik som 

proliferasjon, migrering, differensiering og apoptose. Derfor anses den å være en passende 

modell for å utforske generelle aspekter ved utvikling av hele CNS. I tillegg er den konservert 

mellom flere ulike arter. Histologisk sett er den uniform i alle pattedyr og fugler, men 

størrelsen på subenhetene varierer. Lillehjerner fra rotter og kylling er enkle å høste, og kan 

også dyrkes in vitro (CONTESTABILE, 2002, SULTAN and GLICKSTEIN, 2007, 

BJØRNSTAD et al., 2015). 

 

Figur 1.6 Lillehjernen under utvikling. Proliferasjon av korncelleforløpere skjer i det eksterne germinallaget 
(EGL). Kornceller (GC) migrerer gjennom molekylærlaget (ML) ved hjelp av Bergmann gliaceller (BG) til det 
indre korncellelaget (IGL). EGL reduseres gradvis, mens IGL blir større. Celleantallet justeres ved apoptose. 
Differensiering av Purkinjeceller (PC) skjer i Purkinjecellelaget (PLC). Figuren er en modifisert illustrasjon (XU 
et al., 2013). 

Forhjernen (figur 1.5) utgjør den største delen av hjernen. Den består av to hoveddeler: 

storhjerne (cerebrum) og mellomhjerne (thalamus og hypotalamus). Her ligger sentre for det 

emosjonelle, minner, tanker, sensoriske og motoriske funksjoner. Struktur og utvikling av 

forhjernen er ganske lik hos alle virveldyr. En god del av kunnskapen vi har i dag om 

utviklingsprosesser i forhjernen, kommer fra kyllingmodellen (PUELLES, 2001, WILSON 

and HOUART, 2004).   
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1.4 Hensikten med oppgaven 

Denne masteroppgaven hypotetiserer at bruk av metadon, buprenorfin eller morfin i 

graviditeten påvirker nevronal utvikling hos fosteret, og dermed biologiske markører knyttet 

til denne utviklingen. I oppgaven ble det brukt både lillehjerner fra rotter, lillehjerne og 

forhjerne fra kyllingembryo og cellekulturer laget fra forhjerne av kyllingembryo. Bruk av 

flere dyrearter skulle forsterke resultatene. 

Det er satt følgende delmål for oppgaven: 

1. Lage tidskurver som beskriver utvalgte biologiske markører i lillehjerne hos 

ubehandlede rotter for å finne ut når markørene er i dynamisk endring. 

2. Ut i fra resultatene fra tidskurvene, velge et tidspunkt for analyse av effekt av metadon 

og buprenorfin i rottelillehjerne og undersøke om biologiske markører ble påvirket. 

3. Utføre konsentrasjonsmålinger av morfin i hel kyllinghjerne for å undersøke om og på 

hvilken måte morfin distribueres til hjernen hos kyllingembryo. 

4. Undersøke om eksponering for metadon og morfin påvirker biologiske markører i 

kyllinglillehjerne under utvikling. 

5. Undersøke om eksponering for metadon og morfin påvirker kyllingforhjerne under 

utvikling, samt om primære nevronale cellekulturer fra kyllingforhjerne påvirkes. 
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2 Materialer og metoder 

2.1 Oversikt over kjemikalier og biologiske 
produkter 

Produkt Leverandør 
 
2-Merkaptoetanol Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Acetonitril (ACN) Thermo Fischer Scientific, Rockford, USA 

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

Ammonium-format Honeywell, Seelze, Tyskland 

Bovint serumalbumin Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Bromfenolblå Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

Buprenorfin Norsk Medisinaldepot AS, Oslo, Norge 

CaCl2 (kalsiumklorid) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

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

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

D-Luciferin Duchefa Biochemisty, Nederland 

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

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

Etanol Arcus ASA, Gjelleråsen, Norge 

Etylendiamintetraeddiksyre (EDTA) VWR International Ltr., England 

Fenolrødt Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

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

Føtalt bovintserum (FBS) Biowest, Frankrike 

Glukose Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

Glutamax Thermo Fischer Scientific, Rockford, USA 
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Glyserol (85%) VWR International Ltr., Randor, PA, USA 

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

K2® Transfection system Biontex Laboratories, Tyskland 

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

KH2PO4 (kaliumhydrogenfosfat) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

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 

Metadon  Sigma-Aldrich, Oslo, Norge 

Metanol Honeywell, Seelze, Tyskland 

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

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

Morfin Norsk Medisinaldepot AS, Oslo, Norge 

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

Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 
USA 

N-2 Supplement Thermo Fischer Scientific, Rockford, USA 

Na2HPO4 x 2 H2O 
(dinatriumhydrogenfosfatdihydrat) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

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

NaCl (natriumklorid) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

NaHCO3 (natriumhydrogenkarbonat) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland 

Penicillin-Streptomycin Invitrogen Company, California, USA 

Pepstatin A Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

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

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

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

Saltvann (0,9% NaCl) B.Braun, Vestskogen, Norge 

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

Sterilt vann Fresenius Kabi, Halden, Norge 

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

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

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

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

Trypsin Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Trypsinhemmer Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Tween 20 Calbiochem, California, USA 

Tørrmelk Normilk AS, Levanger, Norge 
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2.2 Oversikt over utstyr og apparatur 

Produkt Leverandør 

Alkotip® Medguard, Irland 

Autoklav (Matachana 350 L-2) Thune, Norge 

Blottemaskin (Trans-Blot® Turbo™ Transfer 
System) 

Bio-Rad Laboratories Inc.,USA 

Blotteutstyr (Trans-Blot® Turbo™ RTA 
Transfer Kit) 

Bio-Rad Laboratories Inc.,USA 

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

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

Celleskrape Corning Inc.NJ, USA 

CO2- inkubatorskap (Therm Forma Steri-
Cycle) 

Thermo Scientific,Waltham, MA, USA 

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

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

Elektroforeseapparat (BioRad Power Pac 
300) 

Bio-Rad Laboratories Inc, USA 

Elektroforesekar Bio-Rad Laboratories Inc, USA 

Engangsskalpell Swann-Morton Ltd.,Sheffield, England 

Engangssprøyter B.Braun, Vestskogen, Norge 

Engangssprøyter Terumo Europe, Leuven, Belgia 

Eppendorfrør Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

Finnpipette Thermo Scientific, Rockford, USA 

Finvekt (CPA225D) Sartourius AG, Tyskland 

Finvekt (XSE) Mettler Toledo, Columbus, USA 

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

Glass-teflon homogenisator Merck, Darmstadt, Germany  

Grovvekt (A&D HF 200G) A&D Instruments, Japan 
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Inndamper Zymark, Hopkinton, USA 

Kanyler B.Braun, Vestskogen, Norge 

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 

Magnetrører (RCT basic) IKA®, Tyskland 

Mini-PROTEAN® TGX™ Gel med 4-20 % 
gradient 

Bio-Rad Laboratories Inc., USA 

MQ-vannaparat (MilliQ 5) Merck, Darmstadt, Germany  

Multipipette Thermo Scientific, Rockford, USA 

Multitubevortexer (VX-2500) Marshall Scientific LLC, New Hampshire, 
USA 

Osmotisk minipumpe 2ML4 AgnTho's AB, Lidingö, Sverige 

Pipetter Costar Corning Corning Inc. NJ, USA 

Pipettespisser (Optifit tips) Sartorius Biohit, Finland 

Pipettespisser med filter (Sarstedt) AG & Co, Nümbrecht, Tyskland 

Plastrør til luminometer Sarstedt, Tyskland 

Plateleser (Clariostar®) BMG Labtech, Tyskland 

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

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

Sentrifuge Beckman Coulter, Indianapolis, USA 

Sentrifuge (Kubota 2010) Kubota Corp., Japan 

Sentrifugerør (Corning centristar) Corning Inc. NJ, USA 

Sterilfilter 0,2 µm Whatman, Tyskland 

Store petriskåler VWR International Ltr., Randor, PA, USA 

Tellekammer (Bürcher) VWR International Ltr., Randor, PA, USA 
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Trypsineringsflaske Bellco, USA 

Vannbad (Sub Aqua 12) Grant, England 

Whirlmikser Terumo lab AS, Sverige 
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2.3 Eksponering av gravide rotter og uttak av 
lillehjerner fra avkom 

Eksponering av gravide rotter og uttak av lillehjerner fra avkom ble utført ved Oslo 

Universitetssykehus (OUS) av stipendiat Mette Kongstorp. Frosne lillehjerner ble levert til 

meg for homogenisering og Westernblot-analyse (avsnitt 2.6). Studien ble utført i henhold til 

Lov om dyrevelferd og er godkjent av Mattilsynet (FOTS 9464). 

Sprague-Dawley hannrotter fra Taconic, Danmark, var 12 uker gamle ved levering. Sprague-

Dawley hunnrotter fra Taconic, Danmark, var av uviss alder, men hadde født minst ett kull før 

levering. Rottene akklimatiseres i ca. 1 uke etter ankomst til dyreavdelingen på 

Folkehelseinstituttet (FHI). I forsøksperioden var temperaturen 22±1°C, luftfuktigheten 

50±10 %, og lysperioden kl 07-19.  Mat og vann var tilgjengelig gjennom hele eksperimentet. 

Hunndyrene implanteres med en Alzet® osmotisk minipumpe (2ML4), som er fylt med enten 

sterilt vann, buprenorfin (1 mg/kg/dag) eller metadon (10 mg/kg/dag). Pumpene frigjør stoffer 

kontinuerlig i 4 uker. 3-5 dager etter implantering av pumpe, settes hunner og hanner sammen 

for parring. Etter 5-7 dager tas hannene ut og hunnene får gå uforstyrret under graviditeten. 

Rottene føder etter 20-22 dager. Avkommet avlives ved dekapitering ved alder 1, 7, 14 eller 

21 dager. Lillehjerner tas ut og fryses ned med flytende nitrogen. Frosne hjerner oppbevares 

ved -80°C. 
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2.4 Eksponering og preparering av hele hjerner og 
hjernestrukturer fra kylling 

Befruktede egg fra arten Gallus gallus bestilles fra Nortura Samvirkekylling i Våler, og 

oppbevares ved 2-8°C i inntil 5 dager. På embryonal dag 0 (E0) - dagen eggene legges til 

inkubering, gjennomlyses eggene for å bekrefte at de er befruktet. Ubefruktede egg fjernes 

(ca. 10%), mens befruktede egg legges i rugemaskinen. Rugemaskinen vender på eggene 

annen hver time, og har luftfuktighet på 45%. Temperaturen ligger konstant på 37,5°C, 

bortsett fra to timer i døgnet når temperaturen jevnes ut med romtemperaturen. Eggene 

gjennomlyses også før injisering og før høsting for å undersøke om embryoene er levende. Et 

levende embryo beveger seg og har synlige blodårer i hele skallet. Egg med døde foster 

fjernes. Normal klekketid for eggene er embryonal dag 21 (E21). Forsøkene er godkjent av 

Mattilsynet (FOTS 13896) og utført i samsvar med Lov om dyrevelferd. 

2.4.1 In ovo eksponering av kyllingembryo og høsting av hjerner 

1. På E0 legges befruktede egg i rugemaskinen. 

2. På første injiseringsdag veies alle eggene og gjennomsnittlig vekt brukes for å 

bestemme injeksjonsvolumet (50 eller 60 µl) som gir ønsket dose (tabell 2.1-2.2). 

3. Eggene deles tilfeldig inn i grupper og merkes. 

4. Eggene gjennomlyses for å markere et passende injeksjonssted. Injeksjonsstedet er på 

den spisse delen av egget og store blodårer skal unngås. 

5. Markert injeksjonssted desinfiseres med injeksjonstørk og et lite hull lages i skallet 

med en metallnål. 

6. Det markerte injeksjonsstedet desinfiseres igjen med injeksjonstørk. 

7. Eksponeringsløsninger (tabell 2.1) injiseres perpendikulært gjennom hullet i 

eggeskallet ved hjelp av en steril kanyle (30G), før eggene legges tilbake i rugemaskinen 

med den spisse delen ned. 

8. På den andre injeksjonsdagen injiseres eggene som beskrevet i punkt 6 – 7. 
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9. På høstingsdag tas eggene ut av rugemaskinen og legges på is i 7 minutter for å 

bedøve fostrene. 

10. Ett og ett egg knekkes i store petriskåler, og embryoet avlives raskt ved dekapitering 

med en steril skalpell. Til preparering av cellekultur utføres videre prøveopparbeidelse 

(avsnitt 2.4.2) i LAF-benk. 

11. Ved hjelp av en buet saks klippes skallen fra baksiden og rundt mot oversiden av 

øynene, og brettes så vekk med en pinset. En liten skje brukes for å ta ut enten hele 

hjernen eller hjernestrukturer.  

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

pinsett. 

13. Hjernene legges i respektive kryorør, fryses hurtig ved bruk av flytende nitrogen og 

oppbevares ved -20°C til konsentrasjonsmålinger (avsnitt 2.5) og Westernblot-analyser 

(avsnitt 2.6).  

Tabell 2.1 Injeksjonsløsninger til in ovo eksponering av kyllingembryo 
Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 

Saltvann 
NaCl 0,9 % 
Sterilt vann Quantum satis 

Metadon 10 mg/ml 
Metadon-HCl 10 mg/ml 
0,9 % saltvann Qantum satis 

Morfin 10 mg/ml 
Morfin-HCl 10 mg/ml 
0,9 % saltvann Quantum satis 

Morfin 20 mg/ml 
Morfin-HCl 20 mg/ml 
0,9 % saltvann Quantun satis 

-løsningene sterilfiltreres (0,2 µm) før bruk 
-saltvann-løsning injiseres i likt volum som andre løsninger 
 

Tabell 2.2 In ovo eksponering av kyllingembryo 

Injiseringsdag Høstingsdag 
Grupper 

Analyse 
Kontroll* Saltvann Metadon Morfin 

E12 eller E13 
E13 eller 

E14 
   20 mg/kg 

Konsentrasjonsmålinger i hele 
hjerner (avsnitt 2.5) 

E12 og E13 E14 x x 10 mg/kg 10 mg/kg 
Westernblot-analyse i forhjerne 
(avsnitt 2.6) 

E16 E17 x x 10 mg/kg 10 mg/kg 
Westernblot-analyse i lillehjerne 
(avsnitt 2.6) 

E12 og E13 E14 x x 10 mg/kg 10 mg/kg 
Primære nevronkulturer fra forhjerne 
(avsnitt 2.4.2) til luciferaseanalyse 
(avsnitt 2.7) 

*kontroll-gruppe er ubehandlet 
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2.4.2 Preparering av primære nevronkulturer 

Kyllingembryo ble eksponert på både E12 og E13 med enten saltvann, metadon eller morfin. 

Ubehandlede kyllingembryo ble brukt som kontroll (tabell 2.2). Forhjerner ble høstet på E14 

som beskrevet i avsnittet 2.4.1 og benyttet til å lage cellekulturer.  

Forbehandling av skåler med poly-L-lysin 

Forbehandling av skåler med poly-L-lysin utføres for å øke adhesjon av cellene til overflaten 

på skålene og bedre cellevekst. Et belegg med poly-L-lysin påføres dagen før bruk av skålene. 

1. 0,01 mg/ml poly-L-lysin løsning lages og blandes godt. 

2. 1 ml løsning tilsettes skålene slik at hele overflaten dekkes. 

3. Løsningen pipetteres av etter 30 minutter, og skålene tørkes over natt i LAF-benk med 

luftstrøm på maksimal styrke. 

Preparering av primære nevronkulturer fra kyllingforhjerne 

Preparering av cellekultur utføres i LAF-benk med sterilt utstyr. 

1.  Kyllinghodene fra avsnitt 2.4.1 punkt 10 flyttes inn i LAF-benken og forhjernene tas 

ut som beskrevet i punkt 11. 

2. Forhjernene legges i en stor petriskål fylt med løsning 1 (se tabell 2.3). 

3. Hjernehinnene fjernes ved å forsiktig rulle hjernene over en glatt overflate med en rett 

pinsett før forhjernene legges i en ny stor petriskål med løsning 1. 

4. Forhjernene samles i midten av petriskålen, løsning 1 pipetteres av, og hjernene kuttes 

i to retninger vinkelrett på hverandre med en steril skalpell. 

5. 10 ml løsning 1 tilsettes skålen, og blandingen overføres til et 50 ml rør. Røret 

sentrifugeres ved 1000 rpm i 1 minutt. 

6. Supernatanaten fjernes, og 8 ml løsning 2 (tabell 2.3) tilsettes og pipetteres forsiktig 

opp og ned for å løse opp pelleten. 
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7. Cellesuspensjonen overføres til en trypsineringsflaske som settes på vannbad ved 

37°C i 15 minutter. Korkene skrus løst på, og flasken rystes forsiktig med jevne 

mellomrom. 

8. Cellesuspensjonen overføres til et 50 ml rør med 20 ml av løsning 4 (tabell 2.3). Røret 

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

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

(tabell 2.3) og røret sentrifugeres igjen ved 1000 rpm i 2 minutter. 

9.  Supernatanten fjernes og 3 ml løsning 3 tilsettes. 

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

løsningen er jevn og blakket. Suspensjonen skal stå i ro i noen minutter slik at 

eventuelle celleklumper sedimenterer. 

11. Den øverste klumpefrie delen av løsningen overføres til 50 ml rør med 15 ml løsning 5 

(tabell 2.3). 

12. Hvis det er klumper, tilsettes det 2 ml løsning 3 og punktene 10 og 11 gjentas. 

Løsningen sentrifugeres ved 900 rpm i 7 minutter. 

13. Supernatanten fjernes og pelleten løses opp i 10 ml medium (tabell 2.4). 

14. 20 µl overføres til Neubauer tellekammer og celletettheten bestemmes. 

15. Cellesuspensjonen fortynnes med medium til 1,8 x 106 celler/ml. 

16. 1 ml cellesuspensjon overføres hver skål og inkuberes ved 37°C og 5% CO2. 
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Tabell 2.3 Løsninger til preparering av cellekultur fra kyllingforhjerne 
Løsning Komponenter Volum/mengde 

Løsning 1 

Bovint serumalbumin 1,5 g 
10X Krebs-Ringer-løsning* 50 ml 
MgSO4 (38,2 mg/ml  
destillert vann) 4 ml 
Destillert vann ad 500 ml 

-lages i erlenmeyerkolbe med magnetisk rørestav 
* se nederst i tabellen 

 

Løsning 2  
Trypsin 25 mg 
Løsning 1  100 ml 

 

Løsning 3  

Trypsinhemmer 26 mg 
DNAse 1 6,2 mg 
MgSO4 (38,2 mg/ml i 
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 i 
destillert vann) 

 
320 µl 

CaCl2 (12,0 mg/ml i 
destillert vann) 

 
320 µl 

-løsninger lages rett før bruk og sterilfiltreres (0,2 µl) i LAF-benk 
-volumene er tilpasset cellekultur med opptil 80 hjerner 
 
*Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 

10X Krebs-Ringer-løsning 

NaCl 1,21 M 
Glukose 0,14 M 
NaHCO3 0,25 M 
KCl 48 mM 
KH2PO4 12 mM 
Fenolrødt 0,28 mM 
Destillert vann Quantum satis 

-sterilfilreres (0,2 µm) og oppbevares ved 2-8°C 
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Tabell 2.4 Medium til cellekultur 
Løsning Komponenter Volum 

Medium til cellekultur 

Dulbecco`s Modified Eagle Medium (DMEM) 500 ml 
N-2 Supplement 5 ml 
Glutamax 3,75 ml 
Pencillin-Streptomycin (10000 U/ml – 10 
mg/ml) 

 
5 ml 

Føtalt, bovint serum (FBS) 50 ml 
-oppbevares ved 2-8 °C 
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2.5 Konsentrasjonsmålinger av morfin i hel 
kyllinghjerne 

2.5.1 Eksponering av kyllingembryo, og høstning av hele hjerner til 
konsentrasjonsmålinger 

In ovo eksponering og høsting av hele hjerner utføres i henhold til avsnitt 2.4.1. Eggene 

eksponeres på E13 (E12 for tidspunktet 48 timer) med én injeksjon av en morfin-løsning (20 

mg/kg, tabell 2.1). Høsting av hele hjerner utføres 5 min, 15 min, 30 min, 45 min, 1 time, 2 

timer, 4 timer, 6 timer, 24 timer og 48 timer etter injeksjon av morfin. Etter uttak skylles 

hjernene med saltvann før de fryses ned med flytende nitrogen. 

2.5.2 Homogenisering av hele hjerner til konsentrasjonsmålinger 

1. Frosne hjerner veies og tilsettes MQ-vann i forholdet 1:1 (1 ml MQ-vann per 1 g vev). 

2. Hjernene homogeniseres på is med en glass-teflon homogenisator (1300 rpm). 

3. 100 µl av homogenatene overføres til kinetikkrør og fryses hurtig ved hjelp av 

flytende nitrogen. Prøvene oppbevares ved -80°C til de analyseres videre (innen 3 dager). 

2.5.3 Prøveopparbeidelse 

Homogenat av rottehjerne (kontrollhjerne) ble tilsatt standarder og kontroller. Standard, 

internstandard og kontroll er beskrevet i vedlegg I (tabell a.). 

1. Prøvene (100 µl), kontrollhjerne-homogenat og internstandard tines sakte i isvann. 

2. 100 µl standard- eller kontroll-løsninger tilsettes respektive rør (tabell 2.5). 

3. Til 0 prøven og 0+ prøven (tabell 2.5) tilsettes det 100 µl 5 mM NH4-formatbuffer, 

pH=3,1. 

4. Til MQ-prøvene (tabell 2.5) tilsettes det 100 µl MQ-vann. 

5. 100 µl hjernehomogenat fra kontrollhjernen tilsettes rørene: standard, kontroll, 0 og 

0+. MQ-prøvene tilsettes 25 µl hjernehomogenat fra kontrollhjernen. 
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6. 50 µl intern standard tilsettes alle prøver bortsett fra 0-prøven. 

7. Alle prøvene ristes på multitubevortexer i 3-5 sekunder. 

8. 500 µl kald acetonitril (ACN)/metanol (85/15) tilsettes alle prøver, og prøvene ristes 

igjen på multitubevortexer i 30 sekunder. 

9. Prøvene sentrifugeres i 5 min ved 4750 rpm og settes i fryseren i 10 min. 

10. Supernatanten overføres til et 5 ml glassrør. 

11. Prøvene dampes inn på N2 inndamper (40°C). 

12. Inndampede prøver reløses i 100 µl kald ACN/5mM NH4-formatbuffer (3/97), pH=3,1 

og ristes på en multitubevortexer i 1 min. 

13. Prøvene sentrifugeres i 5 minutter ved 4750 rpm og 4°C. 

14. 90-95 µl supernatant overføres til autosamplervials. 

Tabell 2.5 Beskrivelse av prøvene brukt til LC-MS/MS 
Prøve  Hjerne-homogenat Internstandard 

0 prøve 
100 µl 5 mM NH4-

formatbuffer, pH=3,1 
100 µl fra rotte - 

0+ prøve 100 µl 5 mM NH4-
formatbuffer, pH=3,1 

100 µl fra rotte 50 µl 

MQ-prøve 100 µl MQ-vann 25 µl fra rotte 50 µl 
Standard-prøve 100 µl standard-løsning 100 µl fra rotte 50 µl 
Kontroll-prøve 100 µl kontroll-løsning 100 µl fra rotte 50 µl 
Prøve -  100 µl fra kylling 50 µl 
-videre tilsettes det like løsninger til alle prøver som beskrevet fra punkt 8 

2.5.4 LC-MS/MS analyse 

Ved LC-MS/MS separeres analyttene først med væskekromatografi (LC) for deretter å 

detektere med massespektrometri (MS). 

 Prøvene ble analysert av Eline Skadberg ved OUS. Metoden er basert på protokollen fra 

Karinen et al. (KARINEN et al., 2009) med noen modifikasjoner (tabell e i Vedlegg I). For 

flere detaljer se Vedlegg I. 
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2.6 Westernblot-analyse 

Westernblot-analyse brukes for å separere og identifisere proteiner. Proteinene separeres etter 

størrelse ved gelelektroforese og overføres deretter til en membran. Membranen inkuberes så 

med primærantistoff som er spesifikt for proteinet av interesse og detekteres ved bruk av 

sekundærantistoff og fremkallingsvæske (MAHMOOD and YANG, 2012). 

2.6.1 Homogenisering av hjernestrukturer til Westernblot-analyse 

Homogeniseringen utføres på is. 

1. 300 µl av TE-buffer med fosfatase- og proteasehemmere (tabell 2.6) tilsettes frosne 

hjernestrukturer. 

2. Hjernestrukturene homogeniseres ved bruk av en elektrisk homogenisator med 

plastpistill (5-10 ganger opp og ned) til blandingen er homogen. 

3. 300 µl av TE-buffer med SDS (tabell 2.6) tilsettes homogenatet. 

4. Videre homogenisering utføres ved hjelp av sprøyte (1 ml) og kanyle (21 G), opp og 

ned, ca. 10 ganger. 

5. Homogenatet kokes i 5 min ved 95°C. 

6. Prøvene oppbevares ved -20°C. 
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Tabell 2.6 Løsninger brukt til homogenisering av hjernestrukturer til westernblotting 
Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 

 Tris/HCl pH=8 1% 
TE-buffer EDTA 1 mM 

MQ-vann Quantum satis 
-oppbevares ved romtemperatur 

  

TE-buffer med fosfatase- og 
proteasehemmere 

TE-buffer  
Leupetin 
PMSF 
Pepstatin A 
Na3VO4   

Quantum satis 
10 µl/ml 
0,6 mM 
10 µg/ml 
0,2 mM 

-lages rett før bruk og oppbevares på is 
 

TE-buffer med SDS 
TE-buffer Quantum satis 
SDS 4% 

-oppbevares ved romtemperatur 

2.6.2 Måling av proteinkonsentrasjon 

Proteinkonsentrasjonen i prøvene måles for å sikre at lik mengde protein påføres hver brønn 

for gelelektroforese (OLSON and MARKWELL, 2001). Måling av proteinmengder utføres 

ved hjelp av Pierce™ BCA Protein Assay Kit som består av standardløsning (Bovint 

serumalbumin, 2 mg/ml), Reagent A og Reagent B (THERMOFISHER SCIENTIFIC). BCA 

assay baserer seg på reduksjon av Cu2+ til Cu+ i alkalisk løsning, etterfulgt av en 

fargereaksjon mellom Cu+ og BCA (bicinchoninic acid) (WALKER, 1994). 

1. 50 µl standardløsning tilsettes 150 µl PBS (tabell 2.7). 

2. «Working reagent» lages ved å blande 50 deler av Reagent A og 1 del av Reagent B. 

3. Prøvene kokes hvis de er seige (i 5 min ved 95 °C på vannbad), fortynnes 1:20 i TE-

buffer (tabell 2.6), og blandes godt på whirlmixer. 

4. Fortynnet standardløsning fra punkt 1 tilsettes brønner i et transparent 96-brønners 

brett i to paralleller per volum: 0 µl – 1,25 µl – 2,5 µl - 5 µl - 10 µl - 20 µl – 40 µl. 

5. 5 µl prøver tilsettes brønnene i tre paralleller. 

6. 200 µl working reagent tilsettes alle brønnene som skal brukes til måling. 

7. 96-brønners brettet inkuberes ved 37°C i 1 time. 
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8. Absorbans måles i en plateleser ved 590 nm. 

9. Standardkurven lages i Microsoft® Excel, og brukes til å beregne proteinmengde i 

prøvene. 

Tabell 2.7 PBS-løsning (fosfatbufret saltvann) 
Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 

PBS 

NaCl 138 mM 
KCl 2,7 mM 
KH2PO4 2,0 mM 
Na2HPO4 x 2H2O 10 mM 
MQ-vann Quantum satis 

-pH justeres til 7,4 med HCl/NaOH 
-autoklaveres og oppbevares ved 2-8°C 

2.6.3 Proteinjustering av prøveløsninger 

Prøvene proteinjusteres slik at 15 µl prøve inneholder 25 µg protein. 

1. 4X Laemmlibuffer lages (tabell 2.8). 

2. Det lages 400 µl av proteinjusterte prøver ved å tilsette 100 µl 4X Laemmlibuffer, 20 

µl 2-merkaptoetanol (tilsettes løsningen rett før bruk i avtrekk), beregnet mengde av prøve 

(25 µl protein i 15 µl sluttvolum). Resterende volum fylles opp med MQ-vann. 

3. Prøvene kokes ved 95°C i 5 minutter. 

Tabell 2.8 4X Laemmlibuffer 
Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 

4X Laemmlibuffer 

SDS 8% 
Glyserol 20% 
Tris-HCl (4M) pH=6,8 300 mM 
Bromfenolblå Noen korn 
MQ-vann Quantum satis 

2.6.4 Gelelektroforese 

Gelelektroforese benytter et elektrisk felt for å separere proteiner. Varme og SDS denaturerer 

proteiner under prøveopparbeidelsen, og SDS gir dem i tillegg uniform negativ ladning. 

Derfor vandrer de mot positiv pol og separeres bare basert på størrelse (GALLAGHER, 

2007).  
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1. Elfobuffer lages (tabell 2.9). 

2. Ferdigstøpt gel (Mini-PROTEAN® TGX™ med 4-20% gradient, fra Bio-Rad) 

plasseres i gelelektroforesekar, som så fylles opp med elfobuffer. 

3. 5 µl standard (Precision Plus Protein™ All Blue Standards fra Bio-Rad) settes på i 

gelens første brønn. 

4. 15 µl (fordeles på 7,5 µl i to omganger) av proteinjusterte prøver påsettes forsiktig i de 

andre brønnene. 

5. Strømmen kobles til karet og kjøres på 150 V i ca. 45 min.  

6. Strømmen kobles av når den blå bromfenol-linjen når den svarte linjen i bunnen av 

gelen. 

Tabell 2.9 Elfobuffer   
Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 
 
Elfobuffer 

10X TGS Bio Rad 
(Tris/Glycin/SDS) 

 
1X 

Vann Quantum satis 

2.6.5 Blotting av gel 

Etter elektroforesen overføres proteinene til en membran ved hjelp av et elektrisk felt som 

driver proteinene mot positiv pol, fra gel til membran (MAHMOOD and YANG, 2012). 

1. En ferdigkuttet nitrocellulosemembran og 2 stabler med 6 filterpapir fuktes i 

blottebuffer (tabell 2.10). 

2. Gelen tas ut forsiktig fra gelplatene. 

3. I bunnen av kassetten til blotteapparat TransBlot®Turbo™ fra Bio-Rad legges først en 

fuktet stabel med filter, deretter fuktet nitrocellulosemembran. Gelen plasseres på 

membranen og på toppen legges en ny stabel med filterpapir. Luftbobler fjernes underveis 

ved hjelp av en liten plastrulle. 

4. Kassetten lukkes og settes i blottemaskinen og blotting uføres ved 25 V og 2,5 A i 10 

minutter. 
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Tabell 2.10 Blottebuffer   
Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 
 
Blottebuffer 

TransBlot®Turbo™ 5X 1X 
20% Etanol 

Destillert vann Quantum satis 

2.6.6 Ponceaufarging og blokking av membran 

Farging av membranen med Ponceau S er en enkel og rask måte å visualisere overførte 

proteiner og å estimere om blottingen ble utført tilfredsstillende (HARPER and SPEICHER, 

2001). Blokking av membranen hindrer uspesifikk binding av antistoffer til membranen. En 

løsning av tørrmelk i TBS-T (tabell 2.11) brukes ofte til blokking siden den er lett tilgengelig 

og billig (MAHMOOD and YANG, 2012). 

1. Membranen tas ut fra blottekassetten og legges i et kar med Ponceau S fargeløsning i 1 

minutt. 

2. Membranen legges i et kar med destillert vann for å vaske den, slik at fargen bare 

sitter igjen på proteinbåndene.  

3. Overflødig væske får renne av på cellepapir, før membranen legges i en plastlomme. 

4. Bilde av membranen tas i fremkallingsmaskinen Chemi Genius2 Bio Imaging system 

med programmet Genesnap fra SynGene for å dokumentere proteinoverføring. 

5. Membranen legges i et 50 ml plastrør med proteinsiden inn mot midten og tilsettes 5 

ml 5% tørrmelk i TBS-T (tabell 2.11). 

6. Røret legges til rulling og blokkes i romtemperatur i minst 1 time. 

Tabell 2.11 TBS-T: 1X Trisbufret saltvann (TBS) med 0,1% Tween 
Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 

1X TBS-T 

Tris base 2,45 g/L 
NaCl 8,0 g/L 
Tween 20 1% 
MQ-vann Quantum satis 

-pH justeres til 7,6 med HCl /NaOH 
-oppbevares ved romtemperatur 
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2.6.7 Tilsetting av primære og sekundære antistoff 

Primærantistoff binder seg spesifikt til et protein, mens enzymmerkede sekundærantistoff 

binder seg til primærantistoff (KURIEN and SCOFIELD, 2006). Vasking av membranen 

fjerner ubundet antistoff og reduserer bakgrunnen på blottet (MAHMOOD and YANG, 

2012). 

1. Løsningen helles av og nye 3-5 ml 5% tørrmelk i TBS-T (tabell 2.11) tilsettes røret. 

Primærantistoff (tabell 2.12) tilsettes i riktig blandingsforhold og røret legges til rulling 

over natt ved 2-8°C. 

2. Membranen vaskes tre ganger 10 minutter med 5 ml TBS-T i romtemperatur ved 

rulling. 

3. TBS-T helles av og nye 3-5 ml 5% tørrmelk i TBS-T tilsettes røret. Sekundærantistoff 

(tabell 2.12) tilsettes i riktig blandingsforhold, og røret legges til rulling i minst 1 time ved 

romtemperatur. 

4. Membranen vaskes tre ganger 10 minutter med 5 ml TBS-T i romtemperatur ved 

rulling.  

Tabell 2.12 Antistoffer brukt til Westernblot-analyse 
 Fortynning Lot.nr Katalognummer Leverandør 
Primærantistoff   
Anti - PCNA 1:1000 00083603 M0879 Dako Cytomation 
Anti - Pax6 1:5000 2910153 AB2237 Millipore 
Anti - MMP9 1:5000 3-T6879 BML-SA680-0100 Enzo Life Science 
Anti - MOR 1:250 GR81024 AB177898 Abcam 
Anti - CamKII 1:1000 6 3362 Cell Signaling 
Anti - pCamKII 1:2000 4 12716 Cell Signaling 
Anti - NR2B 1:1000 GR310911-1 AB65783 Abcam 
Anti – β-aktin 1:5000 12M4755 A5316 Sigma Aldrich 
Sekundærantistoff   
Donkey anti- rabbit 
IgG-HPR 

1:10000 A1515 SC-2313 Santa Cruz 
Biotechnology 

Goat anti-mouse 
IgG-HPR 

1:10000 310007187 1706516 Bio-Rad 
Laboratories 

2.6.8 Fremkalling av membran og ImageJ kvantifisering 

Sekundærantistoffet er kovalent bundet til et enzym som reagerer med substratet i 

fremkallingsvæsken, og det dannes lyssignal som detekteres i en fremkallingsmaskin 
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(ALEGRIA-SCHAFFER et al., 2009). Ideelt sett dannes det ett bånd per protein som 

undersøkes og intensiteten av båndet tilsvarer mengden protein i prøven (MAHMOOD and 

YANG, 2012).  

1. Membranen plasseres på en glassplate med proteinsiden opp. 

2. Luminata™ Western HPR Classico, Crescendo eller Forte fremkallingsvæske benyttes 

avhengig av mengde protein. 1-2 ml pipetteres jevnt over hele membranen.  

3. Etter 3-5 minutter helles fremkallingsvæsken av fra membranen, og overflødig væske 

får renne av på cellepapir. Membranen legges i en plastlomme, luftbobler fjernes og 

plastlommen tørkes. 

4. Plastlommen legges i fremkallingsmaskinen Chemi Genius2 fra Bio Imaging System 

og fremkalling utføres ved hjelp av dataprogrammet GeneSnap fra SynGene.  

5. Proteinbånd kvantifiseres med dataprogrammet ImageJ, som måler antall piksler. 

Antall piksler tilsvarer lyssignalet. 

6. Membranen tas ut av plastlommen, legges i et plastrør og vaskes med 5 ml TBS-T to 

ganger 5 minutter ved rulling i romtemperatur.  Deretter kan membranen enten strippes 

(avsnitt 2.6.9) og tilsettes nytt antistoff, eller oppbevares i TBS-T ved 2-8°C til senere 

bruk. 

2.6.9 Stripping av membran 

Stripping av membranen fjerner både primær- og sekundærantistoff, og sparer tid og prøver 

(ALEGRIA-SCHAFFER et al., 2009). 

1. 5 ml Restore™ Plus Western Blot Stripping Buffer tilsettes røret, som legges til 

rulling i romtemperatur i 10-15 min. 

2. Strippebuffer helles av og membranen vaskes med 5 ml TBS-T tre ganger 10 minutter 

ved rulling i romtemperatur. 

3. 5 ml 5% tørrmelk i TBS-T tilsettes, og røret legges til rulling i minst 1 time ved 

romtemperatur. Deretter kan proteinene undersøkes videre som beskrevet i avsnitt 2.6.7. 
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2.7 Luciferase Reporter Assay 

Luciferase Reporter Assay benyttes for å studere genekspresjon ved bruk av reportergener. 

Reportergenet (for eksempel luciferase) kobles til DNA-sekvensen av interesse (for eksempel 

promotor) i en plasmidvektor som transfekteres inn i cellene. Plasmidet transkriberes, og etter 

translasjon kan tilstedeværelsen av reporteren måles (ALLARD and KOPISH, 2008). Relative 

endringer i ekspresjonen av reporteren samstemmer med endringer i ekspresjonen av genet av 

interesse.  

Dual-Luciferase® Reporter Assay System fra Promega Corporation gjør det mulig å utføre 

både Ildflueluciferase og Renillaluciferase Assay i samme prøve. Ildflueluciferase Assay 

benytter plasmid som inneholder luciferase-gen fra ildflue (Photinus pyralis) og DNA-

sekvens av interesse som er eksperimentelt uttrykt. Renillaluciferase reporteren er konstitutivt 

uttrykt luciferase fra sjøkorallen Renilla reniformi (SHERF et al., 1996). Renillaluciferase 

benyttes som internkontroll, og korrigerer for forskjeller i transfeksjonseffektivitet og 

prøvehåndtering (UMSHIFERA and HARDIN, 2010).   

2.7.1 Transfeksjon av primære nevronkulturer fra kyllingforhjerne 

Celler fra kyllingforhjerne transfekteres 24 timer etter utplating. Det benyttes K2® 

Transfection System fra Biontex som består av K2® Transfection Reagent og 

K2®Transfection Multiplier. 

1. 10 µl K2®Transfection Multiplier dryppes på hver skål og inkuberes i 2 timer ved 

37°C og 5% CO2. 

2. 1 µg plasmid (tabell 2.13) blandes i 50 µl serumfritt DMEM per skål ved bruk av 

whirlmikser. 

3. 1 µl K2® Transfection Reagent blandes i 50 µl serumfritt DMEM per skål ved å rulle 

røret forsiktig mellom fingrene. 

4. Plasmid-løsning fra punkt 2 blandes med transfeksjon-løsning fra punkt 3 ved å rulle 

røret varsomt, og deretter inkubere i 20 minutter ved romtemperatur. 

5. 100 µl løsning fra punkt 4 dryppes forsiktig på hver skål, før skålene inkuberes ved 

37°C og 5 % CO2 i 5-6 timer. 
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6. Løsningen fjernes og 1 ml medium (tabell 2.4) tilsettes hver skål, før skålene så 

plasseres tilbake i inkubatorskapet (37°C og 5% CO2). 

Tabell 2.13 Plasmider brukt til transfeksjon 

Genprodukt 
Plasmid-forkortelse Mengde per 

skål 
Kilde 

Ildflueluciferase under 
kontroll av  
MMP-9 promotor 

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

2.7.2 Høsting av celler til luciferaseanalyse 

Høsting av celler utføres 48 timer etter transfeksjon. 

1. Mediet pipetteres av skålene. 

2. Skålene vaskes to ganger med 1 ml PBS (tabell 2.7). 

3. All PBS fjernes med pipette. 

4. 125 µl LUC (tabell 2.14) med 1,0 mM DTT (engelsk dithiothreitol) pipetteres forsiktig 

i midten av hver skål før skålene inkuberes i 5 minutter ved romtemperatur. 

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

6. Cellesuspensjonen overføres til eppendorfrør, settes på is, og sentrifugeres deretter i en 

kjølesentrifuge ved 4°C i 5 minutter ved 13000 rpm. 

7. Supernatanten overføres til et nytt eppedorfrør, mens pelleten kastes. 

Tabell 2.14 LUC–høstebuffer til luciferaseanalyse 
Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 

LUC 

1 M Tris/1 M MES,  
pH=7,8 

 
50 mM Tris/ 50 mM MES 

Triton X - 100 0,1% 
MQ-vann Quantum satis 

-oppbevares ved 2-8°C 
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2.7.3 Måling av ildflueluciferaseaktivitet 

Enzymet ildflueluciferase katalyserer oksidasjonen av tilsatt D-luciferin, som fører til 

frigjøring av lys. Reaksjon krever ATP, Mg2+ og oksygen. Lysintensiteten er proporsjonal 

med luciferaseaktiviteten, og måles i et luminometer (GROSKREUTZ and SCHENBORN, 

1997). 

 Aktiviteten til ildflueluciferase måles rett etter høsting av cellene. Prøvene, LUC-coctail 

(tabell 2.15) og glassrør holdes på is.  

1. Luminometerets slanger vaskes først med MQ-vann og deretter med luciferinløsning 

(tabell 2.15), som så blir plassert i luminometerets dispenser. 

2. Luminometeret stilles på programmet for luciferasemåling, hvor 100 µl 

luciferinløsning tilsettes hver prøve, og lysintensitet måles i 2 sekunder. 

3. 150 µl LUC-coctail (tabell 2.15) tilsettes glassrør og måles minst tre ganger for å 

bestemme bakgrunnen.  

4. 150 µl LUC-coctail blandes godt med 50 µl prøve i et glassrør og lysintensiteten 

måles. 

5. Etter at alle prøvene er målt, tømmes luminometeres slanger for luciferin og vaskes 

med MQ-vann. Deretter tømmes slangene helt for væske. 

6. Prøvene kan oppbevares ved -20°C for måling av renillaluciferaseaktivitet (avsnitt 

2.7.4) ved senere anledning. 

Tabell 2.15 Løsninger brukt til måling av ildflueluciferaseaktivitet 
Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 

Luciferinløsning 
D-luciferin 1 mM 
MQ-vann Quantum satis 

-oppbevares ved 2-8°C, beskyttet mot lys 
  

LUC-coctail 

Adenosin-5-trifosfat (ATP) 
Magnesiumacetat 
Tris/MES pH=7,8 
MQ – vann 

2,4 mg/ml 
20 mM 
83 mM Tris/83 mM MES 
Quantum satis 

-oppbevares ved -20°C og holdes på is under måling 
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2.7.4 Måling av Renillaluciferaseaktivitet 

Enzymet renillaluciferase katalyserer oksidasjonen av koelentrasin ved hjelp av oksygen, som 

fører til frigjøring av lys. Stop&Glo® reagens (tabell 2.16) fra Dual-Luciferase® Reporter 

Assay System kitet fra Promega Corporation benyttes for å slukke lyssignalet fra ildluciferase 

samt starte lysreaksjon fra renillaluciferase (SHERF et al., 1996). 

 Alle løsninger, prøver og rør oppbevares på is under måling. 

1. Stop&Glo® reagens fortynnes 100 ganger med MQ-vann. 

2. Luminometeret stilles på programmet for renillamåling hvor lysintensitet måles i 10 

sekunder. 

3. 100 µl fortynnet Stop&Glo® reagens overføres til et glassrør og måles minst tre 

ganger for å bestemme bakgrunnen. 

4. 100 µl fortynnet Stop&Glo® reagens blandes godt med passende volum prøve i et 

glassrør. Det tas ulike volum prøve (5 µl, 10 µl eller 20 µl) for å undersøke hvor det 

lineære området ligger. Verdiene bør dobles med dobbelt volum og ligge godt over 

bakgrunnsverdi. 

5. Hver høstet prøve måles tre ganger, eventuelt fem ganger hvis verdiene avviker mer 

enn 10%.   

Tabell 2.16 Stop&Glo® reagens 
Løsning Komponenter Sluttkonsentrasjon 

Stop&Glo® reagens 
Stop&Glo®- substrat 2% 
Stop&Glo®- buffer Quantum satis 

-oppbevares ved – 80°C og beskyttet mot lys 
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2.8 Statistisk og grafisk framstilling av data 

All grafisk framstilling av data er utarbeidet i Microsoft® Excel, versjon 2016.  

Alle statistiske analyser ble utført ved hjelp av dataprogrammet SigmaStat, versjon 4.0 (Systat 

Software Inc., San Jose, California).  

Resultater er enten presentert som gjennomsnitt ± standardfeil (standard error, SE), eller 

gjennomsnitt + SE. P-verdier < 0,05 ble ansett som signifikante og er markert med * i 

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

Holm-Sidaks post hoc test. Ikke-normalfordelte data ble sammenliknet med Kruskal-Wallis 

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

3.1 Tidsstudier i lillehjerne fra rotter 

At opioider har effekt i hippocampus hos rotte er kjent og beskrevet (ANDERSEN et al., 

2011). Lillehjerner er ikke tidligere analysert. Derfor ble de undersøkt med Westernblot-

analyser. Tidsstudier i kontrolldyr ble utført først for å undersøke tidspunkter for når 

proteinmarkørene PCNA, Pax6 og NR2B er i dynamisk endring.  

Hunnrotter ble implantert med en osmotisk pumpe som frigjør sterilt vann kontinuerlig 

gjennom graviditeten. Avkommet ble avlivet 1, 7, 14 og 21 dager etter fødselen og 

lillehjernene høstet. Westernblot av homogenat av lillehjernene viste et PCNA bånd ved ca. 

36 kDa (figur 3.1A), et Pax6 bånd ved ca. 48 kDa (figur 3.1B) og to NR2B bånd ved ca. 176 

kDa (figur 3.1C). Båndstyrken ble korrigert med internstandarden β-aktin (ca. 42 kDa, figur 

3.1-2). 

A 
PCNA (36 kDa):                             
 
β-aktin (42 kDa):             
 
Alder (dager)               1                7             14             21  
 

B                            
Pax6 (48 kDa):                             
                       
β-aktin (42 kDa): 
 
Alder (dager):                   1              7              14             21 
 
 
C                                         
NR2B (176 kDa):                   

β-aktin (42 kDa):              
 
Alder (dager):              1               7              14             21 
 

Figur 3.1 Westernblot-analyse av proteinuttrykk til tidskurve. A-PCNA, B-Pax6, C-NR2B. Fullstendig 
legende ligger i figur 3.2. 
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3.1.1 PCNA-tidskurve  

Det ble brukt hjerner fra 3 Westernblot-forsøk, til sammen 6 lillehjerner per tidspunkt, kjørt 1-

2 ganger. Figur 3.2A viser at PCNA er til stede på dag 1, og har tendens til økning mot dag 7. 

Fra dag 7 synker den kraftig ned mot dag 21. På dag 21 er PCNA nesten ikke tilstede.  

3.1.2 Pax6-tidskurve 

Tre Westernblot-forsøk ble utført med totalt 6 lillehjerner per tidspunkt, og kjørt 1-2 ganger. 

Figur 3.2B viser at Pax6 er tilstede på dag 1, men tydelig lavest uttrykt. Pax6 øker signifikant 

til dag 21 når den er høyest uttrykt. 

3.1.3 NR2B-tidskurve 

For å lage NR2B-tidskurve ble det utført 4 Westernblot-forsøk, med til sammen 6 lillehjerner 

per tidspunkt, kjørt 1-3 ganger. Figur 3.2C viser at NR2B er tilstede på dag 1. Det er tendens 

til økning mot dag 7 når den er høyest uttrykt. Fra dag 7 til dag 21 synker NR2B, men er 

fortsatt til stede på dag 21. 
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A 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

                                             
                         
                             
 

Figur 3.2 Tidskurver. A-PCNA synker fra dag 7 til dag 21. B- Pax6 øker fra dag 1, 7 og 14 til dag 21. C-
NR2B synker fra dag 7 og 14 til dag 21. Hunnrotter ble implantert med en osmotisk pumpe som frigjør sterilt 
vann gjennom hele graviditeten. Avkommet ble avlivet 1, 7, 14 og 21 dager etter fødselen, lillehjernene høstet og 
homogenisert. Westernblot-analyse av homogenatet ble utført. Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig 
båndstyrke korrigert mot båndstyrken til internstandarden β-aktin og normalisert mot dag 1 ±SE. Det ble brukt 6 
lillehjerner per tidspunktet, kjørt 1-3 ganger. Signifikante endringer er markert med stjerne (*). Statistiske 
analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks med Dunns post hoc test (A, C) 
eller One Way Analysis of Variance med Holm-Sidaks post hoc test (B). 



43 
 

3.2 Effekt av behandlinger i lillehjerne fra rotte 

Hunnrotter ble implantert med en osmotisk pumpe som frigjør enten sterilt vann, metadon (10 

mg/kg/dag) eller buprenorfin (1 mg/kg/dag) kontinuerlig gjennom graviditeten. 7 dager etter 

fødselen ble avkom avlivet og lillehjernene høstet. Lillehjerner hvor avkom var blitt eksponert 

for sterilt vann ble brukt som kontroll.  Homogenatet ble laget og uttrykk av forskjellige 

proteinmarkører undersøkt med Westernblot-analyser.  

3.2.1 PCNA, Pax6 og NR2B proteinuttrykk påvirkes verken av 
metadon eller buprenorfin 

PCNA viste et tydelig bånd ved ca. 36 kDa (figur 3.3A), Pax6 ved ca. 48 kDa (figur 3.3B), og 

NR2B ved ca. 176 kDa (figur 3.3C). Båndstyrken ble korrigert med internstandarden β-aktin 

(ca. 42 kDa, figur 3.3-4) og normalisert mot kontroller. 

A 

PCNA (36 kDa):     
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                       SV             MT              B 
        
 
B 
Pax6 (48 kDa):     
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                       SV             MT              B 
 

C 
NR2B (176 kDa):      
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                       SV             MT              B 
 
 
Figur 3.3 Westernblot-analyser av lillehjerne fra rotte. A-PCNA, B-Pax6, C-NR2B.  Sterilt vann (SV), 
metadon (MT), buprenorfin (B). Fullstendig legende ligger i figur 3.4. 
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Det ble utført 2 Westernblot-forsøk, med til sammen 6 lillehjerner per gruppe. Resultatene 

viste ingen signifikante endringer i PCNA proteinuttrykk, verken etter eksponering for 

metadon eller buprenorfin (figur 3.4A), men det var en tendens til økt PCNA uttrykk i 

buprenorfin-gruppen. I samme gruppe ble det sett en tendens til økt Pax6 uttrykk, men 

resultatene viste ingen signifikante endringer, verken med metadon eller buprenorfin (figur 

3.4B). NR2B proteinuttrykk var heller ikke signifikant påvirket av metadon eller buprenorfin 

(figur 3.4C). 
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B 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Proteinuttrykk i rottelillehjerne påvirkes verken av metadon eller buprenorfin. A-PCNA, B-
Pax6 og C-NR2B. Hunnrotter ble implantert med en osmotisk pumpe som frigjør enten sterilt vann, metadon 
(10 mg/kg/dag) eller buprenorfin (1 mg/kg/dag) kontinuerlig gjennom graviditeten. 7 dager etter fødselen ble 
avkom avlivet, lillehjernene høstet og undersøkt med westernblot. Det ble brukt lillehjerner fra 2 forsøk, til 
sammen 6 lillehjerner per gruppe. Lillehjerner hvor avkom ble eksponert for sterilt vann ble brukt som kontroll. 
Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke korrigert mot båndstyrken til internstandarden β-aktin og 
normalisert mot kontroller + SE. Statistiske analyser er utført med Kruskal – Wallis One Way Analysis of 
Variance on Ranks (A, B) og One Way Analysis of Variance (C). 

0

2

4

6

8

10

12

Sterilt vann Metadon Buprenorfin

R
el
at
iv
t 
P
C
N
A
 p
ro
te
in
u
tr
yk
k,

β
‐a
kt
in
 k
o
rr
ig
er
t

Eksponering

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sterilt vann Metadon Buprenorfin

R
el
at
iv
t 
P
ax
6
 p
ro
te
in
u
tt
ry
kk
,

β
‐a
kt
in
 k
o
rr
ig
er
t

Eksponering

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Sterilt vann Metadon Buprenorfin

R
el
at
iv
t 
N
R
2
B
 p
ro
te
in
u
tr
yk
k,

β
‐a
kt
in
 k
o
rr
ig
er
t

Eksponering



46 
 

3.2.2 MOR og pCamKII proteinuttrykk påvirkes verken av metadon 
eller buprenorfin 

Siden metadon og buprenorfin virker på µ-opioidreseptoren (MOR), var det interessant å 

undersøke om MOR proteinuttrykket var endret etter eksponering. Ett forsøk ble utført med 3 

lillehjerner per gruppe. Westernblot-analyser viste et MOR bånd ved ca. 49 kDa (figur 3.5A). 

Båndstyrken ble korrigert med internstandarden β-aktin (ca. 42 kDa, figur 3.5A og 3.6) og 

normalisert mot kontroller. Resultatene viste ingen signifikante endringer i MOR 

proteinuttrykk, verken etter eksponering for metadon eller buprenorfin (figur 3.6A). 

Det ble tidligere vist at opioid-eksponering fører til endringer i pCamKII proteinuttrykk i 

rottehippocampus (ANDERSEN et al., 2011). Derfor ble det undersøkt om det samme skjer i 

lillehjerne. To Westernblot-forsøk med totalt 6 lillehjerner per gruppe ble utført. pCamKII ga 

3 bånd ved ca. 55 kDa (figur 3.5B). Båndstyrken ble korrigert med CamKII (3 bånd ved ca. 

55 kDa, figur 3.5B og 3.6) og normalisert mot kontroller. Resultatene viste ingen signifikante 

endringer i pCamKII proteinuttrykk (figur 3.6B), men det var en tendens til økt pCamKII 

uttrykk i metadon-gruppen. 

A 

MOR (49 kDa):        
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                           SV             MT              B 
        
 
B 

pCamKII (55 kDa):     

 
 
 
CamKII (55 kDa):   
 
 
Gruppe:                            SV             MT            B 
 
Figur 3.5 Westernblot-analyser av lillehjerne fra rotte. A-MOR og B-pCamKII. Gruppe: sterilt vann (SV), 
metadon (MT) og buprenorfin (B). Fullstendig legende ligger i figur 3.6. 
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Figur 3.6 MOR (A) og pCamKII (B) proteinuttrykk i rottelillehjerne påvirkes verken av metadon eller 
buprenorfin. Hunnrotter ble implantert med en osmotisk pumpe som frigjør enten sterilt vann, metadon (10 
mg/kg/dag) eller buprenorfin (1 mg/kg/dag) kontinuerlig gjennom graviditeten. 7 dager etter fødselen ble avkom 
avlivet, lillehjernene høstet og undersøkt med westernblot. Lillehjerner hvor avkom ble eksponert for sterilt vann 
ble brukt som kontroll. A: Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke korrigert mot båndstyrken til 
internstandarden β-aktin og normalisert mot kontroller + SE. Statistiske analyser er utført med One Way 
Analysis of Variance, n=3. B: Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke korrigert mot båndstyrken til 
CamKII og normalisert mot kontroller + SE. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way 
Analysis of Variance on ranks, n=6. 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Sterilt vann Metadon Buprenorfin

R
el
at
iv
t 
M
O
R
 p
ro
te
in
u
tt
ry
kk
,

β
‐a
kt
in
 k
o
rr
ig
er
t

Eksponering

0

1

2

3

4

5

6

Sterilt vann Metadon BuprenorfinR
el
at
iv
t 
p
C
am

K
II
 p
ro
te
in
u
tt
ry
kk
,

C
am

K
II
 k
o
rr
ig
er
t

Eksponering



48 
 

3.3 Distribusjonen av morfin i kyllinghjerne 

Kyllingembryoene ble eksponert for 20 mg/kg morfin, ved en enkelt injeksjon på E13 (E12 

for tidspunktet 48 timer). Hele hjerner ble høstet 5 min, 15 min, 30 min, 45 min, 1 time, 2 

timer, 4 timer, 6 timer, 24 timer og 48 timer etter injisering. Det ble brukt egg fra 2 

uavhengige forsøk, 6 kyllingembryoer til tidspunktene 5 min, 30 min, 45 min, 2 timer, 4 timer 

og 6 timer, 5 kyllingembryoer til tidspunktene 15 min, 1 time og 24 timer, og 3 

kyllingembryoer (fra samme forsøk) til tidspunktet 48 timer. Konsentrasjonen av morfin i 

kyllinghjernen ble målt ved hjelp av LC-MS/MS. 

Figur 3.7 viser målte konsentrasjoner for alle tidspunktene. Allerede 5 min etter injisering ble 

morfin målt i hjernen, men konsentrasjonen gikk ned ved 15 og 30 min, før den begynte å 

stige ved 45 min, fram til 6 timer da høyeste konsentrasjon ble målt. 24 timer etter injisering 

hadde konsentrasjonen gått ned igjen. Morfin var fortsatt tilstede etter 48 timer (0,24 µM). 

Kurven har 2 topper og ble analysert av Fernando Boix ved OUS, med hjelp av programmet 

Kinetica, 5.1. Den første toppen hadde Cmax = 0,195 µM, Tmax = 5 min og t1/2 = 8,39 min, 

mens den andre og høyere toppen hadde Cmax = 2,262 µM, Tmax = 360 min og t1/2 = 783,62 

min. 
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Figur 3.7 Konsentrasjon av morfin i hjernen til kyllingembryo. Kyllingembryo ble eksponert in ovo for 20 
mg/kg morfin på E13 (E12 for tidspunktet 48 timer). Høsting av hele hjerner ble utført 5 min, 15 min, 30 min, 45 
min, 1 time, 2 timer, 4 timer, 6 timer, 24 timer og 48 timer etter injisering. Konsentrasjonen av morfin ble målt 
ved hjelp av LC-MS/MS. Resultatet baserer seg på gjennomsnittlig konsentrasjon av morfin (µM) ±SE.  n=6 på 
tidspunktene 5 min, 30 min, 45 min, 2 timer, 4 timer, 6 timer; n=5 på tidspunktene 15 min, 1 time og 24 timer, 
og n=3 på tidspunktet 48 timer. 
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3.4 Effekt av behandlinger i lillehjerne fra kylling 

Kyllingembryo ble eksponert for enten saltvann, metadon (10 mg/kg) eller morfin (10 mg/kg) 

på E16, og lillehjernene høstet på E17. Homogenatet ble laget og uttrykk av forskjellige 

proteinmarkører undersøkt med Westernblot-analyser. Båndstyrken ble korrigert med 

internstandarden β-aktin (ca. 42 kDa, figur 3.8-9) og normalisert mot ubehandlede kontroller. 

3.4.1 Proteinuttrykk påvirkes verken av metadon eller morfin 

Westernblot-analyser av homogenat fra kyllinglillehjerne viste et tydelig PCNA bånd ved ca. 

36 kDa (figur 3.8A), et Pax6 bånd ved ca. 48 kDa (figur 3.8B), 2 NR2B bånd ved ca. 176 kDa 

(figur 3.8C), et MMP9 bånd ved ca. 80 kDa (figur 3.8D) og et MOR bånd ved ca. 49 kDa 

(figur 3.8E). Resultatene viste ingen signifikante endringer i proteinuttrykk av disse 

markørene, verken etter eksponering for metadon eller morfin (figur 3.9). 
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A 

PCNA (36 kDa):     
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                     UK            MT            MR            S 
        
 
B 
Pax6 (48 kDa):     
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                     UK            MT            MR             S   
 

C 
NR2B (176 kDa):      
 
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                       UK           MT              MR              S 
 

D 
MMP9 (80 kDa):     

 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                      UK            MT              MR              S   
 

E 
MOR (49 kDa):      
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                       UK            MT              MR               S 
 

Figur 3.8 Westernblot-analyser av lillehjerne fra kylling. A-PCNA, B-Pax6, C-NR2B, D-MMP9 og E-
MOR. Grupper: ubehandlet kontroll (UK), metadon (MT), morfin (MR) og saltvann (S). Fullstendig legende 
ligger i figur 3.9. 
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Figur 3.9 Proteinuttrykk i kyllinglillehjerne påvirkes verken av metadon eller morfin. A-PCNA, B-Pax6, 
C-NR2B, D-MMP9 og E-MOR. Kyllingembryo ble eksponert for enten saltvann, metadon (10 mg/kg) eller 
morfin (10 mg/kg) på E16, lillehjernene høstet på E17 og studert med Westernblot-analyser. Det ble brukt egg 
fra 2 uavhengige forsøk, til sammen 6 kyllingembryoer per gruppe. Til MOR ble det brukt 3 egg per gruppe, fra 
1 forsøk. Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke korrigert mot båndstyrken til internstandarden β-
aktin og normalisert mot ubehandlede kontroller + SE. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of 
Variance, n=3-6. 
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3.5 Effekt av behandlinger i forhjerne fra kylling 

Kyllingembryo ble eksponert for enten saltvann, metadon (10 mg/kg) eller morfin (10 mg/kg) 

på E12 og E13, og forhjernene høstet på E14. Ubehandlede egg ble benyttet som kontroll. 

Høstede forhjerner ble brukt for å lage enten primære cellekultur eller homogenater til 

Westernblot-analyser. 

3.5.1 Proteinuttrykk og promotoraktivitet påvirkes verken av 
metadon eller morfin 

Uttrykk av forskjellige proteinmarkører ble undersøkt med Westernblot-analyser. PCNA viste 

et tydelig bånd ved ca. 36 kDa (figur 3.10A) og Pax6 ved ca. 48 kDa (figur 3.10B). NR2B og 

MMP9 viste to bånd ved henholdsvis ca. 176 kDa (figur 3.10C) og 80 kDa (figur 3.10D). 

MOR båndet var ved ca. 49 kDa (figur 3.10E). Båndstyrken ble korrigert med 

internstandarden β-aktin (ca. 42 kDa, figur 3.10-11) og normalisert mot ubehandlede 

kontroller. Resultatene viste ingen signifikante endringer (figur 3.11). 

Fot å undersøke promotoraktivitet ble primære nevronkulturer laget. 24 timer etter utplating, 

ble cellekulturene kotransfektert med reporterplasmid (Pax-6-luc eller MMP-9-luc) og en 

internkontroll (renillaluciferase). 48 timer etter transfeksjon ble cellene høstet og 

promotoraktivitet ble målt med ildflueluciferase. Renillaluciferase ble også målt og verdiene 

renillakorrigert. Resultatene viste ingen signifikante endringer, verken med Pax6 eller MMP9 

(figur 3.12). 
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A 

PCNA (36 kDa):     
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                     UK            MT             MR             S 
        
 
B 
Pax6 (48 kDa):     
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                     UK             MT            MR             S   
 

C 
NR2B (176 kDa):      
 
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                       UK            MT            MR             S 
 

D 
MMP9 (80 kDa):     
 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                       UK            MT            MR              S   
 

E 
MOR (49 kDa):      

 
β-aktin (42 kDa):   
 
Gruppe:                        UK             MT           MR              S 
 

Figur 3.10 Westernblot-analyser av kyllingforhjenre. A-PCNA, B-Pax6, C-NR2B, D-MMP9 og E-MOR. 
Grupper: ubehandlet kontroll (UK), metadon (MT), morfin (MR) og saltvann (S). Fullstendig legende ligger i 
figur 3.11. 



55 
 

A 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

E 

 

 

 

Figur 3.11 Proteinuttrykk i kyllingforhjerne påvirkes verken av metadon eller morfin. A-PCNA, B-Pax6, 
C-NR2B, D-MMP9 og E-MOR. Kyllingembryo ble eksponert for enten saltvann (S), metadon (MT, 10 mg/kg) 
eller morfin (MR, 10 mg/kg) på E12 og E13, lillehjernene høstet på E14 og undersøkt med Westernblot-analyser. 
Ubehandlede egg (UK) ble brukt som kontroll. A: 4 uavhengige forsøk (UK-10 egg; S, MR, MT-9 egg); B, C, D: 
4 uavhengige forsøk (UK-10 egg; S, MT-9 egg, MR-11 egg); E: 1 forsøk med 3 egg per gruppe. Dataene er 
fremstilt som gjennomsnittlig båndstyrke korrigert mot båndstyrken til internstandardenen β-aktin og normalisert 
mot ubehandlede kontroller + SE. Statistiske analyser er utført med One Way Analysis of Variance (A, C, E) og 
Kruskal – Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks (B, D). 
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Figur 3.12. Renillakorrigert A-Pax6 og B-MMP9 promotoraktivitet i cellekultur fra kyllingforhjerne 
påvirkes verken av metadon eller morfin. Kyllingembryo ble eksponert for enten saltvann, metadon (10 
mg/kg) eller morfin (10 mg/kg) på E12 og E13, og forhjernene høstet på E14. Ubehandlede kyllingembryo ble 
benyttet som kontroll. Cellekultur ble laget, og 24 timer etter utplating kotransfektert med både reporterplasmid 
og en internkontroll (renillaluciferase). 48 timer etter transfeksjon ble cellene høstet og promotoraktivitet ble 
målt med ildflueluciferase. Renillaluciferase ble også målt og verdiene renillakorrigert. Figuren viser 
renillakorrigerte verdier normaliserte mot ubehandlede embryo + SE, fra 3 uavhengige forsøk med 3 replikater 
per forsøk per gruppe. Statistiske analyser er utført med Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on 
Ranks, n=9. 
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4 Diskusjon 

4.1 Diskusjon av metodevalg 

4.1.1 Valg av modellsystemer 

I denne oppgaven ble effekter av langvarig opioid-eksponering av foster undersøkt i en 

rottemodell. Dette ble gjort ved å studere avkom fra rotter som var implantert med en 

osmotisk pumpe. Pumpen sikrer jevn blodkonsentrasjon gjennom hele graviditeten. 

Osmotiske pumper for administrering av opioider til rotter er brukt tidligere.  De omtales som 

den beste måten å gjenspeile eksponering av mennesker i substitusjonsbehandling 

(HUTCHINGS et al., 1992, CUMMINS et al., 2012). Hjerner fra rotteavkommet ble analysert 

7 dager etter fødsel. 

For å studere effekten av kortvarig eksponering for opioider ble kyllingembryo brukt.  

Kyllingembryo ligger i fostervannet, som er omsluttet av amnionhinnen, og beskytter mot 

mekanisk stress (figur 4.1). Plommen er omsluttet av plommesekkhinnen og er lager for 

næringsstoffene. Plommen har et eget omfattende sirkulasjonssystem som bringer næring til 

embryoet. Eggehviten er hovedkilde til proteiner, som tas opp av embryoet under utvikling, 

og er nesten borte ved klekking.  Allantois er lager for ekskresjonsstoffer. Sammen med 

chorionhinnen (eggehinnen, den ytterste hinnen) danner allantoishinnen chorioallantoishinnen 

(CAM) som også har sitt eget sirkulasjonssystem, uavhengig av plommesekken. CAM ligger 

tett ved eggeskallet og er ansvarlig for gassutveksling (WILLEMS et al., 2014, 

MOHAMMED et al., 2015). Morfin og metadon ble administrert ved injeksjon på den spisse 

delen av egget. Gjennomlysing av egg gjøres for å unngå å treffe store blodkar, men samtidig 

å injisere i nærheten av dem. Nålen føres forsiktig inn, og ikke dypt, mens fosteret befinner 

seg på motsatt side i egget. 

I motsetning til menneske og rotte, vokser kyllingembryo i et lukket system. Dette kan være 

en fordel, med tanke på at embryoet ikke utveksler stoffer med mor, noe som gjør at ytre 

påvirkninger via moren kan utelukkes. En ulempe med et lukket system er at det ikke skjer 

noen form for utskillelse av metabolitter, noe som kan føre til en annen eksponering enn den 

som sees hos menneske (BJØRNSTAD et al., 2015). 
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Figur 4.1 Illustrasjon av befruktet egg på E16. Figuren er en modifisert illustrasjon (DOMBRE et al., 2017). 

  

Primære nevronkulturer fra kyllingforhjerne er brukt i denne oppgaven for å studere Pax6 og 

MMP9 promotoraktivitet. Disse forsøkene var ment å skulle bekrefte og forsterke resultatene 

fra Westernblot-analysene. Primære nevronkulturer fra kyllingforhjerne er brukt tidligere for å 

undersøke molekylære mekanismer bak effekter av potensielle legemidler, samt mekanismer 

ved CNS utvikling. Ulempen ved å bruke primære nevronkulturer er deres korte levetid 

(MONNERIE et al., 1995, HARTBAUER et al., 2001, GILMOUR et al., 2016). 

Fordelene ved å bruke flere dyrearter som modeller er at resultatene styrkes, og at 

sannsynligheten øker for at lignende mønstre kan være aktuelle også i mennesker. Studier i 

cellekultur in vitro gir mulighet for å studere molekylære mekanismer. De kan imidlertid ikke 

erstatte in vivo dyremodeller, men kan være et verdifullt supplement til dem.  

4.1.2 Valg av eksponering 

I denne oppgaven ble gravide rotter eksponert for 10 mg/kg/dag metadon eller 1 mg/kg/dag 

buprenorfin ved hjelp av en osmotisk pumpe som legges under huden til dyret. Sterilt vann 

ble brukt som kontroll for å korrigere for en eventuell effekt av prosedyren med å implantere 

pumpen.  
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Gjennomsnittlig metadondose til mennesker i substitusjonsbehandling er 70-130 mg/dag, 

mens buprenorfindosen er 8-16 mg/dag. Buprenorfindosen som benyttes til mennesker er altså 

omtrent 10% av metadondosen. Derfor ble det administrert 1 mg/kg/dag buprenorfin til 

rottene (vs 10 mg/kg/dag metadon). Dosene som ble benyttet i denne oppgaven er også 

benyttet i tidligere studier med rotter. 

Halveringstiden til metadon og buprenorfin i mennesker er henholdsvis 16-48 timer og 20-25 

timer, noe som gjør det mulig å administrere disse medikamentene en gang daglig og likevel 

opprettholde en stabil blod-konsentrasjon hos pasientene (NORSK 

LEGEMIDDELHÅNDBOK). Sammenlignet med menneske metaboliseres metadon og 

buprenorfin mye raskere i rotte, med halveringstider etter en enkelt injeksjon på henholdsvis 

1,5-4 og 2-3 timer.  Dette innebærer at dersom stoffene gis én gang om dagen vil dyrene over 

tid gjennomgå gjentatte perioder med varierende høy og lav stoffkonsentrasjon i kroppen, noe 

som er blitt hevdet å være mer skadelig sammenliknet med stabile konsentrasjoner 

(LICHTBLAU and SPARBER, 1981, HUTCHINGS et al., 1992, OHTANI et al., 1994, 

ANDERSEN et al., 2011). Derfor vil en daglig injeksjon til rotter ikke gjenspeile 

blodkonsentrasjonsprofilen metadon eller buprenorfin har hos mennesker. Med dette som 

bakgrunn ble det benyttet en osmotisk pumpe som frigjør metadon eller buprenorfin 

kontinuerlig gjennom hele dagen. Upubliserte data fra Jannike M Andersen og Mette 

Kongstorp ved OUS viser at bruk av pumpe opprettholder jevn blodkonsentrasjon gjennom 

hele eksponeringsperioden.   

I tidligere adferdsstudier med metadon-eksponerte rotter ble det brukt doser fra 2,5 mg/kg 

(HEPNER et al., 2002) opp til 10 mg/kg (ANDERSEN et al., 2011). 10 mg/kg metadon 

omtales også som relevant i andre studier av opioider i rotter (ANTONILLI et al., 2005, 

SANKARARAMAN et al., 2012). 

Kyllingembryo ble eksponert for 10 mg/kg metadon, 10 mg/kg morfin eller 20 mg/kg morfin. 

Saltvann-eksponering ble brukt for å kontrollere at selve injiseringen ikke fører til noen 

effekt. 

Kyllingembryo regnes som søknadspliktige dyr fra E15. For å redusere antall dyr, ble E12 og 

E13 valgt for injisering, og E14 for høsting av forhjerne. Lillehjernen på E14 er veldig liten 

fordi den utvikler seg sent i fosterlivet, noe som gjør det vanskelig å isolere nok vev til 

analyse. Derfor ble lillehjernen studert ved å eksponere på E16 og høste på E17, slik som ved 
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tidligere studier med andre legemidler (AUSTDAL et al., 2016). Disse dyrene er 

søknadspliktige.  

Det er tidligere vist at injeksjon av 20 mg/kg morfin på E12-E15 fører til utvikling av 

toleranse og avhengighet i kyllingembryo (SCHMIDT and NORTON, 1983). Injisering av 20 

mg/kg på E13 og forskjellige doser av naltrekson på E14 har også vist symptomer knyttet til 

avhengighet (BRONSON and SPARBER, 1989). Siden flere adferdsstudier baserer seg på 20 

mg/kg, ble denne dosen valgt for å undersøke distribusjon av morfin i hjernen til 

kyllingembryo. 10 mg/kg morfin har også blitt administrert i denne oppgaven, en dose som 

tidligere er blitt gitt for undersøkelser av opioider i kyllingembryo (SCHMIDT and 

NORTON, 1983). Når det gjelder metadon, er doser fra 0,4 til 8 mg/kg blitt brukt før, men 

bare 8 mg/kg har ført til problemer i utviklingen av kyllingembryo (JAKUBOVIC et al., 

1978). 

Det må tas forbehold om at kortvarig eksponering av kyllingembryo ikke tilsvarer like kort 

eksponering hos mennesker. Det er to hovedgrunner til dette. Den første er at kyllingembryo 

utvikler seg i løpet av 21 dager, mens en graviditet hos mennesker varer 9 måneder. Den 

andre er når en kylling kommer ut fra egget, er den kommet lenger i hjerneutviklingen enn et 

nyfødt barn (BJØRNSTAD et al., 2015). I denne oppgaven ble morfin funnet i hjernen 48 

timer etter 20 mg/kg injeksjon. Konsentrasjonen var 0,24 µM (ca. 10% av Cmax).  Hadera et 

al., 2017 har tidligere målt metadonkonsentrasjonen til å være 0,50 µM (ca. 5% av Cmax) ved 

det samme tidspunktet etter injeksjon av 10m/kg metadon.  Dette viser at hjernen i 

kyllingembryo er eksponert mye lengre enn rottehjernen ved enten subkutan eller intravenøs 

injisering av disse medikamenter. 

4.1.3 Westernblot-analyse og Luciferase Reporter Assay 

Analyse av proteinuttrykket ble utført med Westernblott-analyse som er en veletablert metode 

for å separere og identifisere spesifikke proteiner. Ved prøveopparbeidelse kan ulike mengder 

prøve påsettes brønnene, og overføring av proteiner fra gelen til membran kan være ujevn. 

Dette ble korrigert for ved hjelp av en internstandard, β-aktin, som alltid er utrykt i cellene og 

ikke påvirkes av protokollen som benyttes i denne oppgaven. En annen utfordring er valg av 

antistoffer til studier i kylling og proteiner som kan undersøkes, siden produsentene sjelden 

oppgir at antistoffene virker mot kylling-proteiner. Antistoffene brukt i denne oppgaven er 
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utprøvde for kylling ved forskningslaben. Ved tolkning av resultater er det viktig å være klar 

over at metoden er semi-kvantitativ, og at bare relativ sammenligning av proteinmengder kan 

utføres (MAHMOOD and YANG, 2012). 

Promotoraktivitet ble undersøkt med Luciferase Reporter Assay, som var ment å skulle 

bekrefte og støtte resultatene fra Westernblot-analysene. Luciferase Reporter Assay er en rask 

og sensitiv metode for å undersøke genekspresjon. Prøveopparbeidelse og 

transfeksjonsaktivitet kan være kilde til variasjon. Derfor ble det benyttet Renillaluciferase 

som internkontroll, hvor promotoren er konstitutivt aktiv. Renillaluciferaseaktivitet tilsvarer 

antall celler som ble transfektert, og kan korrigere både for transfeksjonseffektivitet og 

prøvehåndtering. En utfordring med luciferaseanalyse er preparering av plasmider, som kan 

ha ulik kvalitet fra parti til parti. Ved måling kan dette føre til så lav respons at bakgrunnen 

blir signifikant, og da må forsøket gjentas (UMSHIFERA and HARDIN, 2010). 

  



62 
 

4.2 Diskusjon av biologiske funn 

Siden opioider har lav molekylær vekt og er lipofile, passerer de placenta. De passerer også 

blod-hjernebarrieren, særlig hos fostre, hvor denne barrieren ikke er fullstendig utviklet 

(GOMEZ-POMAR and FINNEGAN, 2018). 

4.2.1  Distribusjon av legemidler til hjerne 

Upubliserte data fra Jannike M Andersen og Mette Kongstorp ved OUS viser at metadon og 

buprenorfin distribueres til hjernen til rottefostrene når moren eksponeres for disse stoffene 

under graviditeten. Når det gjelder kyllingembryo, er det tidligere vist at metadon distribueres 

til hjernen ved bruk av én enkelt injeksjon metadon og samme protokoll som i denne 

oppgaven (HADERA et al., 2017). Lignende studier for morfin er ikke tidligere blitt gjort i 

kyllingembryo. 

I denne oppgaven ble kyllingembryo eksponert for én enkelt 20 mg/kg injeksjon av morfin. 

Konsentrasjonen av morfin i hele hjernen ble målt ved forskjellige tidspunkter. Resultatene 

viste to topper. Den første toppen oppsto raskt etter injisering med Cmax = 0,195 µM, Tmax 

= 5 min og t1/2 = 8,39 min, mens den andre høyere toppen kom senere, med Cmax = 2,262 

µM, Tmax = 360 min og t1/2 = 783,62 min. Dette indikerer at injeksjonen er etterfulgt av to 

suksessive prosesser.  

Den første toppen kan antagelig forklares med raskt opptak av morfin fra injeksjonsstedet til 

nærliggende blodkar og videre til hjernen (figur 4.2, I til III). Avsnitt 4.1.1 beskriver effektiv 

blodtilførsel hos kyllingembryo, samt nærhet mellom injeksjonsstedet og blodkar. Drivkraften 

for det første opptaket kan være konsentrasjonsgradienten og/eller selve injeksjonstrykket. 

Videre studier bør undersøke dette ved bruk av fargede stoffer (for å visualisere), lavere 

konsentrasjoner (lavere konsentrasjonsgradient) eller mindre volum (lavere injeksjonstrykk). 

Morfin er løst i 0,9% saltvann, som gjør at administrert løsning er hyperosmolar. Tidligere 

studier har vist at hyperosmolaritet kan reversibelt åpne blodkarene i blod-hjernebarrieren 

(GREENWOOD et al., 1988, RAPOPORT, 2000). En mulig forklaring på den første toppen 

her kan også være midlertidig hyperosmolar åpning av blodkarene i CAM. Dette kan testes 

ved å redusere NaCl-konsentrasjonen i løsningen. 
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 Andre mekanismer for opptaket kan være aktuelle for den andre toppen i grafen. Siden den 

oppsto 360 min etter injisering, kan det være at morfin redistribueres til et annt kompartment 

først, for så å bli tatt opp til hjernen (figur 4.2, II). Ved å måle morfin- konsentrasjonen i 

eggehvite, plomme, allantois, amnionvæsken og blod (figur 4.1), kan videre studier forklare 

hva det andre kompartmentet er. 

 

 

Figur 4.2 Skjematisk figur av opptaket av morfin fra injeksjonsstedet til kyllinghjerne. I-injeksjonsstedet, 
II- et annet ukjent kompartment, III-hjernen. 

Opptak av morfin til hjerne er tidligere utført i mus etter subkutan injeksjon (ANDERSEN et 

al., 2009). Opptak av morfin til rottehjerne etter intravenøs administrering er også undersøkt 

tidligere (BHARGAVA et al., 1992, TUNBLAD et al., 2003, GOTTÅS et al., 2014). Ingen av 

disse studiene viste to topper som kyllingembryo viste i denne oppgaven med morfin. Det 

indikerer at denne typen distribusjon kan være spesifikk for kyllingembryo og 

injiseringsprotokollen, ettersom en lignende kurv også er vist med metadon (HADERA et al., 

2017). 

4.2.2 Tidstudier og proteinuttrykk 

Tidsstudier i lillehjerne fra unge ueksponerte rotter ble uført og PCNA-, Pax6- og NR2B-

tidskurver etablert. Spredning i resultatene i rottemodellen forklares senere i teksten. 

Det er vist at PCNA er tilstede på dag 1 og at den synker fra dag 7 til dag 21. Statistisk 

signifikante forskjeller ble funnet mellom dag 1 og dag 21. Dette samsvarer med studier i 

mennesker, hvor det er vist at PCNA i lillehjerne synker frem til 2 måneder etter fødselen, når 
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PCNA kan detekteres bare i det eksterne germinallaget (LAVEZZI et al., 2006). Resultatene 

viser en tendens til en topp på dag 7, men dette er også tidspunktet med høyest standardfeil. 

Pax6-tidskurven viser tilstedeværelse på dag 1 og øker mot dag 21, når den er høyest uttrykt. 

Pax6 spiller en viktig rolle i CNS både i utviklingsperioden og hos voksne. Det er tidligere 

vist høyt uttrykt i postnatal lillehjerne (OSUMI et al., 2008). 

Tidligere undersøkelser viser at NMDA-reseptoren er til stede i både neonatal og voksen 

hjerne, men sammensetning av subenheter varierer. NR2B er mest uttrykt i neonatal hjerne, 

men senere blir den erstattet med NR2A og NR2C subenheter (CULL-CANDY et al., 2001). 

Detter er i tråd med NR2B-tidskurven i denne oppgaven. Tidskurven viser at proteinuttrykket 

synker fra dag 7 og 14 til dag 21.  

Resultatene i rottemodellen viste ingen statistisk signifikante endringer i proteinuttrykk av 

verken PCNA, Pax6, NR2B, MOR eller pCamKII. Noen tendenser ble imidlertid observert, 

slik som økt PCNA og Pax6 i buprenorfin-gruppen, samt nedsatt MOR og økt pCamKII i 

metadon-gruppen. Nedregulering av MOR har blitt beskrevet tidligere i forbindelse med 

kronisk bruk av agonister in vitro (WALDHOER et al., 2004). Nedregulering av pCamKII i 

hippocampus er tidligere vist etter metadon-eksponering av voksne rotter, både 1 dag og 1 

uke etter siste eksponering (ANDERSEN et al., 2012). Det er flere mulige forklaringer på at 

et tilsvarende resultat ikke ble funnet her. En biologisk forklaring kan være at lillehjernen 

reguleres annerledes sammenliknet med hippocampus, eller at hjernen under utvikling 

reguleres annerledes sammenliknet med voksen-hjerne. Det er stor spredning i resultatene 

som ble observert i både kontrollgruppen og de eksponerte-gruppene. Alle prøvene er ikke 

helt uavhengige, siden enkelte kommer fra samme mor. Helt nøyaktig alder på rottene er ikke 

kjent, siden de ikke overvåkes 24 timer i døgnet, og er uforstyrret den første dagen etter 

fødselen. Det kan tenkes at en forskjell på 12 timer i alderen kan ha stor innvirkning på 

parametere som er i dynamisk endring. Rottehjernen utvikler seg også signifikant etter 

fødselen, noe som er annerledes sammenliknet med mennesker (RICE and BARONE JR, 

2000). Med så stor spredning i resultatene trengs det flere forsøk for å konkludere. 

Problemer som oppstår i utviklingsperioden kan komme til syne mye senere i livet, både 

strukturelt og funksjonelt sett (RICE and BARONE JR, 2000). Andre, senere tidspunkter kan 

derfor være aktuelle for undersøkelser. Dag 7 ble valg i denne oppgaven på bakgrunn av 

resultatene fra tidskurvene, der både PCNA og NR2B var høyest uttrykt. Av rent praktiske 
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grunner kunne det ikke velges alle tilgengelige tidspunkter (dag 1, 7, 14 og 21), selv om dag 

21 kunne passet bedre for Pax6. For dag 14 er det vist en signifikant nedgang i NR2B for 

buprenorfin (upublisert). 

Tidskurver for PCNA, Pax6 og MMP9 er tidligere undersøkt i kyllinglillehjerne under 

utvikling (AUSTDAL et al., 2016). Resultatene i kyllingmodellen viste heller ikke endringer i 

proteinuttrykk av PCNA, Pax6, NR2B, MMP9 eller MOR. Promotoraktiviteten til Pax6 og 

MMP9 bekrefter disse funnene. Stor spredning i resultatene kan skyldes individuelle 

forskjeller mellom eggene, noe som antagelig kan løses ved å inkludere flere prøver i 

gruppene. Disse forskjellene kan forklares med ulike næringsstoffer og hormoner som 

hønemor gir til egget, siden det kan påvirke vekstmuligheter til embryo (BJØRNSTAD et al., 

2015). E0 regnes som den dagen eggene legges i rugeskap, men det er ukjent hvor gamle 

eggene er før det. Dette kan også være med på å gi store spredning i resultatene.  Det kan også 

være aktuelt å utføre målinger senere. 

  



66 
 

4.3 Veien videre 

For å kunne beskrive farmakokinetikken i kyllingembryo mer detaljert, bør flere 

undersøkelser utføres. For å finne ut mer om prosesser som skjer under opptaket, kan det være 

aktuelt å injisere fargede stoffer eller andre stofftyper som kan visualiseres. Injeksjon med 

lavere konsentrasjoner kan gi forklaring på om konsentrasjonsgradienten påvirker opptaket. 

Mindre injeksjonsvolum kan administreres for eventuelt å utelukke injeksjonstrykket som 

drivkraft. Man må være forsiktig med injisering av mindre volum siden det gir høyere risiko 

for injisering av feil dose. Morfin kan løses i saltvann med lavere NaCl konsentrasjon, for å 

utelukke midlertidig hyperosmolar åpning av blodkarene i CAM. Når det gjelder distribusjon, 

bør først og fremst konsentrasjonen av morfin i blodet måles. Måling i andre kompartment 

slik som eggehvite, plomme, allantois og amnionvæsken kan også være aktuelt. Her kan man 

også lete etter eventuelle metabolitter, som kan forklare metabolisme og eliminasjon. 

Stor variasjon i resultatene er en stor utfordring i tolkningen av markørers proteinutrykk. 

Grupper med flere prøver kan løse det problemet. Særlig PCNA og Pax6 proteinuttrykk etter 

langvarig buprenorfin-eksponering bør undersøkes videre, siden en tendens til økning har blitt 

sett. I rottemodellen kan bruk av uavhengige prøver (begge foreldrene er forskjellige) være en 

vei å gå.  

Når der gjelder tidskurver kan flere tidspunkter undersøkes for å lage en mer detaljert kurve.  

Selv om det er betryggende at ingen signifikante endringer i uttrykk av proteinmarkørene ble 

funnet, kan senere tidspunkter i dyremodellene gi andre resultater. Dette bør studeres videre. 
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5 Konklusjon 
Morfin tas opp i hjernen til kyllingembryo etter in ovo injeksjon. En karakteristisk profil med 

to topper ble funnet, med Cmax 360 min etter injeksjon. 48 timer etter administrering var 

morfin fortsatt til stede. Videre studier trengs for å bekrefte om profilen er spesifikk for 

kyllingmodellen og injeksjon i egg. 

Resultatene fra tidskurver i rotter tyder på at PCNA er til stede 1 dag etter fødselen, og synker 

fra dag 7 til dag 21. Pax6 tidskurven viste at Pax6-uttrykket øker fra dag 1 til dag 21 etter 

fødselen. NR2B tidskurven hos unge rotter viste at NR2B synker fra dag 7 og 14 til dag 21. 

Undersøkelser av proteinutrykk av MOR viste at reseptoren er til stede i både 7 dager gammel 

rottelillehjerne, kyllingforhjerne på E17 og kyllinglillehjerne på E14.  

Ingen signifikante endringer ble funnet i uttrykket av de undersøkte markørene (MOR, 

pCamKII, PCNA, Pax6, NR2B, MMP9) verken i rotte eller i kylling. Grunnen til dette kan 

være at både lillehjerne fra rotte og lillehjerne og forhjerne fra kylling ble undersøkt på et for 

tidlig tidspunkt etter eksponering. Den store spredningen i resultatene kan også være en 

forklaring. Flere undersøkelser er nødvendig for å kartlegge mulige endringer enten på samme 

eller senere tidspunkter. 

Kyllingmodellen viste seg å være en egnet metode for å undersøke effekter av opioid-

eksponering i hjernen under utvikling. 
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Vedlegg I – LC-MS/MS 
Tabell a. Standard, intern standard, kontroll 
 Morfin (µM) Morfin-3-glukuronid (µM) 
Standard ½ 0,005 0,005 
Standard 1 0,010 0,010 
Standard 2 0,1 0,1 
Standard 3 1 1 
Standard 4 5 5 
 
Kontroll 1 1,004 1,002 
Kontroll 2 0,502 0,501 
 
 Morfin – d3 (µM) Morfin-3-glukuronid–d3 (µM) 
Internstandard 0,5 0,5 
 

Waters Acquity UPLC betingelser: 

Injeksjonsvolum:   7 µl 

Mobilfase:    Metanol 

    10 mM ammonium-formatbuffer, pH=3,1 

Kolonne: Acquity UPLC HSS T3 fra Waters (100 nm lang, med indre 
diameter 2,1 nm og partikkelstørrelse 1,8 µm) 

Kolonnetemperatur:             65°C 

Flow rate:   0,5 ml/min 

Run time:   6 min and 52 sek 

Gradienttid:   6 min 

Programvare:   Mass Lynx 

Tabell b. Mobilfase-gradient 
Tid (min) Metanol (%) 10 mM ammonium-

formatbuffer, 
pH=3,1  (%) 

Flow rate 

0 100,0 0,0 0,500 
0,5 100,0 0,0 0,500 
2,70 90,0 10,0 0,500 
3,30 80,0 20,0 0,500 
4,60 20,0 80,0 0,500 
4,61 0,0 100,0 0,500 
5,20 0,0 100,0 0,500 
5,21 100,0 0,0 0,500 
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MS/MS betingelser: 

MS detektering ble utført på XevoTM TQ massespektrometer fra Waters. Prøvene ble ionisert i 

en elektrospray-kilde i positiv modus (ESI+) ved 150°C. Kvantifiseringen er basert på 

«multiple rection monitoring» (MRM) både for prøver og internstandard. Kildetemperatur var 

150°C og kapillærspenningen var 3 kV. Bæregassen hadde hastighet 1000 L/time ved 500°C. 

 

Tabell c. Retensjonstid 

Stoff 
Retensjonstid 

(min) 

 
Masse/ladning 
forhold(m/z) 

Cone voltage 
(V) 

Kollisjonsenergi 
(eV) 

Morfin 2,71 286,14>165,10 40 35 
M3G 2,05 462,18>286,10 40 40 
Morfin – d3 2,69 289,16>165,10 40 35 
M3G - d3 2,03 465,19>289,10 40 40 
 

Tabell d. Deteksjons- og kvantifikasjonsgrense 
Stoff Deteksjonsgrense  (µg/g) Kvantifikasjonsgrense 

(µg/g) 
Morfin 0,0015 0,0036 
M3G 0,020 0,059 
 

Tabell e. Forskjeller fra Karinen et al.  
Komponent Karinen et al. Metoden i oppgaven 
Mobil fase 5 mM ammonium-format buffer 

Acetonitril 
5 mM ammonium-format buffer 
Metanol 

Instument 
(MS/MS) 

Quatro Premiere XE (QQQ) Xevo TQD 

Kolonne XTerra C18 (150 x 2,1 mm ID, 3,5 
µm partikkel) 

HSS T3 (100 x2,1 mm ID, 1,8 
µm partikkel) 

Desolvation 1097 L/time,  400°C  1000 L/time, ved 500°C 
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