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1. Abstract in English  

Aortic aneurysm, or dilatation of the main artery, is a severe condition with 

potentially fatal complications. To better understand the fundamental mechanisms of 
this disease, we have tried to induce aortic aneurysms in mice by combining 
inducible hypercholesterolemia and hypertension. Furthermore we wanted to assess 

the feasibility, effect of treatment and level of morbidity/mortality during the 
treatment.  

First, the mice were injected with recombinant adeno-associated viral vectors 
(pAAV/D377Y-hPCSK9) to overexpress a gain of function form of human 

proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) (D377Y) to increase 
degradation of low density lipoprotein (LDL) receptor (LDLR) and generate a mouse 

prone to hypercholesterolemia. After 3 weeks on a Western type diet (high fat/high 
cholesterol), we implanted miniosmotic pumps with angiotensin II (ATII). The mice 
received ATII for 4 weeks. To evaluate the effect of the PCSK9/ATII-treatment, 

aortic dimensions were measured using ultrasound. Hematoxylin/eosin staining and 
pentachrome staining of aortic biopsies was conducted to evaluate histopathological 

changes in the aortic wall.  

The method was relatively easy to use, with an acceptable level of morbidity and 

mortality during the experimental period. However, the degree of aortic dilation was 
relatively small and there were differences in aortic dilatation within the study group. 

For future studies we will consider to increase the ATII-dosage to augment aortic 
dilatation. 
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2. Sammendrag 

Aortaaneurismer utgjør en heterogen gruppe sykdommer med potensielt alvorlige 

komplikasjoner. For å bedre forstå fundamentale sykdomsmekanismer er gode 
dyremodeller sentralt. Vi ønsket å etablere en ny metode for induksjon av 
aortaaneurismer med degenerativ etiologi hos villtype mus ved hjelp av proprotein 

convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) -overekspresjon og Angiotensin II. Vi har 
derfor gjennomført et pilotforsøk for å undersøke gjennomførbarheten, effekt av 

behandlingen og mortalitet underveis. Vi har også undersøkt om ultralyd egner seg for 
å vurdere aortadimensjoner underveis i studien.  

Rent praktisk har vi har gitt C57BL/6J (WT) mus rekombinant adeno-assosiert viral 
vektor (pAAV/D377Y-hPCSK9), som koder for et humant, overaktivt PCSK9 gen 

(D377Y), og angiotensin II (ATII) infusjon i 4 uker. Musene blir gitt høyfett/høy 
kolesterol diett, som skal etterlikne et vestlig kosthold, ad libitum for å øke 
blodlipidnivå. Vi har vurdert aortadimensjoner ved hjelp av ultralyd, samt tatt 

blodprøver for å følge effekten av den virale vektoren på lipidstatus.  

Metoden har vist seg å være relativt enkel å gjennomføre, med et akseptabelt nivå av 
mortalitet underveis i studien. Aortadiameteren økte i liten grad, og graden av 
dilatasjon varierte mellom de ulike avsnittene av aorta. Vi vil derfor vurdere å øke 

ATII-dosen ved fremtidige studier for å oppnå en større effekt.  
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3. Innledning 

Utposing på hovedpulsåren, aortaaneurisme, er en alvorlig tilstand med potensielt 

livstruende komplikasjoner. Det naturlige forløpet av sykdommen er en gradvis 
ekspansjon av aorta med tilsvarende økning i komplikasjonsrisiko. Fryktede 
komplikasjoner inkluderer aortadisseksjon, hvor aortaveggen spjærer, og blod baner 

seg vei mellom vegglagene, og aortaruptur. Aortaaneurismer forekommer langs store 
deler av aorta, men hyppigst i abdomen etter avgang av nyrearteriene og i 

ascenderende aorta. Aortaaneurismer utgjør en heterogen gruppe sykdommer med 
multifaktoriell etiologi. Helt overordnet kan aortaaneurismer deles i fire grupper 
basert på etiologi; degenerative/aterosklerotiske, arvelige/syndromiske, 

inflammatoriske/infeksiøse og traumatiske. Traumatiske og 
inflammatoriske/infeksiøse aortaaneurismer vil ikke bli diskutert her.  

 

3.1 Degenerative og syndromiske/arvelige aortaaneurismer 

Degenerative aortaaneurismer forekommer hyppigst hos eldre menn. Viktige 

risikofaktorer er røyking og hypertensjon samt andre risikofaktorer for hjerte- og 
karsykdom (1). Flere årsaker til degenerative aortaneurismer er undersøkt, og det er 

blitt vist at degenerasjon av bindevevsfibre og inflammasjon står sentralt, særlig i 
abdominale aorta. I thorakale aorta er ikke inflammasjon etablert som en sentral 
årsak, og årsaken(e) til sykdommen er i større grad ukjent.  

Syndromiske aortaaneurismer skyldes mutasjoner i gener som koder for bestanddeler 

av kroppens bindevev, for eksempel genetiske syndromer som Marfans, Ehler-
Danlos og Loyes-Dietz syndrom. Aortaaneurismer sekundært til genetisk 
sykdom/syndrom dukker som oftest opp ved en lavere alder enn de degenerative og 

innebærer en høyere risiko for alvorlige komplikasjoner (2). I tillegg til rent 
syndromisk sykdom løper en stor andel av de thorakale aortaaneurismer i familier. 

Nedarvingen følger ofte et autosomalt dominant arvemønster, men pasientene 
oppfyller ikke de diagnostiske kriteriene for et bestemt syndrom (3). 

 

3.2 Histopatologiske forandringer i aortaaneurismer 

Histopatologiske forandringer i aortaveggen fra abdominale aneurismer har blitt 

kartlagt (4). I mikroskopet sees fragmentering av elastiske fibre, fibrose, tap av glatte 
muskelceller og cystisk media-nekrose (4). Tap av elastin og økt fibrose endrer 
aortaveggens elastiske egenskaper. Cystisk media nekrose er opphopning av basofil 

grunnsubstans i aortaveggen og dette gjør veggen særlig sårbar for disseksjon (4). 
Denne histopatologiske forandringen er særlig utbredt hos personer med 

aortaaneurismer sekundært til Marfans syndrom. I abdominale aorta sees også stor 
opphopning av betennelsesceller, det samme kan observeres i thorakale aorta, men i 
mindre grad.  

Selv om det finnes mye kunnskap om hvem som får aortaaneurismer, viktige 
risikofaktorer for sykdommen og hvilke patologiske forandringer som finnes i 

aortaveggen, er årsaken(e) til sykdomsutviklingen fremdeles ikke fullstendig kartlagt. 
For å få bedre innsikt i fundamentale sykdomsmekanismer er gode dyremodeller for 

sykdommen viktig.  
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3.3 Dyremodeller for studier av aortaaneurisme-utvikling: 

Det finnes flere tilgjengelige eksperimentelle dyremodeller som etterlikner 

forskjellige typer aneurismer og etiologi. Flere av disse modellene etterlikner 
Marfans syndrom som ved hjelp av genmodifiserte mus har en mutasjon i fibrillin-1 
(Fbn1)-genet. Et eksempel på en slik mutasjon er missens-mutasjonen Fbn1C1039G/+, 

som også forekommer hos pasienter med Marfans syndrom. Musene med denne 
mutasjonen gjennomgår progressiv aortadilatasjon og gjenskaper mange av de 

viktige elementene ved aortasykdom hos pasienter med Marfans syndrom (5). 

Av metodene som modellerer degenerative aortaaneurismer benytter flere seg av 

applikasjon av vevsdestruerende stoffer for eksempel kalsiumklorid eller elastase. 
Kalsiumklorid-modellen utføres ved å applisere kalsiumklorid på utsiden av aorta, 

nedenfor avgangskar til nyrene (6). Kalsiumklorid-modellen er velbrukt og er vist å 
gi kalsifisering av aorta, betennelsescelleinfiltrasjon, oksidativt stress, degradering av 
elastin og apoptose av glatte muskelceller. Alt dette er beskrevet i, og trolig relevant, 

for human sykdom. Aortaaneurismer kan også induseres ved å perfundere aorta med 
elastase (7). Elastase-modellen gir økt ekspresjon av matrix-metalloproteinaser og 

andre proteinaser, som også er vist å være aktive i humane aortaaneurismer (8). Med 
denne modellen er det også vist at makrofager og lymfocytter migrerer til 
aortaveggen, på samme måte som i human sykdom.  

Det finnes også metoder som krever en bestemt genetisk bakgrunn hos musene, for å 
indusere degenerative aortaaneurismer. Flere musemodeller som har endret utrykk av 

viktige bestanddeler i ekstracellulær matrix er beskrevet. Mus som mangler matrix-
metalloproteinase-3 (MMP-3) er mindre disponert for å utvikle aneurismer enn 

villtypemus (9), og hos mus som mangler en viktig inhibitor av metalloproteinasene 
(TIMP-1) er det motsatt (10). I dag er den vanligste modellen for studier av 
degenerative aortasykdom apolipoproteinE/angiotensin II-modellen (11). ApoE-/- 

mus ble gitt angiotensin II i 28 dager ved hjelp av miniosmotiske pumper. 
Angiotensin II er en potent vasokonstriktor og driver av hypertensjon. Angiotensin II 

vil gjennom stimulering av binyrenes aldosteronproduksjon redusere utskillelse av 
natrium og væske. I tillegg har Angiotensin II effekt på glatte muskelceller i kar-
veggen, og gir vasokonstriksjon (12).  

Modellen var opprinnelig tiltenkt å etterlikne human aterosklerose, men det viste seg 

at musene i tillegg til aterosklerose også fikk dilatert infrarenal aorta. I aortaveggen 
hos disse musene ble det beskrevet degradering av elastin, moderat vaskulær 
remodellering og opphopning av makrofager  (13). 

  

3.4 Viral overekspresion av mutert PCSK9 – En ny modell for induserbar 

hyperkolesterolemi 

Proprotein konvertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) er et enzym som påvirker 
resirkulering av low density lipoprotein (LDL)-reseptoren (LDLR) i leveren. PCSK9 

binder LDLR og bidrar til nedbrytning av LDLR i lysosomene, dermed vil man få 
mindre reseptorkapasitet og blodkolesterolnivået øker (14). Mutasjoner i PCSK9-

genet som øker genproduktets funksjon, er vist å gi en autosomal dominant form for 
familiær hyperkolesterolemi (15). Hemming av PCSK9 er et nytt 
behandlingsprinsipp ved hyperkolesterolemi, og to PCSK9-hemmere finnes på det 
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norske markedet (16). Gnagere, slike som mus, er naturlig beskyttet mot 

hyperkolesterolemi (17). Aterosklerose i mus studeres derfor typisk i genmodifiserte 
mus som mangler enten apoE eller LDLR. Viral overekspresjon av PCSK9 er en 

relativt ny metode for induksjon av hyperkolesterolemi hos gnagere uten å måtte 
endre dyrenes genetikk (18, 19). Rekombinante adeno-assosierte virale vektorer 
(rAAV) vil etter en intravenøs injeksjon bli inkorporert i vertens DNA ved hjelp av 

revers transkripsjon og vil kunne forbli i vertscellen over lengre tid. rAAV er basert 
på en gruppe virus som allerede finnes i det humane genomet uten å forårsake 

sykdom, og dette gjør dem egnet til genterapi (20). Det finnes i dag både virale 
vektorer som koder for murin og human PCSK9, begge med en leverspesifikk 
promotor som sørger for at overutrykket av PCSK9 begrenses til lever. Den virale 

vektoren koder for et mutert PCSK9 som er overaktivt, og dermed reduserer 
resirkulering av LDLR og gir hyperkolestrolemi.  

 

4. Målsetning og hypotese 

ApoE/angiotensin II-modellen er en veletablert og vanlig modell for å studere 
effekten av spesifikke gener på utviklingen av degenerative aortaaneurismer (11). 
Kryssing av ulike genmodifiserte musestammer er tid- og ressurskrevende. Vår 

målsetning var å forenkle denne modellen og etablere en enkel, effektiv og 
reproduserbar metode for å indusere aortaaneurismer hos villtype-mus. Vår hypotese 

var at overutrykk av PCSK9 og påfølgende hyperkolesterolemi sammen med 
angiotensin II, ville gi dilatasjon av aorta og aneurismedannelse. For å undersøke 
hypotesen vår, injiserte vi villtypemus med PCSK9-virus og sammenlignet effekten 

av kronisk infusjon av angiotensin II eller PBS på aortadiameter og aorta-histologi.  

 

  



Prosjektoppgaven i medisinstudiet, Margrethe Flesvig Holt 

8 
 

5. Metode  

5.1 Dyr og dyrehold   

Tyve hannmus linje C57Bl stamme 6J, alder 8-10 uker, vekt mellom 20-25 g, ble 
kjøpt fra Janvier Labs (Le Genest-Saint-Isle, Frankrike). Dyrene ble holdt i 

GreenLine bur (GM500, TECNIPLAST, Buguggiate, Italia) under standard 
betingelser mtp. temperatur, luft, lys/mørke og støy. Alle dyr hadde tilgang på fôr, 

rent vann, riktig bunnmateriale i buret og miljøberikelse tilpasset art.  

Dyrehold og dyreforsøk ble godkjent av Forsøksdyrforvaltningen, Mattilsynet, i 

henhold til “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 8th edition National 

Research Council (US) Committee”, FOTS ID 11175, og utført i henhold til lover og 
regler for dyreforsøk i Norge.  

 

5.2 Viral overekspresjon av mutert human PCSK9 i mus 

Etter en uke akklimatisering i dyreavdelingen ble dyrene injisert med viral vektor. 

Vektorene som ble benyttet var serotype 9 kapsider med D377Y-hPCSK9-kodende 
vektor (rAAV9-D377YhPCSK9, UNC Vector Core, Chapel Hill, N.C.). Vektoren ble 
oppløst i sterilt saltvann (0,9 % NaCl). De oppløste vektorene ble tilført musene med 

en halevene- injeksjon, med maksimalt volum på 200 µl. Dosering var 1,0 – 2,0 x 
10^11 vektorgenomer per mus. Metode fra Bjørklund M. M. et al (18). 

Etter virusinjeksjon ble dyrene fóret med høyfett/høy kolesterol pellets ad libitum, 
(D12492 , Brogaarden, Lynge, Danmark). I 60 % av energiinnholdet i foret kom fra 

fett og dietten skal tilsvare et ugunstig, vestlig kosthold.  

 

5.3 Angiotensin II-pumper, fylling og implantasjon 

4 uker etter virusinjeksjon fikk dyrene implantert angiotensin II (ATII) holdige 
miniosmotiske pumper. Human ATII acetat (kat. nummer A9525, SIGMA Aldrich, 

St. Louise, MO) ble fortynnet i fosfatbufret saltvann (PBS) til 25mg/ml. 
Frigjøringsraten av ATII ble satt til 900 ng/kg/min. Dyrene ble fordelt i tre grupper 

basert på kroppsvekt ved oppstart, ATII ble dosert utfra gjennomsnittsvekt i gruppen. 
Pumpene, modell 1004 (kat. nummer 0009922, Alzet, Cupertino, CA) ble fylt 48 
timer før implantasjon og inkubert i PBS ved 37 °C, slik at de begynte å frigi ATII 

umiddelbart etter implantasjon. Fem mus fikk pumper fylt med PBS, og disse dyrene 
fungerte som kontrollgruppe.   

Dyrene ble lagt i generell anestesi vha. isofluran (kat. nummer 014083, MSD Animal 
Health, Bergen, Norge); 4 % i kammer for induksjon og 2-3 % på maske under 

inngrepet. Under inngrepet ble musene holdt varme med en varmematte. Venstre 
lår/flanke ble barbert, en incisjon i huden på ca. 0,5 cm ble gjort. Huden ble 
underminert og forsiktig dissekert løs med en saks. Pumpen ble plassert i hudlommen 

og forseglet med to metallklips på 7 mm hver. Dyrene fikk buprenorfin, sc. Injeksjon 
(kat. nummer 014083 Isoba vet., MSD Animal Health, Begen, Norge) på 0,2 mg/kg 

for å lindre postoperativ smerte. 
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Etter kirurgi fikk dyrene to daglige oppsyn i 10 dager. Deretter annen hver dag av 

ansvarlig forsker og en gang daglig av ansatte ved dyreavdelingen. Dyrene ble 
vurdert mhp. smertepreget adferd, tap av pumper og generell velferd.  

 

5.4 Kolesterol- og triglyseridmålinger  

Basalblodprøve ble tatt ved punksjon av lårvenen, 3 uker etter virusinjeksjon. Ny 

blodprøve ble også tatt fra thoraxhulen, etter avklipning av store lungekar, ved 
avlivning av dyrene. Blodprøvene ble tilsatt EDTA og spunnet ned (10000 x g, 20 

min.). Kolesterol og triglyserid ble målt i plasma. Kolesterolnivåer ble målt med 
LabAssay™ Cholesterol (kat. nummer 290-63701, Wako, Neuss, Germany) og 
triglyseridnivåer ble målt med LabAssay™ Triglyceride (kat. nummer 294-65801, 

Wako) i henhold til produsentens anvisninger. Vi brukte referansenivåer for 
kolesterol og triglyserider fra samme musestamme målt med samme kit. For å 

validere at alle injeksjoner var vellykket og at ekspresjonen vedvarte gjennom hele 
studien, brukte vi Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 DuoSet ELISA (kat. 
nummer DY3888, R&D Systems, Minneapolis, MN). Analysen ble utført med 

produsentens protokoll på Synergy H1Hybrid Multi-Mode Reader (BioTek, 
Winooski, VT). 

 

5.5 Ultralydvurdering av aortadiameter 

Grunnlinjeultralydmålinger ble gjort 2 uker etter injeksjon av PCSK9 viral vektor. 

Dyrene ble lagt i generell anestesi med 4 % isofluran til induksjon av anestesi og 2- 
3 % for vedlikehold av anestesi. Hår på bryst- og bukhule ble fjernet før en erfaren 

ultralydoperatør gjorde målinger med Evo 3100 Imaging System fra VisualSonics, 
FUJIFILM. Lengdermålinger, i millimeter, ble gjort med B-modus, protokoll: 
«ARCH» 3 steder på thorakale aorta: aorta ascendens (Asc Ao, Fig 1.1 linjeA), aorta 

buen etter siste avgangskar (Trans Arch, Fig. 1.1, linje B) og ved diafragma (Diaph 
Ao, Fig. 1.2). Aortadiameter ble også målt med B-modus, protokoll: « generic 

package» ved aorta bifurkaturen (Bif Ao, Fig. 1.3).  Etter 3,5 uker ble ny 
ultralydundersøkelse utført på samme måte. Avstand til normale anatomiske 
landemerker ble benyttet for å sikre måling på tilnærmet samme sted hos alle dyr. 

Ultralydoperatør fikk ikke vite om musene tilhørte ATII gruppen eller 
kontrollgruppen.  
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Fig. 1. Eksempelbilder tatt under ultralydundersøkelse, med målinger (blå linjer) fra 

de 4 lokalisasjonene diameter ble målt. 1: ascenderende aorta; til venstre i bildet er 
hjertet; opp og til høyre sees avgangskar, 1A: måling av aorta ascendens’ diameter. 

1B: måling av arcus aortas diameter. 2: thoracoabdominale aorta; til høyre i bildet 
sees diafragma. 3: abdominale aorta før aortabifurcaturen.  

 

5.6 Avlivning og fridisseksjon av aorta 

Dyrene ble lagt i generell anestesi som beskrevet over. Abdomen og thorax ble åpnet, 

store kar til/fra høyre lunge samt vena cava ble punktert og blodprøver ble tatt. Etter 
avlivning ble aorta dissekert fri under mikroskopet (Fig. 2). Lunger og fettvev rundt 
aorta ble fjernet, avgangskar fra aorta klippet over og aorta klippet over i bukhulen. 

Aorta ble deretter perfundert med kald PBS ved fysiologisk trykk og lagt på 4 % 
nøytralt bufret formalin. Etter 48 timer ble formalin fjernet og erstattet med 70 % 

etanol. For sammenlikning av kroppsstørrelse ble tibia tatt ut etter avlivning. Kneskål, 
brusk og senefester ble fjernet og tibialengde målt tre ganger per dyr.  

 

Fig. 2. Illustrasjon av aorta in situ gjennom mikroskopet etter 
at lunger og overliggende fett er fjernet. A = aorta ascendens, 
B = arcus aorta, C = thoracoabdominale aorta. 

 

 

 

 

 

5.7 Histologi 

Vi støpte aorta inn i parafin og fikk laget 5 μl tykke tverrsnitt av aorta. Snittene ble 

rehydrert i Histo-Clear™ Tissue Clearing Agent (kat. nummer 12358637,  National 
Diagnostics, Atlanta, GA) og etanol-bad med gradvis lavere ethanol-konsentrasjon, 

farget med Mayers Hematoxylin Solution (kat. nummer MSH1, Sigma, Darmstadt, 
Germany) i 8 min., skylt i destillert vann og farget med eosin (kat.nummer 230251, 
Sigma) i 1 minutt, skylt igjen og dehydrert. Til farging av bindevev ble Movat 

Pentachrom kit (kat. nummer MPS-1, ScyTek lab., UT) med standard protokoll fra 
leverandøren brukt. Snittene ble scannet (Axio Scan.Z1, Zeiss, Oberkochen, 

Germany) og importert til z9.uio.no, en applikasjon utviklet ved Inst. For 
indremedisinsk forskning for evaluering og kvantitativ analyse av histologiske snitt.  

Grad av degradering basert på tap av fibre, infiltrasjon av betennelsesceller og tap av 
normal vevsorganisering ble vurdert i hematoxylin/eosin (HE) snitt. Alle snitt ble gitt 

en karakter fra 1 – 3, hvor 3 var mest degradert og 1 var uten tegn på degenerering. I 
snitt farget med Movat Pentachrom kit ble brudd i elastiske fibre kvantifisert manuelt 
og gradert 1 – 3, hvor 3 hadde mye brudd i fibre og 1 få brudd i fibre. 

https://outlook.ous-research.no/owa/redir.aspx?C=19mh-pvuuo3WrLCApZ_VMsnMlbYUJBrroAcxQ5zgiIWkFaJ8_2bVCA..&URL=http%3a%2f%2fz9.uio.no%2f
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5.8 Immunhistokjemi 

Parafininnstøpte tverrsnitt av aorta ble dehydrert i bad med Histoclear og etanolbad 
med konsentrasjon fra 100 % ned til 60 %. Deretter ble snittene behandlet med 

Rodent block M (kat. nummer RBM961, BioCare Medical, Pacheco, CA) i 20 min. 
og varmebehandlet ved 96˚C i citratbuffer pH 6 i 20 min. for å avdekke epitoper. 

Snittene ble inkubert med primært antistoff mot hhv. glatte muskelceller (anti- 
smooth muscle actin (αSMA), kat. nummer ab5694, Abcam, Cambridge, 
Storbritannia) og makrofager (anti-Mac-2, kat. nummer: CL8942AP, Cedarlane 

Laboratories, Burlington, Canada) i 1 time ved romtemperatur. Etter inkubering ble 
snittene skylt i hhv. PBS og PBS/5 % bovint serum albumin/ 0,1 % Tween20, før 

inkubering med sekundærantistoffer (hhv. anti – rabbit, kat. nummer MP.7401 og 
anti – rat, kat. nummer MP-7444, Vector Laboratories. Burlingame, CA) ved 
romtemperatur i 45 min.. Snittene ble igjen skylt i hhv. PBS og PBS/5 % bovint 

serum albumin/ 0,1 % Tween20 før DAB Peroxidase (HRP) Substrate Kit (kat. 
nummer: SK-4100, Vector Laboratories) ble brukt for visualisering av bundet 

antistoff. Anti-Mac-2- og anti-αSMA-fargede snitt ble scannet og lastet opp til 
z9.uio.no, som tidligere beskrevet. Mengde positivt signal ble kvantifisert ved hjelp 
av en applikasjon i z9.uio.no.  

 

5.9 Statistisk analyse  

Statistisk analyse ble gjort ved hjelp av GraphPad Prism versjon 7.02. Mann-
Whitney U-test ble brukt for sammenligninger mellom forsøks- og kontrollgruppe. 
Gjentatte målinger ANOVA test ble brukt for å undersøke vektutvikling. P-verdi < 

0,05 ble ansett som statistisk signifikant. 
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6. Resultater 

 

6.1 Sykelighet og mortalitet 

Fire dyr i ATII-gruppen ble tatt ut av studien før avslutning. To mus ble avlivet 
grunnet problemer med gange og tolket som nerveskader etter pumpeimplantasjon. 
Ett dyr ble avlivet grunnet tydelige tegn på smerte. Ved obduksjon ble det funnet 

blod i thoraxhulen og funnet ble tolket som aortaskade. Ett dyr ble funnet dødt i buret. 
Musen ble obdusert, og det ble funnet blod i thoraxhulen. Funnet ble tolket som 

aortaruptur. Alle fire dyr døde innen to uker etter pumpeimplantasjon.   

 

6.2 Angiotensin II påvirket ikke kroppsstørrelse og vekt i mus med AAV9-indusert 

hepatisk PCSK9-overekspresjon 

Tibialengde-målinger viste at dyrene i forsøks- og kontrollgruppen ikke hadde 

forskjellige kroppsstørrelse i utgangspunktet. Begge grupper hadde vektoppgang 
gjennom studien. For kontrollgruppen (Fig. 3A) var gjennomsnittlig vekt med 
standard avvik 22,9 ± 1,67 g ved oppstart, 27,6 ± 3,86 g i uke 3 og 33,5 ± 5,07 g uke 

7. For studiegruppen (Fig. 3B) var gjennomsnittlig vekt med standard avvik 24,1 ± 
0,85 g ved oppstart, 28,5 ± 1,27 g i uke 3 og 33,3 ± 2,25 g i uke 7. 

 

 

Fig. 3. Vektmålingene viser at begge grupper hadde vektoppgang i løpet av studien. 
Gjentatte målinger ANOVA test ble brukt for å beregne p-verdier. Hvert punkt 
representerer et individ, horisontale linjer er gjennomsnitt med standard avvik. Dyr 

som ble avlivet før siste måling er ikke tatt med i analysen. For kontrollgruppen var 
gjennomsnittlig vekt med standard avvik 22,9 ± 1,67 g i uke 0, 27,6 ± 3,86 g i uke 3 
og 33,5 ± 5,07 g i uke 7, p = 0,0067. For studiegruppen var gjennomsnittlig vekt med 

standard avvik 24,1 ± 0,85 g i uke 0, 28,5 ± 1,27 g i uke 3 og 33,3 ± 2,25 g i uke , p < 
0,0001. 
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6.3 Angiotensin II økte aortadiameter hos mus med AAV9-indusert hepatisk 

PCSK9-overekspresjon 

Aortadiameter i forskjellige aortaregioner hos PBS-gruppen sammenliknet med 

ATII-gruppen er vist i Fig. 4. Graden av dilatasjonen var ulik mellom de forskjellige 
regionene av aorta. Dataene er oppgitt som gjennomsnitt med standard avvik. Det var 

en tendens mot større aortadiameter hos studiegruppen ved aorta ascendens; 1,71 ± 
0,09 mm i kontrollgruppen mot 1,89 ± 0,15 mm i studiegruppen (p = 0,0517) (Fig. 
4A), men forskjellen var ikke statistisk signifikant. Forskjellen i gjennomsnittlig 

aortadiameter mellom studiegruppen og kontrollgruppen var størst ved aortabuen; 
1,408 ± 0,06 mm i kontrollgruppen mot 1,65± 0,11 mm i studiegruppen (p = 0,0032) 

(Fig. 4B) og ved diafragma; 1,23± 0,02 mm i kontrollgruppen mot 1.35± 0,14 mm i 
studiegruppen (p = 0,0087) (Fig. 4C). Ved bifurkaturen; 1,27 ± 0,07 mm i 
kontrollgruppen mot 1,29 ± 0,12 mm i studiegruppen (p = 0,22) (Fig. 4D) viste ingen 

forskjeller mellom gruppene.  

 

 

 

Fig. 4. Ultralydmåling av aortadiameter etter 4 uker med ATII-behandling. Hvert 

punkt representerer et individ, horisontale linjer er gjennomsnitt med standard avvik. 
Mann-Whitney U-test ble brukt for å beregne p-verdien. A) aorta ascendens. 
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Dataene viser en tendens til at ATII-gruppen har større aortadiameter, men 

forskjellene er ikke signifikante, p = 0,0517. B) Arcus aorta. Dataene viser 
signifikant forskjell mellom gruppene og at forsøksgruppen har større aortadiameter, 

p = 0,0032. C) Aorta ved diafragma kort tid før avlivning. Dataene viser signifikant 
forskjell mellom gruppene og at forsøksgruppen har større aortadiameter, p = 
0,0087. D) Aorta ved bifurkaturen kort tid før avlivning. Dataene viser ikke 

signifikant forskjell mellom gruppene, p = 0,2212.  

 

6.4 Angiotensin II påvirket ikke plasmanivåene av kolesterol eller triglyserider hos 

mus med AAV9-indusert hepatisk PCSK9-overuttrykk 

Plasmanivået av kolesterol hos begge grupper var stabilt høyt gjennom studien etter 

injeksjon med PCSK9-overutrykkende viral vektor (Fig. 5A). Gjennomsnittlig 
kolesterolnivå med standard avvik var; kontrollgruppe uke 3: 564 ± 112,7 mg/dL 

(14,6 ± 2,9 mmol/L), kontrollgruppe uke 7: 455 ± 354,6 mg/dL (11,8 ± 9,2 mmol/L), 
studiegruppe uke 3: 625 ± 128,6 mg/dL (16,2 ± 3,3 mmol/L), studiegruppe uke 7: 
432 ± 166,6 mg/dL (11,2 ± 4,3 mmol/L). Det var ikke signifikante forskjeller mellom 

tidspunkter eller grupper. Det var ikke statistisk signifikante forskjeller i 
kolesterolnivå mellom gruppene. 

Plasmanivået av triglyserider hos begge grupper var stabilt høyt etter injeksjon med 
PCSK9-overutrykkende viral vektor (Fig. 5B). Gjennomsnittlig triglyseridnivå med 

standard avvik var; kontrollgruppe uke 3: 418 ± 142,1 mg/dL (4,7 ± 1,6 mmol/L), 
kontrollgruppe uke 7: 500 ± 164,1 mg/dL (5,7 ± 1,8 mmol/L), studiegruppe uke 3: 

460 ± 111,3 mg/dL (5,2 ± 1,3 mmol/L), studiegruppe uke 7: 361 ± 189,4 mg/dL (4,1 
± 2,1 mmol/L). Det var ikke signifikante forskjeller mellom tidspunkter eller grupper.  

 

Fig. 5. Figurene viser triglyserid- og kolesterolnivå i plasma hos musene, gjennom 
studien. Musene har et høyt nivå av triglyserider og kolesterol etter injeksjon med 

PCSK9 overutrykkende viral-vektor. Nivået er stabilt høyt gjennom studien. Hvert 
punkt representerer et individ, horisontale linjer er gjennomsnitt med standard avvik. 

Mann-Whitney U-test ble brukt for å beregne p-verdier. Normalområde kolesterol; 
88,5 – 112,1 mg/dL (Charles River Laboratories International inc. C57BL/6 Mice), 
normalområder triglyserid; 121,3 – 197,5 mg/dL (Charles River Laboratories 
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International inc. C57BL/6 Mice). Øvre normalområde er indikert vha. en blå stiplet 

linje. Fig. A viser kolesterolnivåer. Det er ikke statistisk signifikante forskjeller 
mellom «PBS uke 3» og «AT II uke 3»; p = 0,6116, eller mellom «PBS uke 7» og 

«ATII uke 7»: p = 0,7427. Fig. B viser triglyseridnivåer. Det er ikke statistisk 
signifikante forskjeller mellom «PBS uke 3» og «AT II uke 3»; p = 0,4445, eller 
mellom «PBS uke 7» og «ATII uke 7»: p = 0,1149. 

 

6.5 Det er en tendens til økt degenerasjon av aortaveggen i flere kargebeter hos 

ATII-gruppen, men forskjellene er ikke statistisk signifikante 

HE-farging viste små områder med mediadegenerasjon i aorta ascendens (Fig. 6B) 
hos ATII-gruppen, men forskjellene var ikke statistisk signifikante (Fig. 7A). Det ble 

også observert større områder med media-degenerasjon i snitt fra aortabuen og 
abdominale aorta hos ATII-gruppen og en tendens til økt degenerasjon av 

aortaveggen hos ATII-gruppen i forhold til kontroll-gruppen i aortabuen (Fig. 7B) og 
i abdominale aorta (Fig. 7C), men forskjellene var ikke statistisk signifikante.  

Pentachrom-farging viser noe tap av elastiske fibre og små områder med opphopning 
av mukoid materiale i flere kargebet (Fig. 6D), men forskjellene mellom ATII og 

kontrollgruppen var ikke statistisk signifikante (Fig. 7D-F).  

 

 

Fig. 6. Eksempelbilder på små områder med media-degenerasjon fra aorta 

ascendens. Fig. 6A viser utsnitt av HE-farget aorta fra et kontroll-dyr. Fig. 6B viser 
utsnitt av HE-farget aorta fra et ATII-behandlet dyr med et degenerert media-

område. Fig. 6C viser utsnitt av PC-farget aorta fra et kontroll-dyr. Fig. 6D viser 
utsnitt fra PC-farget aorta fra er ATII-behandlet dyr med et degenerert media-
område. 



Prosjektoppgaven i medisinstudiet, Margrethe Flesvig Holt 

16 
 

 

Fig. 7. viser grad av degenerasjon i hhv. HE-fargede og PC-fargede snitt av 
aortaveggen hos musene. Fig. A-C gjelder HE-fargede snitt, fig. D-E PC-fargede 

snitt. Det er en tendens til at musene i ATII-gruppen har mer degenerasjon av aorta 
ascendens, (Fig. 7A) p = 0,49, arcus aorta (Fig. 7B) p = 0,08, abdominale aorta 

(Fig. 7C) p = 0,08, men det er ikke statistisk signifikante forskjeller. Det er ingen 
tydelig trend til mer degenerasjon i de PC-fargede snittene; aorta ascendens (Fig. 
7D) p = 0,53, arcus aorta (Fig. 7E) p = 0,51, abdominale aorta (Fig. 7F) p > 0,99. 

 

6.6 Makrofager lokaliseres til intima og adventitia, både hos ATII behandlede dyr 

og hos kontrollgruppen, og det er signifikante forskjeller mellom gruppene i flere 

kargebeter   

Både ATII- og kontrollgruppen hadde makrofager i intima- og adventitalaget av 

aorta (Fig. 8). I media var det minimalt med makrofager. Det var siginifikante 
forskjeller mellom gruppene i to kargebeter. I aorta ascendens (Fig. 9A) var andel 

makrofager (angitt som % positivt signal i snittet) i gjennomsnitt 0,52± 0,50 i 
kontrollgruppen mot 1,67± 2,15 i ATII-gruppen p = 0,04. I arcus aorta (Fig. 9B) var 
andel makrofager (angitt som % positivt signal i snittet) i gjennomsnitt 0,91 ± 0,4 i 

kontrollgruppen mot 2,96 ± 4,2 i ATII-gruppen p = 0,03. I abdominale aorta (Fig. 9C) 
var andel makrofager (angitt som % positivt signal i snittet) i gjennomsnitt 1,43± 0,9 

i kontrollgruppen mot 2,92± 3,1 i ATII-gruppen p = 0,3. 
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Fig. 8. Eksempelbilder fra makrofag-farging. Fig.8A er utsnitt fra abdominale aorta, 
farget med anti-Mac-2. Fig. 8B er en negativ kontroll. 

 

 

Fig. 9. Viser andel av media i prosent hvor det er farget med anti-Mac-2. A) Aorta 
ascendens: signifikant mer Mac-2 i ATII gruppen enn kontrollgruppen, p = 0,04. B) 

Arcus aorta: signifikant mer Mac-2 i ATII-gruppen enn kontrollgruppen, p=0,03. C) 
Abdominale aorta: ingen signifikante forskjeller, p = 0,3. Horisontale linjer er 

gjennomsnitt med standard avvik. Mann-Whitney U-test ble brukt for å beregne p-
verdier. 

 

6.7 Lite tap av glatte muskelceller i media, ikke signifikante forskjeller mellom gruppene i 

noe kargebet.  

Det var lite tap av glatte muskelceller i media (Fig.10) og ikke signifikante 
forskjeller mellom gruppene. I aorta ascendens (Fig. 11A) var andel glatte 
muskelceller (angitt som % positivt signal i snittet) i gjennomsnitt 37,1±14,3 i 
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kontrollgruppen mot 41,8 ± 12,9 i ATII-gruppen p = 0,69. I arcus aorta (Fig. 11B) 

var andel glatte muskelceller (angitt som % positivt signal i snittet) i gjennomsnitt 
31,7 ± 9,9 i kontrollgruppen mot 35,7 ± 12,3 i ATII-gruppen p = 0,79. I abdominale 

aorta (Fig. 11C) var andel glatte muskelceller (angitt som % positivt signal i snittet) i 
gjennomsnitt 36,4 ± 17,2 i kontrollgruppen mot 17,8 ± 22,2 i ATII-gruppen p = 0,6. 

 

 

 

Fig. 10. Eksempelbilder fra farging av glatte muskelceller. Fig.10A er utsnitt fra 
abdominale aorta, farget med anti-αSMA. Fig. 10B er en negativ kontroll. 

 

 

Fig. 11. viser andel av media i prosent hvor det er farget med anti-αSMA. A) Aorta 
ascendens: ingen signifikant forskjell mellom ATII gruppen og kontrollgruppen, p = 

0,69. B). Arcus aorta: ingen signifikant forskjell mellom ATII gruppen og 
kontrollgruppen, p=0,79. C) Abdominale aorta: ingen signifikante forskjeller, p = 
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0,6. Horisontale linjer er gjennomsnitt med standard avvik. Mann-Whitney U-test ble 

brukt for å beregne p-verdier. 
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7. Diskusjon 

Vår målsetning var å etablere en enkel, effektiv og reproduserbar metode for å 

indusere aortaaneurismer hos villtype-mus. Vi har funnet at ATII-gruppen har 
statistisk signifikant større aortadiameter enn kontrollgruppen i flere kargebeter. Selv 
om aortadiameteren var signifikant større, er de faktiske forskjellene små. Det var 

også spredning i aortadiameter hos kontrollgruppen.  Histologien viste små områder 
med degenerasjon av media i snitt fra arcus aorta og større områder med 

degenerasjon i thorakoabdominale aorta hos ATII gruppen, men ikke statistisk 
signifikante forskjeller mellom gruppene når vi kvantifiserete grad av degenerasjon. 
Ved hjelp av immunhistokjemiske undersøkelser ble det også observert noe tap av 

glatte muskelceller i media og akkumulering av makrofager i intima. Det var større 
opphopning av makrofager i aorta ascendens og aortabuen hos ATII-gruppen enn 

kontrollgruppen. Funnene tyder på at degenerative prosesser skjer i aorta etter 
behandling med PCSK9/ATII, men bare i liten grad. 

 

Plasmanivået av kolesterol og triglyserid var stabilt høyt hos begge grupper etter injeksjon 
med PCSK9-overutrykkende viral vektor, effekten varte hele studien. Nivået har ligget høyt 
over hva som er normalt for gnagere ed samme genetiske bakgrunn, dette tyder på at PCSK9 

spiller en helt sentral rolle i regulering av fettmetabolisme, og at overutrykk av PCSK9 
hindrer tilstrekkelig fjerning av fettstoffer fra blodet(21). Det viser også at 

adenovirusinfeksjon gir stabilt overutrykk av PCSK9 over lengre tid, og slik sett egner seg til 
å studere langvarige/kroniske lidelser. 

 

Daugherty et. al (22) har vist at ATII infusjon i 4 uker hos mus med ApoE-/- 

bakgrunn vil gi abdominale aortaaneurismer hos mellom 20 og 33 % av musene, 
avhengig av ATII-dose (22). I artikkelen er det også beskrevet media-degenerasjon i 

form av tap av glatte muskelceller, tap av elastiske fibre og opphopning av 
betennelsesceller. Våre funn er dermed konsistente med funnene i denne artikkelen 
både i forhold til variasjon i grad av aneurismeutvikling innad i studiegruppen og i 

forhold til funn av degenerasjon av media og opphopning av makrofager. En sentral 
forskjell på vår metode og denne modellen er at ApoE-/- musene hadde mer uttalt 

aterosklerose og mer utviklede aneurismer. Dette kan trolig forklares med at musene 
i ApoE-modellen har hatt høyt kolesterol og ugunstig lipidprofil hele livet i 
motsetning til våre villtype-dyr. Dilatasjon av andre kargebeter er ikke beskrevet i 

denne artikkelen. 

 

Det har blitt publisert en artikkel som beskriver tilnærmet samme metode som oss. 

Lu H. et. al (23) har beskrevet en ny metode for induksjon av aortaanurismer i 
villtype mus. I likhet med Lu H. et. al finner også vi at en enkelt injeksjon med 
PCSK9-overutrykkende viral gir varig forhøyet plasma kolesterol. Resultatene i 

denne artikkelen er i tråd med hva vi har funnet, men det er en tendens til større 
dilatasjon av abdominale aorta i deres arbeid, enn i vårt. Dette kan skyldes metode 

brukt for å måle aortadiameter; de har målt aortadiameter ex. vivo etter fiksering. I 
Lu H.’s artikkel ble det også observert stor spredning i aortadiameter hos musene i 
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ATII gruppen. Det har i artikkelen blitt kvantifisert aterosklerotiske lesjoner i intima, 

men degenerasjon av glatte muskelceller og elastiske fibre er ikke beskrevet. 

Lu H. et. al beskriver heller ikke dilatasjon av thorakalaorta. Dilatasjon av 
thorakalaorta er et interessant funn, da aneurismer i dette kargebetet er forbundet 
både med bindevevssykdom, klaffesykdom og hyperlipidemi/hypertensjon (24). 

Dette er funn som det vil være interessant å følge opp i fremtidige studier.  

 

Svakheter/begrensninger  

En åpenbar svakhet ved vår pilotstudie er at den er basert på et lite materiale. 
Resultatene er basert på 20 mus, alle hanner. Kontrolldyrene og forsøksdyrene ble 

levert fra samme produsent og var like gamle. Dyrene i kontroll- og forsøksgruppen 
hadde ikke forskjellig relativ kroppsstørrelse og ikke forskjellig vekt. At dyrene har 

samme genetiske opphav, alder og kroppsstørrelse er en viktig forutsetning for å 
kunne sammenlikne gruppene, og vi anser denne forutsetningen som oppfylt i vår 
studie. Funnene vi har gjort synes dermed å være reliable, selv om de er basert på et 

lite materiale.  

Vi valgte å bruke ultralyd, da det er brukt i klinisk praksis, og det er mindre risiko for 
å skade aorta og dermed påvirke resultatene av målingen enn om man måler etter å 
ha dissekert ut aorta. Ultralyd viser seg å være egnet til å vurdere aortadiameter hos 

mus. Ultralyd brukes for å følge aneurismevekst i klinikken, dermed er det en 
relevant modalitet også for forskere. En svakhet ved ultralydundersøkelser er at det 

er svært operatøravhengig. I vår studie har samme operatør gjort alle 
ultralydundersøkelser, dermed har vi ikke variasjon mellom operatører. Vi har også 
forsøkt å gardere oss mot partiskhet ved å blinde ultralydoperatøren for musenes 

identitet/gruppetilhørighet. Heller ikke histologiske undersøkelser er uten svakheter 
da det er veldig lett å fokusere på strukturer/skader man «ønsker» å finne, noe som 
igjen gir et uriktig inntrykk. Dette har vi forsøkt å unngå ved å blinde snittenes 

identitet ved histologisk evaluering.   

 

Dersom vi velger å gjenta studien er det flere ting som kan forbedres. Større doser 

ATII vil trolig være gunstig for å akselerere dilatasjon av aorta, men vil kunne gi 
større mortalitet underveis i studien, og dermed en vanskeligere avveining mellom 

effekt og dyrevelferd. For å oppnå sterkere resultater ville det også vært gunstig å 
inkludere flere dyr, helst av begge kjønn i studien. Metoden åpner også for å kunne 
undersøke forskjellige mutasjoners eller medikamenters effekt på aortadilatasjon hos 

mus, som i fremtiden kan hjelpe oss å bedre forstå sykdomsutviklingen hos 
mennesker. 

 

 

8. Konklusjon  

Våre eksperimenter viser at PCSK9/ATΙΙ behandling gir aortadilatasjon i flere 
avsnitt av aorta, men kun i liten grad. Musene oppnår høye blodlipider, det er 
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signifikante flere Mac-2 positive celler i flere kargebeter ved PCSK9/ATII 

behandlingen, men det ikke et signifikant tap av glatte muskelceller. 
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