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Sammendrag 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en behandling som tilbys pasienter med 

heroinavhengighet. Behandlingen ble tilgjengelig i Norge på 1990-tallet, og består i å erstatte 

heroin med et langtidsvirkende opioid. Metadon og buprenorfin er godkjente som 

substitusjonsmedikamenter innenfor LAR. Gravide heroinavhengige kvinner tilbys 

behandling med metadon eller buprenorfin/LAR. Kunnskapen om hvordan prenatal 

eksponering for LAR-medikamenter påvirker foster og barn er imidlertid liten bl.a. pga. 

mange konfunderende faktorer og etiske utfordringer når det gjelder eksperimentelle studier i 

gravide kvinner. Innenfor dette feltet er derfor dyreeksperimentelle studier av stor nytte. 

Hensikten med denne oppgaven var å undersøke blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon 

og buprenorfin hos gravide rotter og foster under kontinuerlig eksponering for metadon eller 

buprenorfin. I tillegg å undersøke om prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin 

påvirker proteiner knyttet til læring og hukommelse hos rotteavkom i ulike aldre.   

 

I denne oppgaven ble det gjort en kinetikkstudie hvor gravide hunnrotter ble eksponert 

kontinuerlig for metadon eller buprenorfin ved hjelp av osmotiske minipumper som ble 

implantert 5 dager før parring. Blod- og hjernekonsentrasjoner i mødrene og fostrene ble 

undersøkt ved hjelp av UPLC-MS/MS. I tillegg ble det utført western blot studier for å 

undersøke utrykket av proteiner som er viktige for læring og hukommelse i rottehjerner fra 1 

og 21 dager gamle avkom, og i hippocampus fra 77 dager gamle avkom. Disse avkommene 

var prenatalt eksponert for enten sterilt vann, metadon eller buprenorfin gjennom hele 

graviditeten.  
 

Kinetikkstudien viste at prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin førte til en 

akkumulering av metadon i både hjernen og blodet til foster sammenliknet med 

konsentrasjoner i mor. Blodkonsentrasjonen av buprenorfin hos foster var i samme område 

som hos mor, mens hjernekonsentrasjonen var signifikant lavere hos foster. Både blod- og 

hjernekonsentrasjonen av metadon hos foster var omtrent 100 ganger høyere enn blod- og 

hjernekonsentrasjonen av buprenorfin til tross for at metadondosen kun var 10 ganger høyere 

enn buprenorfindosen. Western blot studiene viste at både metadon- og 

buprenorfineksponering i fosterlivet kan føre til endring i aktivering av to proteiner som er 

viktige for læring og hukommelse. Dette indikerer at bruk av LAR-medikamenter under 

graviditeten kan ha en virkning på læringsevnen og hukommelsen til de eksponerte barna. 
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1. Innledning 
1.1 Bruk av opioider  

Opioider er stoffer som har morfinlignende egenskaper. Ordet «opioid» omfatter naturlige, 

semisyntetiske og syntetiske stoffer som er ekstrahert fra valmueplanten Papaer somniferum 

[1, 2]. Opioider brukes bl.a. som substitusjonsbehandling for opioidavhengighet og for 

behandling av akutte og kroniske smerter. I de siste tiårene har det vært en økning i både bruk 

og misbruk av ulike opioider [3]. I følge statistikk fra reseptregisteret ble det forskrevet 

556.000 resepter av opioider i Norge [4]. Opioider krysser blod-hjerne-barrieren [3] og binder 

til opioidreseptorer som er konsentrert i deler av hjernen der reguleringen av smerte foregår 

[5]. Selv om opioider er en effektiv smerte-lindrer, er bruken forbundet med avhengighet og 

overdosedødsfall [5].  

 

1.2 Det endogene opioidsystemet  
Det endogene opioidsystemet består av tre ulike peptider: endorfiner, enkefaliner og 

dynorfiner. Disse opioidene virker som nevrotransmittere og nevromodulatorer, og binder til 

µ-opioidreseptoren (MOR), κ-opiodreseptoren (KOR) og δ-opioidreseptoren (DOR). 

Aktivering av reseptorene fører til smertelindring og eufori [6].  

Opioidreseptorer er G-proteinkoblede reseptorer og aktiveres både av endogene 

opioidpeptider og eksogene opioider som for eksempel metadon og buprenorfin [7]. µ-

opioidreseptoren er en reseptor som aktiveres av morfin og morfinlignende substanser [6]. 

Opioidreseptorer spiller en viktig rolle for utviklingen av nervesystemet og uttrykkes tidlig i 

utviklingen av hjernen [8]. Eksponering for eksogene opioider under utviklingen kan derfor 

føre til forstyrrelser av den nevrobiologiske utviklingen [9].  

 

1.3 Legemiddelassistert rehabilitering  
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en tverrfaglig spesialisert behandling som tilbys 

pasienter som er avhengige av heroin. LAR kalles også for «substitusjonsbehandling» på 

grunn av behandlingen består i å erstatte heroin med et annet langtidsvirkende opioid [10]. 

Substitusjonsbehandling av heroinavhengighet ble utviklet på 1960-tallet da to amerikanske 

leger oppdaget at metadon forbedret livskvaliteten til pasienter som var heroinavhengige [11]. 

I Norge ble tilbudet tilgjengelig i 1998 og fikk navnet legemiddelassistert rehabilitering i 

2001[12]. Det ble da utviklet en LAR-forskrift og en LAR-retningslinje [12, 13]. Formålet 
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med LAR er i følge Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering "å bidra til at personer 

med opioid- avhengighet skal få økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin 

livs-situasjon gjennom bedring av vedkommendes optimale mestrings- og funksjonsnivå. 

Formålet er også å redusere skadene av opioidavhengigheten og faren for overdose-dødsfall” 

[13]. I Norge er metadon og buprenorfin godkjent som vedlikeholdsmedikamenter innenfor 

LAR [14].  

 

1.4 Legemiddelassistert rehabilitering og gravide 

Siden LAR ble tilgjengelig har gravide opioidavhengige i mange land, inkludert Norge, fått 

tilbud om substitusjonsbehandling. Metadon er blitt brukt siden 1970-tallet, mens buprenorfin 

er blitt brukt som et alternativ i de siste tiårene [15, 16]. Tall fra Senter for rus- og 

avhengighetsforskning (SERAF) og Medisinsk fødselsregister viser at antall barn født av 

kvinner i LAR i Norge fra 1996 til 2010 var rundt 300 (figur 1.1) [16]. Antall barn født av 

mødre i LAR fra 2010 til 2017 har vært mellom 30 til 40 per år [17]. Det forventes at i årene 

som kommer blir det født årlig 30 – 60 LAR-barn i Norge [16]. Gravide i LAR får tett 

oppfølging fra et tverrfaglig team gjennom hele svangerskapet og etter fødselen [10]. 

Opioidavhengighet under graviditet er et tema som er av stor interesse for leger, forskere og 

helsevesenet, men kunnskapen på dette feltet er liten bl.a. pga. mange konfunderende faktorer 

og etiske utfordringer når det gjelder eksperimentelle studier i gravide kvinner [18]. 

Substitusjonsbehandling av heroinavhengige er begrunnet i at heroinbruk i svangerskapet er 

vist å ha negative konsekvenser for barna [10, 19, 20].     

 

Dersom den gravide kvinnen fortsetter med intravenøst inntak av heroin, vil risikoen for 

smittsomme sykdommer øke [21]. Gravide som er rusavhengige har som oftest mer usunn 

livsstil sammenliknet med ikke-rusavhengige. Det er vist at avhengighet hos kvinner er 

forbundet med problemer hjemme som vold og seksuelt misbruk, dårlig barndom eller 

misbruk av opioider blant familie-medlemmer [18]. Avhengighet og misbruk under graviditet 

fører til negative konsekvenser både for moren og for barnet [22]. Disse konsekvensene er 

forårsaket av tilstedeværelse av opioider i mors blod som medfører eksponering av foster. 

Dette kan føre til abstinens og dårlige fødselsutfall hos nyfødte [22].  
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Figur 1.1 Antall barn født av kvinner i LAR i Norge 1996–2010 

Figuren viser antall barn født i LAR årlig fra 1996 til 2010; totalt og fordelt på metadon (met) og 
buprenorfin (bup). Figuren er hentet fra [16]. 

 

1.5 Metadon  
Metadon er et syntetisk, langtidsvirkende opioid som brukes i LAR og for behandling av 

sterke smerter [23]. Metadon ble introdusert av Dole og Nyswander for behandling av 

heroinavhengighet på 1960-tallet [11]. Metadon er primært en µ-reseptor-agonist og delvis 

NMDA-reseptor-antagonist. De farmakologiske effektene til metadon ligner morfin og har 

egenskaper som smertestillende, hostedempende, pustedempende og sederende/sløvende. 

Metadon har en halveringstid på 24-48 timer med stor individuell variasjon [24]. På bakgrunn 

av denne variasjonen og pasienthistorikk får pasientene ulike doser av metadon. Pasienter som 

tar metadon kan utvikle toleranse og fysisk avhengighet etter gjentatt bruk. På grunn av den 

lange halveringstiden og virkningstiden til metadon vil abstinenssymptomene være forsinket 

og forlenget sammenliknet med heroin [25].  

 

Metadon i sin kjemiske form forekommer som to enantiomerer i lik mengde i en racemisk 

blanding; en aktiv l eller (R) enantiomer og en inaktiv d eller (S) enantiomer. R-enantiomeren 

har høy affinitet til µ-opioidreseptoren og S-enantiomeren virker som en antagonist på 

NMDA-reseptoren [26]. Metadon absorberes raskt etter oralt inntak og har høy systemisk 

biotilgjengelighet (> 90 %). Dosen av metadon ligger vanligvis på 70-130 mg/dag [27]. Det 

kreves minst 4 - 5 dager for å oppnå en stabil blodkonsentrasjon av metadon som 

An
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opprettholdes under behandlingen. Bivirkninger av metadon er sedasjon, overdreven svetting 

og forstoppelse. Økt appetitt og vektøkning sees også, noe som kan være et resultat av en 

bedre livsstil sammenliknet med en livstil med heroinavhengighet [23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Buprenorfin 
Buprenorfin er et semisyntetisk, langtidsvirkende opioid som brukes i LAR. I motsetning til 

metadon er buprenorfin en partiell agonist på µ-opioidreseptoren [28]. Buprenorfin har en 

halveringstid på 20–35 timer [27]. På grunn av den lange halveringstiden og at buprenorfin er 

en partiell agosnit vil abstinenssymptomene være forsinket og mindre alvorlige enn for mange 

andre opioider. I tillegg vil en høy dose av buprenorfin føre til en «tak-effekt», noe som vil si 

at stoffets virkning ikke øker ved inntak av høyere doser. Dette innebærer at buprenorfin gir 

lavere risiko for overdose. Biotilgjengeligheten til buprenorfin er på 28-51% etter inntak av 

sublingual tablett [28]. 

 

Buprenorfin har en sterk affinitet til opioidreseptoren og vil slippe reseptoren langsomt etter 

binding. Dette fører til en lang virkningstid (2-3 dager). Den sterke affiniteten til reseptoren 

vil blokkere andre opioider i å binde opioidreseptorene [29, 30]. 

Startdosen til buprenorfin er 2-4 mg. Totaldose den første dagen bør ikke overstige 8 mg, men 

kan økes daglig med 2-4 mg. Den optimale dosen vil redusere trang og abstinenssymtomer i 

en 24 timers (eller mer) periode uten å forårsake sedasjon. Det vanlige terapeutiske området er 

8-16 mg daglig, men opp mot 24 mg brukes også [29]. 

 

 
Figur 1.2 
Kjemisk struktur av metadon 
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1.7 Neonatale utfall og langtidseffekter hos barn prenatalt eksponert for metadon 

eller buprenorfin  
Selv om substitusjonsbehandling med opioider har sine fordeler for både moren og barnet, er 

det vist at prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin kan føre til negative neonatale 

utfall. LAR under graviditet har blitt assosiert med økt forekomst av prematur fødsel [31], 

lavere fødselsvekt [32], samt mindre størrelse på hjerneområder som er viktige for kognitive 

funksjoner [33, 34]. En annen konsekvens av opioidbruk under svangerskapet er økt risiko for 

neonatalt abstinenssyndrom (NAS) hos barnet [10]. Alvorlighetsgraden og varigheten til NAS 

varierer betydelig blant nyfødte [10]. Forekomsten ligger mellom 70 og 80% [22]. NAS er 

karakterisert med symptomer som nysing, gjesping, hyperaktivitet, skjelving/tremor, generelle 

anfall, kramper, feber, svette, nesetetthet, oppkast og diare, og krever behandling [22]. Mange 

studier har sammenliknet bruken av metadon og buprenorfin under graviditet og NAS hos 

nyfødte. Den mest kjente studien er multisenterundersøkelsen MOTHER som viste at 

buprenorfineksponerte barn trengte lavere dose av morfin, ble behandlet i færre dager og 

hadde behov for færre sykehusinnleggelser, sammenliknet med metadon. I en annen klinisk 

studie ble nevrologisk utvikling undersøkt. Studien viste at prenatal eksponering for 

buprenorfin muligens kan være mindre skadelig for barnet sammenliknet med metadon [35]. 

Sammenheng mellom dose av metadon eller buprenorfin og alvorlighetsgraden av NAS er 

omdiskutert og studier viser motstridende funn. Noen studier viser at det er sammenheng 

 
Figur 1.3 
Kjemisk struktur av buprenorfin.  



 6 

mellom metadondose og alvorlighetsgrad av NAS [36, 37], mens andre studier ikke finner 

noen slik sammenheng [38, 39]. Studier har hittil ikke funnet sammenheng mellom 

buprenorfindose og alvorlighetsgrad av NAS [40, 41].  

 

Det er videre vist at prenatal eksponering for opioider kan føre til langtidseffekter på 

kognitive funksjoner hos eksponerte barn [42, 43], men antallet studier er lavt og funnene 

motstridende [44]. Noen studier viser ingen langtidseffekter av prenatal eksponering for 

metadon og buprenorfin hos barn [45, 46] mens andre studier viser det motsatte. En studie 

viste at prenatal eksponering for metadon ga utviklingsforstyrrelser og lavere IQ-score hos 

barnet [47]. En annen studie viste at buprenorfineksponering i fosterlivet påvirket emosjonell 

atferd, svekket kognitiv utvikling og ga språkvansker [48]. Nok en annen studie undersøkte 

nevrobiologisk utvikling ved å bruke en test som analyserte målrettet øyebevegelser. Studien 

viste at metadon- og buprenorfineksponerte barn som var 4 år gamle gjorde det dårligere i 

testen sammenliknet med ikke-eksponerte barn [49].  

1.8 Langtidseffekter av prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin i 

forsøksdyr 

Siden alle opioider er lipofile vil de passere placenta og distribueres til fosteret. Opioider kan 

også krysse blod-hjerne-barrieren, og bruk av opioider under svangerskapet kan derfor føre til 

at hjernen til fosteret blir eksponert for opioider under sårbar fase av utviklingen [50]. Studier 

har vist at prenatal eksponering for metadon og buprenorfin svekker læring og hukommelse i 

unge og voksne rotter [50, 51]. En studie viste at 150 dager gamle rotter som var eksponert for 

metadon i fosterlivet hadde dårligere læringsevne sammenliknet med kontrolldyr [52]. En 

annen studie testet læringsevne hos 120 dager gamle rotter som var eksponert for metadon i 

fosterlivet. Studien viste at rottene gjorde det dårlig i to ulike tester som brukes for å 

undersøke læring [53]. Det finnes flere studier på læring og hukommelse etter prenatal 

eksponering for morfin enn metadon og buprenorfin. Mange av disse studiene viser at også 

morfin har negative effekter på læring og hukommelse hos avkom [54, 55].  

 

Flere studier har vist at prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin gir også cellulære 

og molekylære effekter hos avkommet. Det er rapportert at prenatal eksponering for metadon 

fører til forsinket nevronal utvikling hos 22 dager gamle avkom [56]. Prenatal eksponering for 

buprenorfin viste redusert nevrogenese hos 21 dager gamle avkom og endret myelinering i 

hjernen til 26 dager gamle avkom [57, 58]. Eksponering for metadon og buprenorfin i 
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svangerskapet er i tillegg vist å redusere nivået av vekstfaktorer, endre reguleringen av 

nevrotransmittere og reseptorer, samt redusere nivået av DNA og RNA hos avkommet [50, 

59-64]. 

 

1.9 Kinetikkstudier i forsøksdyr   
Kunnskapen om farmakokinetikken til metadon og buprenorfin i forsøksdyr og spesielt hos 

gravide rotter er svært mangelfull i dag. Det er gjort kun en studie på blodkonsentrasjoner av 

metadon hos gravide rotter [65]. Det er derfor vanskelig å sammenlikne eksponeringen i dyr 

med eksponeringen av LAR-pasienter.  Det er kjent at metabolismen til metadon og 

buprenorfin er mye raskere hos rotter enn hos mennesker med halveringstider på 

henholdsvis1.5-4 og 2.8 timer [66, 67]. Halveringstiden til metadon og buprenorfin i 

menneske er til sammenlikning 10–25 og 20–35 timer [27]. For å unngå store variasjoner i 

blodkonsentrasjonen hos gnagere må derfor metadon og buprenorfin administreres flere 

ganger per dag eller via implanterte osmotiske minipumper som avgir stoffene kontinuerlig.   

 

1.10 Læring og hukommelse  
Læring kan defineres som tilegnelse av informasjon fra omverden som følge av erfaring, og 

hukommelse er evnen til å beholde denne informasjonen. Det er flere områder i hjernen som 

spiller en viktig rolle for læring og hukommelse, hvor hippocampus blir ansett som et av de 

viktigste [68, 69]. Læring og hukommelse er hovedsakelig knyttet til nervecellenes synapser. 

Synapser er viktig for overføring av informasjon mellom nevroner og kommunikasjon av 

biologiske endringer i hjernen [70]. Siden nerveceller i hjernen utrykker opioidreseptorer og 

metadon og buprenorfin binder til disse reseptorene vil metadon og buprenorfin potensielt 

kunne ha effekt på utviklingen av hjernen og muligens evnen til å lære og huske [50]. 

Metadon virker også som en antagonist på NMDA-reseptoren som er vist å være viktig for 

læring og hukommelse [71]. 

 

1.10.1 CamKII  

Ca2+/kalmodulin-avhengig proteinkinase II (CamKII) spiller en viktig rolle i læring og 

hukommelse [72]. CamKII finnes i alle vev i kroppen, men hovedsakelig i hjernen, og spiller 

en viktig rolle i intracellulær kommunikasjon. CamKII fosforyleres av komplekset 

Ca2+/kalmodulin. Når CamKII blir fosforylert (pCamKII) blir proteinet aktivert og 
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fosforylerer andre proteiner [73]. CamKII regulerer viktige nevronale funksjoner som syntese 

av nevrotransmittere, frigjøring av nevrotransmittere, modulering av ionekanal-aktivitet, 

cellulær transport, cellemorfologi, synaptisk plastisitet og genuttrykk [73]. Studier av CamKII 

har gitt innsikt i den molekylære basisen for nervefunksjoner som læring og hukommelse 

[74]. Aktiveringen av µ-opioidreseptoren fører til stimulering av en signalvei som består av en 

rekke nedstrøms proteiner. CamKII virker som et viktig signalmolekyl nedstrøms for µ-

opioidreseptoren [75]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.4 Fosforylering og aktivering av CamKII ved hjelp av Ca2+/kalmodulin 

Ekstracellulære signaler øker tilstrømning av Ca2+-ionet inn i cellen. Ca2+-ionet danner et kompleks med 
kalmodulin, noe som fører til aktivering av CamKII i cellen. Figuren er hentet fra [76] 

 

 

1.10.2 ERK 

Ekstracellulær signal-regulert kinase (ERK) er en del av mitogen-aktivert proteinkinase 

(MAPK)-signalveien. ERK blir aktivert som et resultat av ekstracellulære stimuli fra f.eks. 

kalsium [77] og ved aktivering av µ-opioidreseptoren [78]. Deretter aktiverer ERK andre 

nedstrøms proteiner [77]. Regulering av MAPK via oppstrøms og nedstrøms signalveier er 

utbredt i sentralnervesystemet. MAPK-signalveien aktiveres via mange cellevekstfaktorer og 
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stoffer som fremmer overføring av ekstracellulære signaler fra celleroverflaten til kjernen 

[70]. Det er vist i flere studier at ERK-signalveien er viktig for læring og hukommelse [79, 

80], og for mange cellulære funksjoner i hjernen som cellevekst, proliferasjon, differensiering 

og apoptose [70]. Fosforylert ERK (pERK) er den aktive formen av ERK [81].  

 

 
Figur 1.5 Skjematisk oversikt over ERK-signalveien 

Etter binding av en vekstfaktor (VF) til en reseptor i cellemembranen vil intracellulære prosesser føre til 
aktivering av ERK-kinase (MEK) som igjen fosforylerer og aktiverer ekstracellulær signalregulert 
protein-kinase (ERK). ERK translokerer til kjernen hvor den kan regulere genekspresjon ved å 
fosforylere transkripsjonsfaktorer. Figuren er hentet fra [82]. 
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2. Hensikten med oppgaven  

Denne oppgaven har til hensikt å undersøke blod- og hjernekonsentrasjoner hos mor og foster 

under kontinuerlig eksponering for metadon eller buprenorfin gjennom hele graviditeten. Det 

var ønskelig å ha en jevn blodkonsentrasjon av metadon og buprenorfin hos de gravide rottene 

under graviditet for å best mulig etterligne den kliniske situasjonen. Det ble derfor benyttet 

osmotiske minipumper til å eksponere hunnrottene for metadon (startdose 10 mg/kg/dag) eller 

buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag). Jeg skulle i tillegg undersøke om prenatal eksponering 

for metadon eller buprenorfin påvirker hjerneproteiner knyttet til læring og hukommelse hos 

avkommet. Til dette ble det brukt prenatalt eksponerte rottehjerner fra 1 eller 21 dager gamle 

avkom og hippocampus fra 77 dager gamle avkom til western blot analyser. 

 

Delmål for oppgaven:  

 

I. Undersøke blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og buprenorfin hos 

eksponerte, gravide rotter.  

II. Undersøke blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og buprenorfin hos prenatalt 

eksponerte fostre. 

III. Utføre western blot analyser i hjernevev fra prenatalt eksponert avkom for å 

undersøke ekspresjonen av ulike proteiner som er viktige for læring og hukommelse 

på ulike tidspunkter etter fødsel (dag 1, 21 og 77).  
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3. Materialer og metoder  
3.1 Kjemikalier og biologiske produkter 
 
Baxter (Oslo, Norge):  
Isofluran (væske til innhalasjonsdamp) 
 
Bio-Rad Laboratories (Oslo, Norge):  
Natriumdodecylsulfat, Tween 20, 4x Laemmeli Sample buffer, NC-membran, 12% 
CriterionTM TGXTM Precast Midi Protein Gel, Dual Color stige 
 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH (København, Danmark):  
Metacam (5 mg/mL) 
  
Braun (Vestskogen, Norge):  
0.9% Natriumklorid 
 
Cell Signaling Technology (Danvers, USA):  
Anti-CamKII (3362S), Anti-fosfo-CamKII (12716S), Anti-aktin (A5316), Biotinylert stige, 
Antibiotin HRP (7727P5) 
 
Chiron AS (Trondheim, Norge):  
Buprenorfin HCl (Mw = 504.11)  
 
LEO (Ballerup, Danmark):  
Heparin (100 IE/mL) 
 
Merck Millipore (Oslo, Norge):  
Re-Blot Plus Mild Solution (10x), Metanol, Natriumkarbonat, Natriumhydroksid, Folin-
Ciocalteu’s fenol reagens, Kobbersulfat-pentahydrat, Ammoniumkarbonat, Heptan, 
Etylacetat, Natriumhydroksid 
 
Ophtha (Gentofte, Danmark):  
Simplex øyesalve  
 
Santa Cruz Biotechnology (Dallas, USA):  
Goat anti-rabbit IgG HRP (sc-2031), Mouse anti-rabbit IgG HRP (sc-2357), Goat anti-mouse IgG 
HRP (1858413/sc-516102), Anti-ERK (sc-153), Anti-p-ERK (sc-7383) 
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Sigma-Aldrich (Oslo, Norge):  
Sukrose, Trizma hydroklorid (Tris-HCl), DL-Dithiothreitol (DTT), Metadon HCl (Mw = 
345.91), Fosfat buffret saltvann (PBS), Tørrmelk, Ponceau S fargeløsning, Tris 
hydroksymetylaminometan (Tris-base), cOmpleteTM – proteasehemmer, Albumin bovin 
serum, Kaliumnatriumtartrat 
 
Thermo Fisher Scientific (Waltham, USA):  
SuperSignal™ Western Blot Enhancer, Goat-anti-mouse IgG HRP  
 
VWR Chemicals (Oslo, Norge): 
Ammoniumformat 
 

3.2 Utstyr og apparatur  
 
Utstyr:  

- Aluminiumsfolie 
- Bomull 
- Eppendorfrør  
- Filterpapir 
- Glassrør  
- Kanyler  
- Kinetikkrør  
- LAF-benk 
- Microtainer tubes/rør  
- Operasjonsutstyr  
- Osmotisk minipumper (modell 2ML4; Alzet, Cupertino, USA)   
- Pinsetter  
- Pipetter 
- Pipettespisser (med og uten filter) 
- Skalpeller 
- Spatler 
- Sprøyter (1 mL og 5 mL) 
- Varmematte 
- Veieskip 

 

Apparatur:  

- Anestesiapparat med kammer og maske: Univentor 410 Anaesthesia Unit (Zejtun, 

Malta)  

- Blotteutstyr (Bio-Rad Laboratories, Oslo, Norge) 

- Finvekt (CPA225D; Sartourius AG, Tyskland)  
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- Fremkallingsmaskin (The ChemiDoc by XRS+ system; Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, USA) 

- Glass-teflon homogenator (Thomas Scientific; Swedesboro, USA) 

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

- Inndamper (Zymark, Hopkinton, USA) 

- MQ-vannapparat (MilliQ 5; Merck, Darmstadt, Tyskland) 

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

- Sentrifuge (Beckman Coulter; Indianapolis, USA) 

- Spektrofotometer (UV-1700; Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) 

- UPLC-MS/MS (ACQUITY UPLC®; Milford, USA)  

- Vippemaskin (Gyro-rocker SSL3; Stuart, Broadstairs, Storbritannia) 
 

3.3 Dyr  
 
Til kinetikkstudien ble det benyttet 30 kjønnsmodne rotter av typen Sprague-Dawley fra 

Taconic, Danmark; 20 hunnrotter (295-426 g, hadde født minst et kull tidligere) og 10 

hannrotter (12 uker gamle). Til westernblot-studien ble det brukt hjerne fra avkom (Sprague-

Dawley) som var prenatalt eksponert i en tidligere studie ved vårt laboratorium.  

 

3.4 Eksponering av hunnrotter for metadon eller buprenorfin  
 

Eksponering av rotter for metadon eller buprenorfin og uttak av blod og hjerne ble utført på 

Universitetet i Oslo - Avdeling for komparativ medisin, Institutt for medisinske basalfag 

(Domus Medica). Dyreforsøkene var godkjent av Mattilsynet (FOTS - 

forsøksdyrforvaltningens tilsyns- og søknadssystem) og ble utført i henhold til Lov om 

dyrevelferd. Etter ankomst ble dyrene stallet opp 3-4 sammen med fri tilgang til mat og vann. 

Dyrene ble holdt i et kunstig miljø med 50±10% luftfuktighet og 12 timers lys/mørke syklus 

ved 21±2 °C. Før dyrene ble inkludert i forsøk fikk de en uke til akklimatisering.   

 

Hunnrottene ble eksponert for metadon (startdose 10 mg/kg/dag) eller buprenorfin (startdose 

1 mg/kg/dag) via en osmotisk minipumpe (Alzet®, modell 2ML4) som ble implantert 5 dager 

før parring. Den osmotiske minipumpen frigjorde metadon eller buprenorfin kontinuerlig over 

en periode på 28 dager med en pumpehastighet på 2.5 µL per time. Hensikten med å bruke 

disse pumpene var å opprettholde en jevn konsentrasjon i blodet over tid. Rottene ble parret 
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ved å sette en ueksponert hannrotte i samme bur som en hunnrotte. Etter fem dager ble 

hannrottene tatt ut av buret og satt tilbake i sitt hjembur. Blodprøver ble tatt 8 ganger (dag 1, 

5, 12, 15, 19, 22, 26 og 27) etter implantering av pumpe. Hunnrottene ble avlivet ved 

dekapitering dagen før forventet fødsel (dag 27 etter implantering av minipumpe). Blodprøver 

og hjerner fra hunnrottene og fostrene ble høstet og frosset ned med flytende nitrogen og 

oppbevart ved – 80°C inntil videre analyse.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 3.1 Oversikt over eksponeringsregimet 
Hunnrottene ble implantert med en osmotisk minipumpe (Alzet®, modell 2ML4) som inneholdt enten 
metadon (startdose 10 mg/kg/dag) eller buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag) 5 dager før parring (dag 0). 
Blodprøver ble tatt 8 ganger etter implantering av pumpe (dag 1, 5, 12, 15, 19, 22, 26 og 27). På dag 27 ble 
hjerne og blod høstet fra både mor og foster for analyse av opioidkonsentrasjoner. Eksponering for 
metadon og buprenorfin vedvarte gjennom hele eksponeringsperioden. 
 

3.4.1 Tillaging av pumpeløsninger 
 

Startdose:  

Metadon: 10 mg/kg/dag  

Buprenorfin: 1 mg/kg/dag  

 

Halvparten av hunnrottene ble eksponert for metadon og de resterende 10 hunnrottene ble 

eksponert for buprenorfin. Rottene ble veid ved ankomst. På grunn av variasjon i vekt ble det 

laget 2 metadonløsninger og 2 buprenorfinløsninger (se tabell 3.1). Det ble notert hvilken 

rotte som skulle få hvilken løsning. Metadon-HCl og buprenorfin-HCl ble løst i sterilt vann til 

ønsket sluttkonsentrasjon. Det ble laget to buprenorfinløsninger med samme konsentrasjon (A 

og B) på grunn av størrelse på rørene.  
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Tabell 3.1 Oversikt over pumpeløsninger 

Metadon 1  
Rotte nr. 1, 2, 6, 7 og 10.  

Gjennomsnittsvekt av rottene: 323 g  
785 mg metadon i 15 mL sterilt vann 

Metadon 2 
Rotte nr. 3, 4, 5, 8, og 9.  

Gjennomsnittsvekt av rottene: 373 g  
913 mg metadon i 15 mL sterilt vann 

Buprenorfin 1 
Rotte nr. 11 og 12. 

Gjennomsnittsvekt av rottene: 409 g 
39 mg buprenorfin i 6 mL sterilt vann 

Buprenorfin 2A 
Rotte nr. 13, 14, 15 og 16. 

Gjennomsnittsvekt av rottene: 349 g  
62 mg buprenorfin i 11 mL sterilt vann 

Buprenorfin 2B 
Rotte nr. 17, 18, 19 og 20. 

Gjennomsnittsvekt av rottene: 349 g  
67 mg buprenorfin i 12 mL sterilt vann 

 

3.4.2 Fylling av minipumpene 

Pumpene ble fylt med metadonløsning eller buprenorfinløsning rett før implantering. Fylling 

av pumpene ble gjort sterilt/aseptisk i LAF-benk for å unngå infeksjoner hos rottene.   

 

1. Cirka 3 mL av ønsket løsning (metadon eller buprenorfin) ble trukket opp i en 5 mL 

sprøyte.  

2. Kanylen på sprøyten ble byttet ut med «fylle-kanyle» (en annen type kanyle som ble 

brukt for å fylle pumpene).  

3. Pumpen ble holdt loddrett på flatt underlag og kanylen ble satt ned i hullet øverst på 

pumpen.  

4. Pumpen ble fylt forsiktig ved å legge et jevnt trykk på sprøyten uten å slippe opp 

trykket. Dette var for å unngå luftbobler.  

5. Deretter ble kanylen trukket ut. 

6. Pumpen ble lukket og overflødig infeksjonsløsning ble tørket bort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.2 
Osmotisk minipumpe (Alzet®, modell 2ML4) med og uten lokk. 
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3.4.3 Implantering av minipumper 

1. Operasjonsutstyret ble lagt i 75% etanol dagen før operasjonen.  

2. Dyret ble lagt på isoflurananestesi (Univentor 2010 Scavenger Cartidge 700-800 

mL/min; 4% isofluran) og så over på maske (400-500 mL/min; 1.7-2.5% isofluran) da 

dyret sov.  

3. Reflekser ble sjekket. Fraværende respons ved klyp i poten ble betraktet som dyp nok 

anestesi for operasjon.    

4. Øyesalve (Simplex) ble lagt på begge øynene for å lindre ubehag.  

5.  Metacam (0.3 mg/kg) ble injisert subkutant som smertestillende. 

6. Implanteringsstedet (se figur 3.3) og begge leggene ble barbert med barbermaskin. 

7. Implanteringsstedet ble desinfisert.  

8. Et snitt på ca. 2 cm ble laget gjennom huden med en skalpell.  

9. En suturklemmer ble brukt til å lage en lomme under huden både foran og bak snittet 

for å lage plass til pumpen.  

10. Pumpen ble ført inn i lommen med åpningen i anterior retning. 

11. Snittstedet ble lukket med 5-7 sting.  

12. Dyret ble øremerket, tatt av anestesi og våknet på varmematte under observasjon.  

13. Metacam (0.3 mg/kg) ble injisert igjen ca. 5-6 timer etter operasjonen.  

14. Dyret fikk jevnlig tilsyn de første dagene etter operasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Blodprøvetaking av hunnrottene  

Det ble tatt blodprøver fra lårvenen vena saphena magna ved åtte ulike tidspunkter: dag 1, 5, 

12, 15, 19, 22, 26 og 27 etter innsetting av minipumpen. Blodprøvene ble tatt annenhver gang 

fra høyre eller venstre bein, og mengde blod som ble tatt var maksimalt 500 µL for hver gang. 

Det ble tatt blodprøver av alle hunnrottene 2 dager i uken under hele eksponeringsperioden.  

 

      
      Figur 3.3 
      Illustrasjon av hunnrotte med implantert pumpe. 
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1. Før blodprøvetaking ble dyret varmet opp på en varmematte plassert under buret.  

2. For å unngå at blodet koagulerte ble 30 µL heparin tilsatt Microtainer rubes/rør som 

blodet ble samlet i.  

3. Det gjeldendene beinet ble barbert forsiktig med en skalpell.  

4. Vaselin ble smurt på området hvor blodprøven skulle tas for at blodet ikke skulle feste 

seg til hud eller gjenværende hår.    

5. Blodåren ble staset opp ved å klemme over kneet på bakbeinet.   

6. Blodåren ble punktert med en 0.5 x 16 mm (25G) kanyle. 

7. 100 µL av blodet ble pipettert over til et kinetikkrør, frosset ned i flytende nitrogen og 

oppbevart ved – 80°C inntil senere konsentrasjons-analyse. 

 
 

3.4.5 Uttak av blod og hjerne fra hunnrotter og foster på svangerskapsdag 22 
 
Mor:  

1. Dyret ble anestesert. Fravær av respons ved klyp i poten ble betraktet som tilstrekkelig 

anestesi.  

2. Huden over brystet ble klippet opp (se figur 3.4) 

3. Blodprøve ble tatt fra hjertet med en 0.80 x 40 mm (21G) kanyle og en sprøyte (1 mL) 

med 80 µL heparin i dødvolumet.  

4. Blodet ble overført til kinetikkrør med 120 µL heparin, og duplikater på 100 µL ble 

pipettert ut i kinetikkrør og frosset ned øyeblikkelig på flytende nitrogen.  

5. Buken ble klippet opp for å eksponere fostrene.  

6. Fostersekk med fostre ble klippet ut.  

7. Mor ble dekapitert, hjernen ble tatt ut og umiddelbart frosset ned på flytende nitrogen.  
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Foster: 

1. Fostersekkene ble klippet opp og fostrene øyeblikkelig dekapitert før hodet ble lagt på 

is. 

2. Blod fra flere fostre (2-7) ble tatt fra halsen med en pipette og samlet i eppendorfrør 

som inneholdt 10 µL heparin. 100 µL ble overført til kinetikkrør og øyeblikkelig 

frosset ned på flytende nitrogen.  

3. Hjernene til fostrene ble høstet, lagt i eppendorfrør og frosset øyeblikkelig på flytende 

nitrogen.  

4. Alle blodprøver og hjerner ble oppbevart ved – 80°C inntil senere konsentrasjons-

analyse. 

3.4.6 Homogenisering av hjerne  

Homogeniseringsbuffer:  

0.32 M sukrose og 1x Hemmermix (1 tablett av cOmpleteTM – proteasehemmer løst i 5 mL 

destillert vann)  

Løst i destillert vann.  

10 % homogenat ble laget etter følgende prosedyre:  

1. Hjernen ble veid. 

2. Homogeniseringsbuffer ble tilsatt til en sluttkonsentrasjon på 100 mg hjerne 

per mL buffer.  

3. Hjernen ble homogenisert med en glass-teflon homogenisator.  

4. 100 µL homogenat ble overført til 5 mL kinetikkrør, frosset ned på flytende 

nitrogen og oppbevart ved – 80°C inntil senere konsentrasjons-analyse.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 
Anestesert gravid rotte rett før 
uttak av fostrene som ligger i 
fostersekkene sine. 
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3.5 UPLC-MS/MS analysemetode 
Ekstraksjonsmetode for metadon og buprenorfin i blod og hjernevev 

Konsentrasjonen av metadon og buprenorfin i blod og hjerne ble bestemt ved hjelp av UPLC-

MS/MS (Ultraeffektiv væskekromatografi-tandem-massespektrometri): en analysemetode 

etablert på Seksjon for rusmiddelforskning - Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo 

universitetssykehus. I analysen ble det kjørt en blank, en blank med internstandard, 5 

standarder og 4 kontroller (se vedlegg A for konsentrasjoner). Kontrollene ble kjørt før og 

etter hver serie.  

1. Standarder og kontroller ble laget i 5 mM ammoniumformatbuffer, pH 3.1.   

2. 50 µL av standarder og kontroller ble overført til 5 mL plastrør. For blankprøve og 

blankprøve med internstandard ble det overført 50 µL 5 mM ammoniumformatbuffer 

pH 3.1.  

3. De innsamlede prøvene ble tint og holdt på is.  

4. 100 µL blod/hjerne fra ueksponerte rotter ble tilsatt til standarder, kontroller og 

blankprøver.  

5. 50 µL 5 mM ammoniumformatbuffer, pH 3.1, ble tilsatt prøvene, blank og blank med 

internstandard. Dette var for å justere for volumet til standardene og kontrollene.  

6. 50 µL internstandard ble tilsatt til standarder, kontroller, blankprøver og innsamlede 

prøver og blandet godt ved å bruke multivortexer. 

7. 100 µL 0.2 M ammoniumkarbonatbuffer, pH 9.3, ble tilsatt alle rørene. 

8. Rørene ble ristet på multivortexer i ca. ett minutt.  

9. 1.2 mL etylacetat/heptan i forholdet 4:1 ble tilsatt alle rør.  

10. Korker ble satt på alle rørene og rørene ble satt på vippemaskin i 5 min. 

11. Prøvene ble sentrifugert ved 4°C ved 4750 rpm (3600 x g) i 4 min.  

12. Supernatanten ble overført til 5 mL glassrør. 

13. Prøvene ble dampet inn ved 50°C under en strøm av nitrogen (5 psi) i 15 minutter og 

reløst i 100 µL 10 mM ammoniumformatbuffer, pH 3.1: MeOH 90:10. 

14. Prøvene ble sentrifugert i 4 min ved 4750 rpm (3600 x g) og 4°C, og supernatanten ble 

overført til autosamplerør. 

 

Prøvene ble analysert med UPLC-MS/MS: Acquity UPLCTM system koblet til et 

massespektrometri (Xevo-TQS, Waters, Milford, USA). Det ble brukt en BEH C18 kolonne 

(2.1x5cm, 1.7 µm) med gradienteluering bestående av 2 løsninger som mobilfase: 5 mM 
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ammoniumkarbonatbuffer pH 10.2 (løsning A) og metanol (løsning B). Injeksjonsvolumet var 

5 µL. Strømningshastighet: 0.4 mL/min og kolonnetemperatur: 60°C med gradienteluering på 

total 5 min hadde følgende rekkefølge:  

0 – 0.1 min: 5 % B 
0.1 – 0.18 min: 5 - 30 % B 
0.18 – 1.6 min: 30 - 50 % B 
1.6 – 2.3 min: 50 - 90 % B 
2.3 – 2.7 min: 90 % B 
2.7 – 2.76 min: 90 - 98 % B 
2.76 – 3.5 min: 98 % B 
3.5 – 3.6 min: 98 – 5 % B 
3.6 – 5 min: 5 % B 
 

MS/MS analysen ble utført med positiv ionisering under anvendelse av «multiple reaction 

monitoring» (MRM) som detekterte en valgt masse. Innstillingene for MRM var satt opp slik: 

kapillærspenning 3000 V, kildetemperatur på 150°C, desolvation-temperatur på 500°C, cone-

gasstrøm på 300 L/time og desolvation-gasstrøm på 1000 L/time.  

Overgangene for metadon og buprenorfin var:  

Metadon: m/z 310.22 > 223.10 (Cone spenning (cv) 30 V, kollisjonsenergi (ce) 25 eV) og m/z 

310.22 > 265.16; (cv 30 V, ce 18 eV). Grense for kvantifisering: 1 nM. Retensjonstid: 2.9 

min. 

Buprenorfin: m/z 468.31 > 396.22 (cv 60 V, ce 40 eV) og m/z 468.31 > 414.26 (cv 60 V, ce 

40 eV). Grense for kvantifisering var 0.1 nM. Retensjonstid: 3.2 min.  

Behandling av resultatene ble utført på dataprogrammet MassLynx Mass Spectrometry 

Software (Versjon 4.1, Waters, Milford, USA). 

Korrelasjonskoeffisienten var over 0.99, og standardavviket fra kontrollene var lavere enn ± 

20%. 
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3.6 Western blotting 
 

Western blotting er en analysemetode som blir brukt i molekylærbiologi for å identifisere 

spesifikke proteiner fra en proteinblanding som er ekstrahert fra celler eller vev. Metoden er 

basert på gelelektroforese som separerer proteiner i en gel. Gelen blir plassert i et 

elektroforesekammer og separasjonen skjer etter molekylstørrelsen til proteinene. Deretter 

overføres proteinene til en nitrocellulosemembran (NC-membran) som inkuberes med 

primært antistoff som er spesifikt for det proteinet man er interessert i. Antistoffer som ikke 

bindes til proteinet blir vasket av med buffer. Antistoff som er bundet til proteinet vil deretter 

bli detektert med bruk av sekundært antistoff. Ved fremkalling vil et eller flere bånd komme 

frem der proteinet befinner seg på membranen. Det vil også kunne forekomme uspesifikke 

bånd. Intensitet på båndet korresponderer med mengde protein som er i prøven [83].   

Figur 3.5 Standardtrinnene i western blotting  
Prøver blir preparert til western blotting og settes på brønnene i polyakrylamidgeler. Elektroforesen foregår 
ved at gelene blir påført en elektrisk strøm som separerer proteinene basert på størrelse. Proteinene 
overføres (blottes) til en nitrocellulose (NC) membraner som deretter blir inkubert med primært og 
sekundært antistoff. Til slutt blir NC-membranen fremkalt ved å bruke fremkallingsvæske som fører til en 
reaksjon som sender ut lys. Dette lyset blir detektert i en fremkallingsmaskin og båndene blir analysert.  
 
Hunnrotter var eksponert for enten steilt vann (kontroll), metadon (startdose 10 mg/kg/dag) 

eller buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag) via implantering av osmotisk minipumpe (Alzet®, 

modell 2ML4) 5 dager før parring. Dette ble utført på samme måte som beskrevet under 3.4.  

Det ble ikke tatt blodprøver av hunnrottene og de ble utsatt for minimal håndtering for å 

unngå en mulig effekt av maternalstress hos avkommene. Prøvene som ble benyttet i western 

blotting var hele hjerner (unntatt lillehjernen) fra prenatalt avkom som var 1 eller 21 dager 

gamle og hippocampus fra 77 dager gamle avkom. Eksponeringen og høsting av hjerner til 

denne del-studien ble gjort av stipendiat Mette Kongstorp ved Oslo universitetssykehus, 

Seksjon for rusmiddelforskning. Hjerne fra avkommene ble homogenisert, frosset ned med 

flytende nitrogen og oppbevart ved – 80°C inntil senere western blot analyse.  

Preparering av 
prøver Gelelektroforese Blotting Inkubering med 

primær antistoff
Inkubering med 

sekundær antistoff
Fremkalling
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For å bestemme hvor mye prøve som skulle appliseres på gelene ble antistoffene (CamKII, 

pCamKII, ERK, pERK og aktin) først testet ved bruk av ulike proteinmengder; 37.5 µg, 75 

µg, 150 µg og 300 µg.  

 

3.6.1 Tilsetting av samplebuffer  

1. Prøvene ble tatt ut av fryseren og tint i romtemperatur før de ble fortynnet med 

homogeniseringsbuffer (0.32 M sukrose og 1x Hemmermix):  

§ 45 µL homogeniseringsbuffer ble tilsatt til 25 µL prøve og deretter blandet godt. 

2. Mengde samplebuffer ble regnet ut (antall prøver + 3 ekstra (svinn) * 20 µL). 

3. Samplebuffer (3.2x Laemmlibuffer med DTT; Dithiothreitol) ble laget ved å blande 800 

µL 3.2x Laemmlibuffer med 100 µL 0.25x DTT.  

4. 30 µL samplebuffer ble tilsatt alle prøvene.  

5. Prøvene og den biotinylerte stigen ble kokt på varmeblokk ved 100 °C i 5 min, uten lokk.  

 

3.6.2 Applisering av prøver og gelelektroforese 

Geler som blir brukt i western blotting består av stacking-gel og separasjonsgel. Stacking-

gelen er den øverste delen av gelen og er lite egnet for å separere proteiner, men tillater 

proteinene å danne tynne, definerte bånd. Separasjonsgelen er den nedre delen av gelen og har 

et høyere innhold av polyakrylamid, noe som gjør porene til gelen smalere og mer egnet til 

separering. Proteinene separeres etter størrelse hvor de minste beveger seg raskest mot den 

positive elektroden ettersom de er negativ ladet [83]. 

 

1. 1x elektroforesebuffer (25 mM Tris-base, 0.2 M glycine og 3.5 mM SDS) ble laget mens 

prøvene kokte. Geler ble tatt ut fra kjøleskapet. Kammen ble fjernet og brønnene ble skylt 

med 1x elektroforesebuffer. Forkammer, karet og kammeret bak brønnene ble fylt 

forsiktig med 1x elektroforesebuffer for å unngå dannelse av luftbobler.  

2. Prøvene ble vortexet en og en da de var ferdig kokt og applisert i riktig brønn.  

3. Lokket ble satt på kammeret og koblet til strøm.  

4. Strømmen ble satt på 100Vog prøvene fikk vandre til de nådde øvre kant av 

separasjonsgelen (ca. 10 min). 

5. Deretter ble strømmen økt til 200V. Elektroforesen ble stoppet da prøvene hadde gått 

gjennom nesten hele seperasjonsgelen.  
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3.6.3 Blotting av membran  

Ordet «blotting» refererer til overføringen av proteiner til mikroporøse membraner (eks: NC-

membraner). Under blotting vil proteiner som er separert i polyakrylamid-gelen overføres til 

NC-membranen ved hjelp av elektrisk strøm [84]. 

1. Svamper, filterpapir og NC-membran ble lagt i 1x transferbuffer (25 mM Tris-base, 

0.2 M glycine og 20% metanol) i et plastkar.  

2. Elektroforesekammeret ble plukket fra hverandre da gelen var ferdig kjørt. 

3. Plastplatene ble bøyd forsiktig fra hverandre og stackinggelen ble skåret bort.  

4. Gelen ble løsnet forsiktig langs kantene med en plastikkspatel. 

5. Blottekassetten ble pakket med pinsett og spatel i denne rekkefølgen: 

I. Svamp 

II. Filterpapir 

III. Gel 

IV. NC-membran 

V. Filterpapir 

VI. Svamp 

6. Hele blott-sandwichen ble rullet over med rulle, først på øverste filterpapir, deretter 

på øverste svamp, for å få ut luftbobler. Hele blott-sandwichen ble holdt under buffer 

inntil kassetten var lukket. Deretter ble den satt ned i blottekammeret. 

7. En isblokk og en magnet ble lagt i karet før karet ble fylt opp med 1x transferbuffer. 

8. Lokk ble satt på og blottekammeret ble plassert på en magnetplate og koblet til strøm, 

75V i 45-60 min.  

9. Blott-sandwichen ble tatt fra hverandre og NC-membranen ble overført til en 

plastboks.  

10.  Plastboksen med NC-membran ble fylt med Ponceau S fargeløsning (0.2% Ponceau 

S, 0.1 M trikloreddiksyre og 0.06 M sulfosalicylsyre) til den dekket NC-membranen 

og ble satt på vipping i 2 min. 

11.  NC-membranen ble skylt forsiktig i destillert vann til proteinbåndene ble synlige (se 

figur 3.6). Restfarge og vann ble dryppet av på papir. 

12.  Blottene ble merket med nummer med kulepenn eller blyant og lagt i plastmappe. 

Det ble tatt bilde av blottetene. 
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Figur 3.6  
NC-membraner farget med Ponceau S. 

 

Ponceau S farging bekrefter at proteinene er overført til NC-membranen under blottingen 

fordi ponceau S fargeløsningen bindes til de positivt ladede aminogruppene i proteinene noe 

som gjør proteinene synlige som rosa bånd på NC-membranen [85].  
 
 

3.6.4 Inkubering med primært og sekundært antistoff 

Før tilsetting av antistoff ble membranen inkubert i blocking-buffer (3 % tørrmelk fortynnet i 

TBS-T). Blocking-buffer brukes for å redusere uspesifikke bindinger mellom proteiner på 

membranen og det primære eller sekundære antistoffet. Blocking-bufferen inneholder 

proteiner som binder seg til de uspesifikke stedene på membranen og forhindrer at 

antistoffene bindes der [86].  

 

1. Blottene ble preinkubert med TBS-T (TBS med 0.5% Tween) i 5 min på vipping. 

2. Hvert blott ble lagt med forsiden opp i 15 mL blocking-buffer og satt på vipping i 1 

time. 

3. Blocking-buffer ble helt av og primært antistoff ble tilsatt. 

4. Blottene ble satt på vipping i 2 timer i romtemperatur, eller i kjøleskap over natt. 

5. Det primære antistoffet ble helt av og blottene ble skylt et par ganger med TBS-T. 

6. Blottene ble vasket 4 x 5 min med TBS-T på vipping. 

 



 25 

7. TBS-T ble helt av og blottene ble inkubert i 15 mL blockingbuffer i 30 min på vipping.  

8. Blocking-buffer ble helt av. 

9. Antistoff mot biotinylert stige og sekundært antistoff ble tilsatt og inkubert i 

romtemperatur i 2 timer på vipping.  

10. Antistoff ble helt av og blottet ble skylt et par ganger med TBS-T. 

11. Blottet ble vasket 3 x 5 min med TBS-T og deretter 5 min med TBS. 

 
Tabell 3.2 Oversikt over primære antistoffer som ble brukt i western blot 

Primært antistoff Fortynning  Produsent 

CamKII (3362S) 1:500 (30 µL i 15 mL blocking-buffer) Cell Signalling 

pCamKII (12716S) 1:3000 (5 µL i 15 mL blocking-buffer) Cell Signalling 

ERK (sc-153) 1:750000 (40 µL av 1:2000 fortynning i 15 

mL blocking-buffer) 

Santa Cruz Biotechnology 

pERK (sc-7383) 1:750 (20 µL i 15 mL blocking-buffer) Santa Cruz Biotechnology  

Aktin (A5316) 1:100000 (150 µL av 1:1000 fortynning i 15 

mL blocking-buffer)  

Sigma-Aldrich 

 

 
Tabell 3.3 Oversikt over sekundære antistoffer som ble brukt i western blot 

Sekundært antistoff Fortynning  Produsent 

Goat anti-rabbit IgG 

HRP (sc-2031) 

1:5000 (3 µL i 15 mL blocking-

buffer) 

Santa Cruz Biotechnology  

Mouse anti-rabbit IgG 

HRP (sc-2357) 

1:5000/1:10000 (1.5/3 µL i 15 mL 

blocking-buffer) 

Santa Cruz Biotechnology  

Goat anti-mouse IgG 

HRP (1858413/sc-516102) 

1:5000 (3 µL i 15 mL blocking-

buffer) 

Thermo Fisher Scientific / 

Santa Cruz Biotechnology 

Antibiotin HRP (7727P5) 1:5000 (3 µL i 15 mL blocking-

buffer) 

Cell Signalling 
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3.6.5 Fremkalling av blott  
 

1. Hvert blott ble lagt i fremkallingsvæske; Super Signal (1:1 av Super Signal West 

Dura Lumniol Enhancer og Super Signal West Dura Stable Peroxide Buffer) i 5 min. 

Fremkallingsvæsken ble spredd over hele blottet mens karet ble vippet. 

2. Blottet ble lagt i en plastmappe og pakket inn. Luftbobler ble fjernet forsikitg.  

3. Blottene ble fremkalt i fremkallingsmaskin (The ChemiDoc XRS+ system; Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, USA) 

4. Blottene ble fuktet med TBS (0.15 M NaCl, 0.1 Tris-HCl, pH 7.4) og pakket i 

plastfolie og aluminiumsfolie og lagret ved 4°C. 

 

3.6.6 Stripping av blott 

Stripping av blott er en metode som gjør det mulig å bruke samme blott flere ganger for å 

analysere andre proteiner eller for å optimalisere deteksjonen av samme protein (etter f.eks. 

endring av antistoffkonsentrasjon). En av fordelene med stripping av blott er at det sparer mye 

tid ettersom det er tidskrevende å lage nye blott. I tillegg vil man spare på prøvene. Ulempene 

ved stripping er at membranen kan bli strippet ujevnt og at proteinmengden kan bli redusert 

[87].  

Re-Blot Plus Mild Solution (10x) ble laget med destillert vann til en 1x løsning.  

Det ble laget 20 mL av løsningen per blot.  

1. Blottet ble skylt en gang i PBS-løsning (1 tablett PBS løst i 200 mL destilert vann) 

deretter en gang i 1x TBS-T. 

2. En plastikkbeholder ble fylt med 20 mL 1x Re-Blot Plus Mild Solutio 

3. Blottet ble lagt i løsningen med pinsett og vippet i 20 min på vippemaskin ved 

romtemperatur.  

4. Blottet ble skylt et par ganger i 1x TBS-T og vasket 2 x 5 min i 20 mL blockingbuffer. 

5. Blottet ble fremkalt for å sjekke at gammelt antistoff var fjernet. Hvis båndene var 

borte var blottet klart for inkubering med et nytt antistoff.   
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3.7 Lowry - Bestemmelse av proteinkonsentrasjon 
Lowry er en metode for å bestemme proteinkonsentrasjonen i en løsning eller homogenat. 

Metoden er basert på to kjemiske reaksjoner som gir en sterk blå farge som avhenger av 

tyrosin- og tryptofaninnholdet i løsningen. Lowry er følsom ned til ca. 0.01 mg protein/mL, 

og er best for løsninger med konsentrasjoner mellom 0.01-1.0 mg protein/mL [88]. Metoden 

ble brukt for å forsikre at alle prøvene som ble benyttet til western blotting inneholdt lik 

mengde protein [89, 90].  

 

Reagenser:  

A. 2 % Natriumkarbonat i 0.1 M NaOH 

B. 0.5 % Kobbersulfat-pentahydrat i destillert vann   

C. 1 % Kaliumnatriumtartrat i destillert vann 
 

Stoppreagens: 1 del Folin-Ciocalteu reagens + 1 del destillert vann  

Bruksreagens: 1 del løsning B + 1 del løsning C + 98 deler løsning A  

Standardprotein: Bovint Serum Albumin (BSA) 0.5 mg/mL destillert vann 

 

1. Det ble tilsatt destillert vann (200 µL – antall µL standard) i hvert rør. Det ble benyttet 5 

mL kinetikkrør og 3 paralleller per prøve, STD (standard) og blindprøver. Totalvolum i alle 

rør var 200 µL. 5 mL kinetikkrør ble brukt til alle prøver. 

2. Prøvevolumet (BSA til standard og 4 µL hjernehomogenat til prøver) ble tilsatt i rørene. 

Blind: 0 µL BSA → 0 µg protein 

 

Standardkurve:  

STD 1: 10 µL BSA → 5 µg protein 

STD 2: 20 µL BSA → 10 µg protein 

STD 3: 30 µL BSA → 15 µg protein 

STD 4: 40 µL BSA → 20 µg protein 

STD 5: 50 µL BSA → 25 µg protein 

STD 6: 70 µL BSA → 35 µg protein 

 

3. Alle rørene ble vortexet. 

4. 1 mL bruksreagens ble tilsatt med likt tidsmellomrom mellom hver tilsetning og rørene 

vortexet. 
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5. Reaksjonen ble stoppet i alle rør etter 10 min ved å tilsette 100 µL stoppreagens med 

samme tidsmellomrom mellom hver prøve som ved tilsetning av bruksreagens. 

6. Prøvene stod i minst 30 min på benk ved romtemperatur. 

7. Prøvene ble avlest på spektrofotometer (UV-1700 fra Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) 

ved 750 nm. Absorbansen til hver prøve ble notert på ark. 

8. Absorbansen til blindprøvene ble trukket fra alle prøver og strandarder. 

9. Standardkurven (se vedlegg B) ble laget i Excel® og proteinkonsentrasjonen regnet ut for 

hver prøve.  
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3.8 Statistikk og fremstilling av data 

Microsoft® Office Excel, versjon 2010 ble brukt for all grafisk fremstilling av data i 

oppgaven. Resultatene i oppgaven er angitt som gjennomsnitt ± standardfeil. 

Total intensitet av proteinbåndene i western blot ble analysert med dataprogrammet Quantity 

One 4.6.9 (BioRad, Oslo, Norge) ved å ta bilde av blottet med ChemiDoc XRS kamera.  

 

Statistiske analyser ble utført med dataprogrammet SPSS Statistics 25. Det ble brukt one-way 

analysis of variance (ANOVA) med Tukey’s Post Hoc test for å se om det var statistisk 

signifikante forskjeller mellom 3 grupper. Det ble i tillegg brukt Students t-test for å 

sammenligne gjennomsnitt mellom to grupper, og repreated measures ANOVA for å 

undersøke forskjell i vektøkning over tid mellom gruppene. P-verdier under 0.05 ble betraktet 

som statistisk signifikant.  
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4. Resultater  
4.1 Kinetikkstudie  

I denne oppgaven ble det undersøkt blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og 

buprenorfin hos voksne hunnrotter og fostre som ble eksponert gjennom graviditeten. 

Hunnrotter ble eksponert for metadon (startdose 10 mg/kg/dag) eller buprenorfin (startdose 1 

mg/kg/dag) ved hjelp av en implantert osmotisk minipumpe som ga en jevn tilførsel av test-

substans. Pumpen ble implantert på dag 0 og blodprøver ble tatt på ulike tidspunkter gjennom 

eksponeringen (dag 1, 5, 12, 15, 19, 22, 26 og 27 etter implantering av pumpe). Rottene ble 

parret 5 dager etter implanteringen. Dagen før forventet fødsel (dag 27 etter implantering; 

svangerskapsdag 22) ble hunnrottene og fostrene avlivet. Fostrene ble fjernet fra 

fostersekkene. Blod og hjerne fra hunnrottene og fostrene ble høstet til 

konsentrasjonsmålinger av metadon og buprenorfin som ble gjort ved hjelp av UPLC-

MS/MS. 

 

4.1.1 Blodkonsentrasjonskurver for metadon og buprenorfin i eksponerte hunnrotter 
 
Antall gravide rotter var 7 både for metadon- og buprenorfineksponerte, men 

blodkonsentrasjonsmålinger ble utført på alle rottene. Ettersom det ikke var noen forskjell i 

konsentrasjoner mellom de gravide (n=7) og ikke gravide (n=3) er alle blodkonsentrasjoner 

inkludert. Blodkonsentrasjonen av metadon var stabil gjennom hele eksponeringsperioden og 

varierte mellom 0.22±0.05 µM og 0.28±0.04 µM (figur 4.1A). Blodkonsentrasjonen av 

buprenorfin var også stabil gjennom hele eksponeringsperioden og varierte mellom 3.3±0.4 

nM og 5.5±0.6 nM (figur 4.1B). Resultatene er fremstilt som gjennomsnitt av 

blodkonsentrasjonene (µM for metadon og nM for buprenorfin) ± standardfeil. Statistiske 

analyser ble utført med one-way ANOVA etterfulgt av Tukey’s Post Hoc test. 
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A) 

 
B) 
 

 
 
Figur 4.1 Blodkonsentrasjonskurver for A) metadon og B) buprenorfin i eksponerte hunnrotter 

Hunnrotter ble implantert med en osmotisk minipumpe (dag 0) som frisatte enten metadon (startdose 10 
mg/kg/dag) eller buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag). Fem dager etter implanteringen ble hunnrottene 
parret. Minipumpen frisatte test-substans kontinuerlig gjennom hele eksponeringsperioden. Det ble tatt 
blodprøver på bestemte tidspunkter; dag 1, 5, 12, 15, 19, 22, 26 etter implantering av minipumpen. 
Blodprøvene viste en stabil blodkonsentrasjon av metadon (n=10) og buprenorfin (n=10) gjennom hele 
graviditeten. Dataene fremstilt i denne figuren viser gjennomsnitt (µM for metadon og nM for buprenorfin) 
± standardfeil. Statistiske analyser ble utført med one-way ANOVA etterfulgt av Tukey’s Post Hoc test. 
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4.1.2 Blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og buprenorfin i eksponerte 

hunnrotter og fostre  

 
Hunnrottene og fostrene ble avlivet dagen før forventet fødsel (dag 27 etter implanteringen), 

og blod og hjerne ble høstet for konsentrasjonsmålinger ved hjelp av UPLC-MS/MS. 

Blodkonsentrasjonen av metadon hos gravide rotter (n=7) dagen før fødsel var 0.29±0.04 µM 

mens hjernekonsentrasjonen var 0.84±0.1 nmol/g. Blodkonsentrasjonen av metadon hos 

fostrene (n=7) dagen før fødsel var 0.48±0.08 µM mens hjernekonsentrasjonen var 2.07±0.38 

nmol/g. Resultatene viser en akkumulering av metadon i hjernen både hos foster (P<0.01, 

Students T-test) og hos mor (P<0.001, Students T-test) sammenliknet med blod (figur 4.2A). 

Hjernekonsentrasjonen av metadon i fostrene var 4 ganger høyere enn blodkonsentrasjonen, 

og i mødrene 3 ganger høyere enn blodkonsentrasjonen. 

 

Jeg fant videre en akkumulering av metadon i både hjernen (P<0.01, Students T-test) og 

blodet (P<0.01, Students T-test) til fostrene sammenliknet med konsentrasjonene i mor. 

Blodkonsentrasjonen av metadon var 1.7 ganger høyere hos foster enn hos mor, mens 

hjernekonsentrasjonen var 2.5 ganger høyere hos foster enn hos mor.  

 

Blodkonsentrasjonen av buprenorfin hos gravide rotter (n=7) dagen før fødsel var 5.68±1.4 

nM mens hjernekonsentrasjonen var 60.2±8.2 pmol/g. Blodkonsentrasjonen av buprenorfin 

hos fostrene (n=7) dagen før fødsel var 4.56±0.93 nM mens hjernekonsentrasjonen var 

20.0±5.0 pmol/g. Resultatene viser at buprenorfin akkumulerer i hjernen både hos foster 

(P<0.05, Students T-test) og hos mor (P<0.001, Students T-test) sammenliknet med blod 

(figur 4.2B). Hjernekonsentrasjonen av buprenorfin i foster var 4.4 ganger høyere enn 

blodkonsentrasjonen, og i mødrene 10.6 ganger høyere enn blodkonsentrasjonen.  

 

Det var ingen signifikante forskjeller i blodkonsentrasjonen av buprenorfin mellom mor og 

foster. Hjernekonsentrasjonen av buprenorfin var derimot signifikant lavere hos foster 

sammenliknet med hos mor (P<0.001, Students T-test). Dataene er fremstilt som 

gjennomsnitt av blod- og hjernekonsentrasjoner (µM og nmol/g for metadon, nM og pmol/g 

for buprenorfin) ± standardfeil. Statistiske analyser ble utført med parret, tosidig Students t-

test.   
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A) B)          

    
 
Figur 4.2 Blod- og hjernekonsentrasjoner av A) metadon og B) buprenorfin hos mor og foster  

Hunnrotter ble implantert med en osmotisk minipumpe (dag 0) som frisatte enten metadon (startdose 10 
mg/kg/dag) eller buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag) kontinuerlig gjennom hele graviditeten. Hunnrottene 
og fostrene ble avlivet en dag før antatt fødsel (dag 27 etter implanteringen). Blod- og 
hjernekonsentrasjoner i prøver fra mor (n=7) og foster (n=7) ble analysert med UPLC-MS/MS. Figuren 
viser at det er en akkumulering av både metadon og buprenorfin i hjernen både hos foster og hos mor 
sammenliknet med blod. I tillegg ser vi en akkumulering av metadon i både hjernen og blodet til foster 
sammenliknet med konsentrasjonene i mor. Det var ingen signifikante forskjeller i blodkonsentrasjonen av 
buprenorfin mellom mor og foster. Hjernekonsentrasjonen var derimot signifikant lavere hos foster 
sammenliknet med hos mor. Dataene er fremstilt som gjennomsnitt av blod- og hjernekonsentrasjoner (µM 
og nmol/g for metadon, nM og pmol/g for buprenorfin) ± standardfeil. $ P<0.05, **/$$ P<0.01, ***/$$$ 
P<0.001. * sammenlignet med mors blod/hjernekonsentrasjoner, $ sammenlignet med egen 
blodkonsentrasjon. Statistiske analyser ble utført med parret, tosidig Students t-test.  
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4.1.3 Vektkurver for eksponerte hunnrotter 

Fra dag 1 til dag 27 var vektøkningen til metadoneksponerte hunnrotter 54 g og 

buprenorfineksponerte 45 g (figur 4.3). På grunn av vektøkningen ble startdosene 

gjennomsnittlig redusert til 8.65 mg/kg/dag for metadon og 0.88 mg/kg/dag for buprenorfin 

på dag 27. Antall gravide rotter var 7 både for metadoneksponerte og buprenorfineksponerte, 

men vekt ble inkludert for alle hunnrottene. Det var ingen signifikante forskjeller i vektøkning 

mellom metadon- (n=10) og buprenorfineksponerte (n=10) dyrene. Resultater er presentert 

som gjennomsnitt (gram) ± standardfeil. Statistiske analyser ble utført med repeated measures 

ANOVA. 

 

 

 
 
Figur 4.3 Vektkurver for hunnrotter eksponert for metadon eller buprenorfin 
Hunnrotter ble implantert med en osmotisk minipumpe (dag 0) som frisatte enten metadon (startdose 10 
mg/kg/dag) eller buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag). Fem dager etter implanteringen ble hunnrottene 
parret. Minipumpen frisatte test-substans kontinuerlig gjennom hele eksponeringsperioden. Vekt på dyrene 
ble notert på bestemte tidspunkter; dag 1, 5, 12, 15, 19, 22, 26 og 27 etter implantering av minipumpen. 
Metadondyrene (n=10) gikk gjennomsnittlig opp med 54 g og buprenorfindyrene (n=10) med 45 g. Det var 
ingen signifikante forskjeller i vektøkningen mellom metadon- og buprenorfineksponerte hunnrotter. 
Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig vekt (gram) ± standardfeil. Statistiske analyser ble utført med 
repeated measures ANOVA. 
 

 

 

 

Parring 
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4.2 Western blot analyser  
Avkom eksponert for enten sterilt vann (kontroll), metadon (startdose 10 mg/kg/dag) eller 

buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag) gjennom hele fosterlivet ble avlivet på ulike tidspunkter 

etter fødselen: postnatal dag (PND) 1, 21 og 77. Hjernene som ble benyttet var fra ulike kull 

og ble brukt i western blot analyser hvor proteinuttrykket av CamKII, pCamKII, ERK, pERK 

og aktin ble undersøkt. Det ble brukt hjernevev fra 5-6 avkom i hver gruppe. KTR gruppen 

var rotter som var prenatalt eksponert for sterilt vann, MET gruppen var rotter som var 

prenatalt eksponert for metadon og BUP gruppen var rotter som var prenatalt eksponert for 

buprenorfin.  

 

4.2.1 Lowry – bestemmelse av proteinkonsentrasjon 

Det ble kjørt Lowry på alle prøvene fra PND 1, 21 og 77. Det var ingen signifikante 

forskjeller i total proteinmengde mellom gruppene (n=5-6), men den varierte mellom de ulike 

tidspunktene (se tabell 4.1). Proteinkonsentrasjonen økte med alder. Resultatene er fremstilt 

som gjennomsnitt (µg/µL) ± standardfeil. Statistiske analyser ble ført med one-way ANOVA. 

 
Tabell 4.1 Lowry - Proteinkonsentrasjoner målt i hjernevev fra avkom ved PND 1, 21 og 77 

 

n=5-6  
KTR; prenatalt eksponert for sterilt vann 
MET; prenatalt eksponert for metadon 
BUP; prenatalt eksponert for buprenorfin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PND 1 PND 21 PND 77 

KTR 2.8±0.25 µg/µL 3.9±0.06 µg/µL 4.4±0.04 µg/µL 

MET 2.7±0.26 µg/µL 3.9±0.08 µg/µL 4.3±0.05 µg/µL 

BUP 3.0±0.09 µg/µL 3.8±0.11 µg/µL 4.3±0.12 µg/µL 
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4.2.2 Bestemmelse av proteinmengde 

For å bestemme mengde protein som skulle appliseres på gelen ble antistoffene CamKII, 

pCamKII, ERK, pERK og aktin kjørt med ulike mengder av hjernehomogenat (PND 1 og 21; 

hel hjerne, PND 77; hippocampus); 37.5 µg, 75 µg, 150 µg og 300 µg (figur 4.4). Western 

blot analysen viste bånd for CamKII ved 50kDa, pCamKII ved 50kDa, ERK ved 42kDa, 

pERK ved 44kDa og aktin ved 43kDa. Basert på resultatene ble det valgt en mengde på 150 

µg for alle antistoffene på alle tidspunktene. Dette ble gjort for å kunne studere både opp- og 

nedregulering av proteinene. Overeksponering av båndene kan skjule eventuelle forskjeller i 

gruppene. Resultatene er fremstilt som gjennomsnittlig pikselintensitet.  

 
Figur 4.4 Pikselintensitet for A) CamKII, B) pCamKII, C) ERK, D) pERK, og E) Aktin ved bruk av 
ulike mengder hjernevev 
Hjernehomogenat fra 1 og 21 dager gamle avkom og hippocampus fra 77 dager gamle avkom ble brukt til 
innkjøring. Antistoffene CamKII, pCamKII, ERK, pERK og aktin ble testet med ulike mengder 
hjernehomogenat; 37.5 µg, 75 µg, 150 µg og 300 µg, (n=1). Dataene er fremstilt som gjennomsnittlig 
pikselintensitet.  
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4.2.3 Effekter av prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin på proteiner 

viktige for læring og hukommelse. 

Intensiteten til båndene varierte mellom ulike blott. På grunn av dette er resultatene 

normalisert til kontroll på hvert enkelt blott. Resultatene er presentert som gjennomsnittlig 

pikselintensitet, normalisert til kontroll ± standardfeil fra 5-6 hjernehomogenat i hver gruppe 

(KTR, MET og BUP).  

 

Effekter på utrykket av CamKII og pCamKII  

CamKII ble kjørt på 4 blott og pCamKII ble kjørt på 3-5 blott. Det var ingen signifikante 

effekter på utrykket av CamKII i hverken 1, 21 eller 77 dager gamle avkom (figur 4.5A). 

Eksponering for metadon i fosterlivet ga en tendens til økt utrykk av CamKII hos 21 dager 

gamle avkom, sammenliknet med både buprenorfineksponerte og kontroll avkom (P=0.077). 

Eksponering for buprenorfin ga signifikant lavere pCamKII utrykk hos 77 dager gamle avkom 

(P<0.05), sammenliknet med metadoneksponerte og kontroll avkom (figur 4.5B). Hverken 

metadon eller buprenorfin hadde signifikante effekter på pCamKII hos 1 eller 21 dager gamle 

avkom. Båndet ved 60kDa for pCamKII på PND 1 er ikke analysert da båndet ikke ga sterkt 

nok signal. Resultater er presentert som gjennomsnittlig pikselintensitet, normalisert til 

kontroll ± standardfeil. Ratio (i %) mellom pCamKII og CamKII er vist i tabell 4.2. Mengde 

pCamKII/CamKII var signifikant lavere hos metadoneksponerte avkom på PND 21, 

sammenliknet med KTR (P<0.01). Statistiske analyser ble utført med one-way ANOVA 

etterfulgt av Tukey’s Post Hoc test. 
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A) 

 
 B) 

 
 
Figur 4.5 Effekter av prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin på A) CamKII og B) 
pCamKII utrykk hos avkom 
Uttrykket av CamKII og pCamKII i helhjerner (PND 1 og 21) og hippocampus (PND 77) fra avkom 
prenatalt eksponert for enten sterilt vann (KTR), metadon (10 mg/kg/dag; MET) eller buprenorfin (1 
mg/kg/dag; BUP) ble analysert ved hjelp av western blot. Det var ingen signifikante effekter på utrykket av 
CamKII hos hverken 1, 21 eller 77 dager gamle avkom. Metadoneksponerte rotter hadde en tendens til 
høyere CamKII uttrykk på PND 21 i forhold til KTR og BUP. Det var signifikant lavere pCamKII uttrykk 
hos buprenorfineksponerte avkom på PND 77, sammenliknet med avkom som var eksponert for metadon 
og sterilt vann. Hverken metadon eller buprenorfin hadde signifikante effekter på pCamKII hos 1 eller 21 
dager gamle avkom. Bildene over stolpene viser representative bånd for CamKII (50 kDa) og pCamKII (50 
og 60 kDa). Båndet ved 60kDa for pCamKII på PND 1 er ikke analysert da båndet ikke ga sterkt nok 
signal. Dataene viser gjennomsnittlig pikselintensitet, normalisert til kontroll ± standardfeil. Resultatene er 
basert på 5-6 hjernehomogenat fra hver gruppe. CamKII ble kjørt på 4 blott og pCamKII ble kjørt på 3-5 
blott. */$ P<0.05. * sammenliknet med KTR, $ sammenliknet med MET. Statistiske analyser ble utført med 
one-way ANOVA etterfulgt av Tukey’s Post Hoc test.  
 

$ 
* 
 

50
kD

a 
60
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Tabell 4.2 Ratio (i %) av pCamKII/CamKII i hjernevev fra avkom ved PND 1, 21 og 77 

 
 
 
 
 
 

n=5-6 
KTR; prenatalt eksponert for sterilt vann 
MET; prenatalt eksponert for metadon 
BUP; prenatalt eksponert for buprenorfin 
** P<0.01 
 

 

Effekter på utrykket av ERK og pERK  

ERK ble kjørt på 3-4 blott og pERK ble kjørt på 3 blott. Eksponering for metadon eller 

buprenorfin i fosterlivet ga ingen signifikante effekter på utrykket av ERK i hverken 1, 21 

eller 77 dager gamle avkom (figur 4.6A). Både prenatal metadon- og buprenorfineksponering 

ga et signifikant høyere utrykk av pERK i hippocampus hos 77 dager gamle avkom (P<0.05), 

sammenlignet med avkom som var eksponert for sterilt vann (figur 4.6B). 

Buprenorfineksponering ga en tendens til lavere utrykk av pERK hos 21 dager gamle avkom 

(P=0.058), sammenliknet med avkom som var eksponert for metadon og sterilt vann. 

Resultater er presentert som gjennomsnittlig pikselintensitet, normalisert til kontroll ± 

standardfeil. Ratio (i %) mellom pERK og ERK er vist i tabell 4.3. Det var ingen signifikante 

forskjeller i pERK/ERK mellom gruppene. Statistiske analyser ble utført med one-way 

ANOVA etterfulgt av Tukey’s Post Hoc test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PND 1 PND 21 PND 77 

KTR 101±19 99±7 100±4 

MET 83±6 66±5 ** 98±4 

BUP 100±12 86±7 92±6 
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Figur 4.6 Effekter av prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin på A) ERK og B) pERK 
utrykk hos avkom 
Uttrykket av ERK og pERK i hjerner (PND 1 og 21) og hippocampus (PND 77) fra avkom prenatalt 
eksponert for enten sterilt vann (KTR), metadon (10 mg/kg/dag; MET) eller buprenorfin (1 mg/kg/dag; 
BUP) ble analysert ved hjelp av western blot. Det var ingen signifikante forskjeller i proteinuttrykket av 
ERK mellom gruppene hverken på PND 1, 21 eller 77. Det var signifikant høyere pERK uttrykk hos både 
metadon- og buprenorfineksponerte avkom på PND 77, sammenliknet med kontroll. 
Buprenorfineksponerte avkom hadde en tendens til lavere pERK på PND 21. Bildene over stolpene viser 
representative bånd for ERK (42 kDa) og pERK (44kDa). Dataene viser gjennomsnittlig pikselintensitet, 
normalisert til kontroll ± standardfeil. Resultatene er basert på 5-6 hjernehomogenat fra hver gruppe. ERK 
ble kjørt på 3-4 blott og pERK ble kjørt på 3 blott. *(P<0.05). * sammenliknet med KTR. Statistiske 
analyser ble utført med one-way ANOVA etterfulgt av Tukey’s Post Hoc test.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * 
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Tabell 4.3 Ratio (i %) for pERK/ERK i hjernevev fra avkom ved PND 1, 21 og 77 

 
 
 
 
 
 

KTR; prenatalt eksponert for sterilt vann 
MET; prenatalt eksponert for metadon 
BUP; prenatalt eksponert for buprenorfin  
n=5-6 
 

 

Effekter på utrykket av aktin 

Aktin ble kjørt på 4 blott for hvert tidspunkt. Eksponering for metadon eller buprenorfin i 

fosterlivet ga ingen signifikante effekter på utrykket av aktin i hverken 1, 21 eller 77 dager 

gamle avkom. Resultater er presentert som gjennomsnittlig pikselintensitet, normalisert til 

kontroll ± standardfeil. Statistiske analyser ble utført med one-way ANOVA etterfulgt av 

Tukey’s Post Hoc test. 

 

Figur 4.7 Effekter av prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin på aktin utrykk hos avkom 

Uttrykket av aktin i helhjerner (PND 1 og 21) og hippocampus (PND 77) fra avkom prenatalt eksponert for 
enten sterilt vann (KTR), metadon (10 mg/kg/dag; MET) eller buprenorfin (1 mg/kg/dag; BUP) ble 
analysert ved hjelp av western blot. Det var ingen signifikante forskjeller i proteinuttrykket av aktin mellom 
gruppene hverken på PND 1, 21 eller 77. Bildene over stolpene viser representative bånd for aktin (43 
kDa). Dataene viser gjennomsnittlig pikselintensitet, normalisert til kontroll ± standardfeil. Resultatene er 
basert på 5-6 hjernehomogenat fra hver gruppe. Aktin ble kjørt på 4 blott. Statistiske analyser ble utført 
med one-way ANOVA etterfulgt av Tukey’s Post Hoc test.  
 

 PND 1 PND 21 PND 77 

KTR 102±13 101±8 101±6 

MET 134±11 83±6 119±4 

BUP 118±9 79±9 108±4 
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5. Diskusjon 

5.1 Diskusjon av metodevalg  

5.1.1 Dyremodell - rotter 

Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke blod- og hjernekonsentrasjoner av 

metadon og buprenorfin hos eksponerte hunnrotter og fostre. I tillegg skulle jeg undersøke 

effekter av metadon og buprenorfin på proteiner knyttet til læring og hukommelse hos 

prenatalt eksponerte avkom ved ulik alder. Dette ble gjort ved å bruke rotter av typen Sprague 

Dawley. Alle forsøkene som ble gjort på rottene var godkjent av Mattilsynet og ble utført i 

henhold til Lov om dyrevelferd. Fordelen med å gjøre dyrestudier er at de ytre faktorene som 

dyrene eksponeres for kan lettere kontrolleres og vil derfor være likt for alle gruppene/dyrene. 

Hos mennesker kan det være vanskelig å trekke konklusjoner mellom eksponering og effekt 

på grunn av mange medisinske, farmakologiske, genetiske og miljømessige faktorer som kan 

påvirke fosteret ulikt under eksponering [44, 51]. For å studere årsakssammenhenger må det 

gjøres eksperimentelle, kontrollerte studier. Slike studier er ikke mulig å gjøre i gravide 

kvinner på grunn av etiske hensyn. I tillegg vil humane studier ta mange år å gjennomføre. 

Det er derfor fordelaktig å bruke dyremodeller for å undersøke effekter av prenatal 

eksponering for metadon og buprenorfin hos avkom. Selv om dyrestudier har mange fordeler 

følger det med noen utfordringer også. En viktig utfordring med dyrestudier er at 

ekstrapolering av funn og data fra dyr til mennesker ikke kan gjøres med 100% sikkerhet. 

Dette er på grunn av artsforskjeller mellom dyr og mennesker. Det er derfor viktig å ha 

kunnskap om forskjell mellom dyr og mennesker bl.a. når det gjelder størrelse, kroppsvekt, 

metabolisme og ikke minst absorbsjon [91, 92]. 

 

5.1.2 Eksponering  

I denne oppgaven ble hunnrotter eksponert for metadon (startdose 10 mg/kg/dag) eller 

buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag) ved hjelp av osmotiske minipumper som ble implantert 5 

dager før parring. Pumpene som ble benyttet sørget for kontinuerlig tilførsel av metadon og 

buprenorfin gjennom hele eksponeringspeioden. Hunnrottene ble eksponert fra før 

graviditeten, noe som etterligner dagens LAR-behandling av gravide med tanke på at de fleste 

gravide kvinner i LAR som oftest er i behandlingen før de blir gravide.  
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Vedlikeholdsdosen for metadon i mennesker ligger på 70-130 mg/dag og på 8-16 mg/dag for 

buprenorfin [27]. Det vil si at et menneske på omtrent 70 kg vil få en dose på 1-1.9 mg/kg/dag 

metadon og 0.1-0.2 mg/kg/dag buprenorfin. Metadondosen er altså 10 ganger høyere enn 

buprenorfindosen. Dosene som ble benyttet for metadon og buprenorfin i denne oppgaven er 

basert på tidligere studier [74, 93, 94]. Metadon og buprenorfin metaboliseres mye raskere 

hos rotter enn hos menneske. Halveringstiden til metadon i menneske er 10–25 timer etter 

enkeltdose, og for buprenorfin 20–35 timer [27]. Halveringstid til metadon i rotter er mellom 

1.5 og 4 timer [66], mens halveringstiden til buprenorfin i rotter er 2.8 timer [67]. Dette 

medfører til at det kreves høyere dose i rotter for å oppnå samme blodkonsentrasjon over tid 

som hos mennesker. 

 

Osmotiske minipumper har blitt brukt i rotter i tidligere studier og har vist seg som et godt 

alternativ for eksponering på grunn av den stabile blodkonsentrasjonen pumpene gir [58, 95-

97]. Bruk av pumper er mindre stressende for dyret enn injeksjoner da gjentatte injeksjoner er 

forbundet med stress. En osmotisk minipumpe frigjør stoffet konstant (med samme hastighet) 

noe som fører til en stabil blodkonsentrasjon. I motsetning til pumper vil injeksjoner føre til 

fluktuerende blodkonsentrasjoner som følge av rask metabolisme og kort halveringstid av 

metadon og buprenorfin i rotter [98].  

 

5.1.3 Anestesi  

Isofluran gassanestesi blir ofte brukt som anestesi ved operasjon i rotter [99]. Det er vist at de 

fleste anestetiske midler krysser placenta når mor blir eksponert. Dette vil føre til at den 

utviklende hjernen til fosteret blir utsatt for inhalert isofluran [100]. Ettersom vi la inn 

pumpene før rottene ble parret ble ikke fostrene eksponert for isofluran under selve 

graviditeten. Isofluran ble derimot benyttet ved uttak av fostrene på dag 27, men dette 

påvirker antagelig ikke funnene våre da dette skjedde umiddelbart før uttaket og alle gruppene 

ble behandlet likt slik at eventuelle effekter av isofluran ble kontrollert i kontrollgruppen.  

 

5.1.4 Blodprøvetaking  

Blodprøver av de voksne hunnrottene ble tatt fra lårvenen vena saphena magna. Mengde blod 

som ble tatt fra rottene hver gang var maksimalt 500 µL, noe som er innenfor den anbefalte 

grensen [101]. Blodprøvetaking fra lårvenen gir lite stress hos dyret sammenliknet med andre 

måter som f.eks. blodprøvetaking fra halen, og krever heller ingen anestesi. I tillegg tillater 
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denne teknikken gjentatte blodprøvetakinger. Til farmakokinetiske studier er denne teknikken 

godt egnet da lite blod er tilstrekkelig for analyse [102].  

 

5.1.5 Western blotting 

I denne oppgaven brukte jeg western blotting som analysemetode for å studere ekspresjonen 

av proteiner i hjernen hos prenatalt eksponerte avkom. Western blotting er en veletablert 

teknikk og blir stadig brukt i molekylærbiologi. En av fordelene med denne metoden er at den 

kan detektere et enkelt protein blant tusenvis av andre proteiner ved hjelp av spesifikke 

antistoffer. I tillegg er det mulig å detektere flere ulike proteiner på samme membran og det 

kreves lite prøvevolum [83]. Både hanner og hunner ble inkludert i denne studien, men de ble 

ikke studert hver for seg. Det var dermed ikke mulig å undersøke eventuelle kjønnsforskjeller. 

For å unngå kullforskjeller brukte jeg avkom fra ulike mødre, og for å sikre at alle prøvene 

inneholdt lik mengde protein brukte jeg Lowry til å kvantifisere proteinmengde i alle prøvene 

[90].  
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5.2 Diskusjon av resultater  

5.2.1 Blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og buprenorfin  

 

Blodkonsentrasjonskurver for metadon og buprenorfin i voksne, eksponerte hunnrotter 

Det diskuteres om dosene som brukes i dyrestudier kan relateres til kliniske doser av metadon 

og buprenorfin. Våre konsentrasjonsmålinger av metadon og buprenorfin hos de voksne, 

eksponerte hunnrottene viste en stabil blodkonsentrasjon på 0.22 – 0.28 µM for metadon og 

3.3 – 5.5 nM for buprenorfin. Humane plasmakonsentrasjoner av metadon og buprenorfin er 

rapportert å være henholdsvis 0.14 – 0.82 µM og 0.85 – 13 nM [103, 104]. 

Blodkonsentrasjonene av metadon og buprenorfin hos de voksne, eksponerte hunnrottene er i 

samme område som det er rapportert hos mennesker selv om vi eksponerte dyrene for en 10 

ganger høyere dose. Dette er på grunn av den raske metabolismen i rotter i forhold til 

mennesker [27, 67, 74]. 

 

Metadon og buprenorfin krysser placenta  

Tidligere kliniske studier har vist at både metadon og buprenorfin kan krysse placenta når mor 

er eksponert under svangerskapet [105, 106]. Dette kan ha negative konsekvenser for barnet 

ettersom hjernens utvikling hos mennesker begynner tidlig i fosterperioden. Det er da 

mesteparten av celledelingen, differensieringen, dannelsen av synapser og migrasjonen av 

nevroner foregår [107]. I fosterlivet er utviklingen av sentralnervesystemet ekstremt sårbart 

både for interne og eksterne påvirkninger [107]. Placenta fungerer som en barriere for 

blodsirkulasjonen mellom mor og foster, men substanser med molekylvekt under 1000 kan 

passere gjennom denne barrieren. Det vil si at både metadon og buprenorfin (metadon; Mw = 

309.45, buprenorfin; Mw = 467.64) kan passere placenta ved passiv diffusjon [108]. En 

klinisk studie har vist at overgangen av buprenorfin fra maternalt blod til fosterblod var 

mindre enn 10% [106].   

 

Blodkonsentrasjoner av metadon og buprenorfin  

Blodkonsentrasjonen av metadon var signifikant høyere hos foster enn hos mor, mens 

blodkonsentrasjonen av buprenorfin hos foster var i samme område som hos mor. Dette tyder 

på at overgang av metadon til fosteret er høy, eller at metabolismen hos foster er lavere enn 

hos mor. En tidligere klinisk studie har sammenliknet overgangen av metadon og buprenorfin 

til fosterblod, og fant lavere verdier av buprenorfin sammenliknet med metadon [109].  
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Blodkonsentrasjonen av metadon hos foster var omtrent 100 ganger høyere enn 

blodkonsentrasjonen av buprenorfin til tross for at metadondosen kun var 10 ganger høyere. 

Dette kan kanskje skyldes at buprenorfin har en høyere molekylvekt enn metadon og dermed 

krysser placenta i mindre grad. Dette vil antageligvis også tyde på at buprenorfin kan gi 

mindre konsekvenser for barnet sammenliknet med metadon, men det trengs flere studier for å 

trekke en sikker konklusjon. En reviewartikkel om behandling av opioidavhengighet hos 

gravide viser at barn som er utsatt for buprenorfin i fosterlivet trenger kortere behandlingstid, 

mindre medisiner og færre sykehusinnleggelser som følge av NAS symptomer sammenliknet 

metadoneksponerte barn [110]. 

 

Hjernekonsentrasjoner av metadon og buprenorfin 

Hjernekonsentrasjonen av både metadon og buprenorfin var høyere enn blodkonsentrasjonen i 

både foster og mor. Dette viser at begge stoffene krysser blod-hjerne barrieren og 

akkumulerer i hjernen. Passeringen av metadon og burprenorfin over blod-hjerne barrieren er 

omtalt av andre [3, 111], og mine resultater stemmer med tidligere studier [112, 113]. 

Opioidreseptorer er utrykt tidlig i utviklingen av hjernen og de er viktig for utviklingen av 

nervesystemet [8]. Eksponering for eksogene opioider som metadon og buprenorfin vil 

dermed kunne føre til forstyrrelser i nevrobiologisk utvikling [9].  

 

Hjernekonsentrasjonen av metadon var omtrent 2.5 ganger høyere hos foster enn hos mor. 

Dette stemmer med tidligere dyrestudier som har vist at konsentrasjonen av metadon i hjernen 

til foster var flere ganger høyere enn i hjernen til mor etter en enkel injeksjon under 

graviditeten [114, 115]. Dette tyder på at metadoneksponerte fostre får en høyere belastning 

av opioider i hjernen sammenliknet med mor, og kan sannsynligvis påvirke utviklingen av 

nervesystemet og muligens føre til negative kognitive effekter hos fosteret. Det er vist at barn 

som er født av mødre som tar metadon under svangerskapet har økt risiko for svekket 

nevronal utvikling, ulike atferdsvansker og endret hjertefrekvens [116, 117].  

Ved sammenlikning av metadon- og buprenorfinkonsentrasjoner fant vi at 

hjernekonsentrasjonen av metadon hos foster var omtrent 100 ganger høyere enn 

hjernekonsentrasjonen av buprenorfin. I tillegg var hjernekonsentrasjonen av buprenorfin 

signifikant lavere hos foster, sammenlignet med mor. Dette viser at overgangen av 

buprenorfin til fosterhjerne var lavere enn for metadon. I en dyrestudie ble det vist at prenatal 
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eksponering for buprenorfin hadde mindre påvirkning av utviklingen til hjernen sammenliknet 

med metadon [118]. 

 

Hjernekonsentrasjonen av buprenorfin var omtrent 4 ganger høyere enn blodkonsentrasjonen 

hos foster, og ca. 10 ganger høyere hos mor. Det vil si at selv om overgangen av buprenorfin 

til hjernen hos foster er lavere enn for metadon, vil stoffet akkumulere i hjernevev, noe som 

kan påvirke hjernen til fosteret negativt [58]. Eksponering for buprenofin har vist å påvirke 

nevronal utvikling hos prenatalt eksponerte avkom [58].  

 

5.2.2 Effekter på proteiner viktige for læring og hukommelse  

Western blotting ble brukt for å undersøke ekspresjonen av CamKII, pCamKII, ERK, pERK 

og aktin hos avkom som var prenatalt eksponert for sterilt vann, metadon eller buprenorfin. 

Det ble brukt hjerner fra 1 og 21 dager gamle avkom og hippocampus fra 77 dager gamle 

avkom. Valg av disse proteinene er basert på tidligere studier som har vist effekt på CamKII 

etter eksponering for metadon [74] og upubliserte data fra Mette Konstorp som viser at både 

metadon- og buprenorfineksponerte dyr gjør det dårligere i atferdstester som testet læring og 

hukommelse sammenliknet med kontrolldyr. Proteinene som er valgt i denne studien er 

tidligere vist å spille en viktig rolle i læring og hukommelse [74, 79, 119]. Noen dyrestudier 

viser, og noen humane studier indikerer at det er en sammenheng mellom prenatal 

eksponering for metadon og buprenorfin og effekter på kognitive funksjoner som læring og 

hukommelse hos avkom [48, 53, 58, 120].  

 

Mine resultater viser at prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin ikke hadde noen 

signifikante effekter på ekspresjonen av CamKII hos 1, 21 eller 77 dager gamle avkom. 

Hverken metadon eller buprenorfin hadde signifikante effekter på pCamKII hos 1 eller 21 

dager gamle avkom. Eksponering for buprenorfin ga derimot signifikant lavere pCamKII 

utrykk hos 77 dager gamle avkom, sammenliknet med metadon og kontrolldyr. Dette tyder på 

at buprenorfin gir langtidseffekter på ekspresjonen av pCamKII. CamKII forekommer som 

alfa, beta, delta og gamma enheter og aktiveringen av proteinet skjer via kalsium/kalmodulin 

som fører til autofosforylering av proteinet. pCamKII er den aktive formen av CamKII [121]. 

Mine resultater indikerer at prenatal eksponering for buprenorfin påvirker aktiveringen av 

CamKII-proteinet og kan ha effekter på læring og hukommelse. 
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Nedregulering av pCamKII stemmer med upubliserte data fra Mette Kongstorp som viser 

dårligere læring og hukommelse hos både metadon- og buprenorfineksponerte avkom. I 

tillegg viste en annen studie at daglig opioideksponering i 3 uker fører til redusert utrykk av 

pCamKII i hjernen til voksne hannrotter [74]. Forholdet mellom pCamKII og CamKII var 

signifikant lavere hos metadoneksponerte avkom på PND 21 sammenliknet med kontrolldyr, 

noe som skyldes at metadoneksponering ga et noe høyere utrykk av CamKII og et redusert 

utrykk av pCamKII. Disse endringene var imidlertid ikke signifikante.   

 

Eksponering for metadon eller buprenorfin i fosterlivet ga ingen signifikante effekter på 

utrykket av ERK i hjernevev fra hverken 1, 21 eller 77 dager gamle avkom. Heller ingen 

effekt på pERK ble funnet hos 1 dag gamle avkom. Buprenorfin ga en tendens til lavere 

pERK utrykk hos 21 dager gamle avkom, men denne endringen var ikke signifikant. I 

samsvar med mine resultater har lavere pERK uttrykk hos buprenorfineksponerte avkom vist i 

tidligere studier [50, 122].  

 

Hos de 77 dager gamle avkommene var uttrykket av pERK signifikant høyere hos både 

metadon- og buprenorfineksponerte sammenliknet med kontroll. Ettersom begge opioidene 

viser det samme tyder resultatene på at opioidreseptoren er involvert. Disse resultatene 

stemmer med upubliserte data til Mette Kongstorp som viste at metadon og buprenorfin hadde 

effekt på læring og hukommelse hos 77 dager gamle avkom. Tidligere studier har også vist at 

opioider induserer fosforyleringen av ERK [123]. En studie på voksne rotter har studert 

aktiviteten til ERK i hjernen og viste at nivået av fosforylert ERK var høyest i hippocampus 

enn andre hjerne-regioner [124]. Det var ingen signifikante forskjeller i forholdet mellom 

pERK og ERK hos hverken metadon- eller buprenorfineksponerte. ERK signalveien spiller en 

viktig rolle for mange cellulære funksjoner i hjernen som cellevekst, proliferasjon, 

differensiering og apoptose. Fosforylert ERK er den aktive formen av ERK [81]. Det vil si at 

når opioider påvirker pERK vil de antagelig forstyrre viktige cellulære funksjoner hos barnet.  

 

Det kan være flere grunner til forskjellen i proteinutrykk av pCamKII og pERK på de ulike 

tidspunktene (PND 1, 21 og 77). En grunn kan være at det ble brukt ulike hjernedeler; hele 

hjerner fra 1 og 21 dager gamle avkom og hippocampus fra 77 dager gamle. Tidspunkt etter 

avsluttet eksponering kan også ha noe å si da 1 dag gamle avkom var nærmere eksponeringen 

og antagelig hadde noe opioid i hjernen, enn 77 dager gamle avkom.  
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Hverken metadon eller buprenorfin hadde noen signifikante effekter på utrykket av aktin hos 

avkommene. Dette er som forventet ettersom aktin er et strukturelt protein og ansett å være 

stabilt selv under ulike eksponeringer [125]. Aktin blir ofte brukt som en intern standard for å 

kvantifisere utrykk av proteiner i forskjellige prøver og forventes å ha jevne bånd uavhengig 

av behandling [126]. Selv om gjennomsnittsverdiene ikke var forskjellige for KTR, MET og 

BUP varierte aktinbåndene i intensitet. Derfor valgte vi å ikke bruke aktin som loading-

kontroll i denne oppgaven. I stedet brukte vi Lowry for å verifisere at vi satte på lik mengde 

protein på hvert blott.  

 

Mine western blot studier indikerer at både metadon og buprenorfin sannsynligvis kan ha 

langtidseffekter på proteiner knyttet til læring og hukommelse. Dette er litt overaskende 

ettersom resultatene fra kinetikkstudien viser at blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon 

hos foster var mye høyere enn konsentrasjonene av buprenorfin. Per i dag er buprenorfin 

anbefalt som førstevalg til gravide kvinner i Norge [16]. 

 

5.2.3 Ekstrapolering av data fra dyrestudier til mennesker  

Relevansen mellom dyrestudier og mennesker er stadig omdiskutert. Dyrestudier har mange 

fordeler og kan gi oss nyttig informasjon men har også svakheter. Når det gjelder kunnskap 

om graviditet og LAR er dyrestudier en rask og god tilnærming for å få et innblikk i hvordan 

prenatal eksponering for metadon og buprenorfin påvirker avkommet. Det gjøres ikke 

kontrollerte, eksperimentelle studier i gravide kvinner på grunn av etiske hensyn. I tillegg tar 

humane studier flere år å gjennomføre og har mange konfunderende faktorer som gjør det 

vanskelig å trekke sikre konklusjoner.  

 

Noen kan argumentere for at metadon- og buprenorfindosene vi brukte ikke er klinisk 

relevante ettersom de er 10 ganger høyere enn dosene som gis til mennesker. Dosene vi 

brukte ga imidlertid blodkonsentrasjoner i rottene som var i samme område som rapporterte 

humane blodkonsentrasjoner av metadon og buprenorfin. Når det gjelder biologiske 

mekanismer er mange av disse universelle på tvers av arter. Det er likevel viktig å bemerke at 

mennesker og dyr er to helt forskjellige arter hvor opioider har ulike farmakokinetiske og 

farmakodynamiske egenskaper. Derfor må ekstrapolering av funn fra dyrestudier til 

mennesker gjøres med forsiktighet og forbehold.  
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5.3 Forslag til flere forsøk   
- Flere dyr bør inkluderes i studien for å beskrive de farmakokinetiske egenskapene til 

metadon og buprenorfin hos prenatalt eksponerte avkom mer detaljert, og for å trekke 

sikre konklusjoner.  

- For å få en bredere forståelse av metadons og buprenorfins mulige påvirkning på 

proteiner knyttet til læring og hukommelse bør flere proteiner studeres.  

- For å studere kjønnsforskjeller må hanner og hunner studeres hver for seg.   

- Resultatene fra western blot studiene viste noen tendenser til effekt på pCamKII og 

pERK hos prenatalt eksponerte avkom. Ved å kjøre proteinene flere ganger vil man 

muligens kunne avsløre små signifikante forskjeller.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

6. Konklusjon  
Eksponering av voksne hunnrotter for metadon eller buprenorfin ved hjelp av implanterte 

osmotiske minipumper ga stabile og klinisk relevante blodkonsentrasjoner gjennom 

eksponeringsperioden. Konsentrasjonsmålinger i blod og hjerne viste at metadon akkumulerer 

i hjernen og blodet til foster sammenliknet med konsentrasjoner i mor. For buprenorfin var 

blodkonsentrasjonen hos foster i samme område som hos mor, mens hjernekonsentrasjonen 

var signifikant lavere sammenliknet med mor. Både blod- og hjernekonsentrasjonen av 

metadon hos foster var omtrent 100 ganger høyere enn blod- og hjernekonsentrasjonen av 

buprenorfin til tross for at metadondosen kun var 10 ganger enn buprenorfindosen. Basert på 

disse resultatene indikerer våre funn at prenatal eksponering for buprenorfin kan muligens 

være et bedre valg for barnet, sammenliknet med metadon.  

 

Resultatene fra western blot studiene indikerer imidlertid at eksponering for både metadon og 

buprenorfin i fosterlivet kan føre til nevrologiske endringer lenge etter avsluttet eksponering. 

Vi så en effekt på aktivering av ERK og CamKII hos 77 dager gamle avkom som var prenatalt 

eksponert for metadon eller buprenorfin. Både metadon- og buprenorfineksponering påvirket 

aktiveringen av ERK mens CamKII kun ble påvirket av buprenorfineksponering. Dette 

indikerer at eksponering for LAR-medikamenter under graviditeten kan ha en negativ 

virkning på læringsevnen og hukommelsen hos eksponerte barn.  
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8. VEDLEGG  
 

VEDLEGG A  
 
Oversikt over konsentrasjoner brukt i UPLC-MS/MS analyse 

Konsentrasjon av 
standardene:  

 
Standard 1  

 
Standard 2 

 
Standard 3 

 
Standard 4 

 
Standard 5 

Buprenorfin 0.10 nM 1.0 nM 5.0 nM 020.0 nM 200 nM 
Metadon 1.0 nM 10.01 nM 50.07 nM 200.3 nM 2003 nM 

 
Konsentrasjon 
av kontrollene:  

 
 Kontroll 1 

 
Kontroll 2 

 
Kontroll 2B 

 
Kontroll 3 

 
Kontroll 4 

Buprenorfin 0.12 nM 1.00 nM 1.20 nM 16.0 nM 120 nM 
Metadon 1.20 nM 10.01 nM 12.02 nM 160.2 nM 1202 nM 

 
 

 
 

VEDLEGG B 
 
Lowry standardkurve 

 
 
 

Konsentrasjon 
av intern 
standard:  

 
  

Buprenorfin 24 nM 
Metadon 151 nM 


