
 

 

 Effekter av laktat via laktatreseptor 
HCAR1 ved iskemisk hjerneslag  

 
Ghazal Sajedi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave for tittelen mastergrad i farmasi   
  

45 studiepoeng 
 

Seksjon for farmasøytisk biovitenskap  
Farmasøytisk institutt  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

UNIVERSITETET I OSLO  
 

Mai 2019 
 



II 
 

 

 

 

 



III 
 

Effekter av laktat via laktatreseptor 
HCAR1 ved iskemisk hjerneslag 

 

Ghazal Sajedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masteroppgave for tittelen mastergrad i farmasi   
  
 
 

Seksjon for farmasøytisk biovitenskap  
Farmasøytisk institutt  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

UNIVERSITETET I OSLO  
 

Mai 2019 
 



IV 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ghazal Sajedi  

2019 

Effekter av laktat via laktatreseptor HCAR1 ved iskemisk hjerneslag 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


V 
 

Forord  
Arbeidet presentert i denne masteroppgaven ble utført i Nevrobiologi og Toksikologi gruppe, 

Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, i perioden august 2018 til mai 2019.  

En stor takk til min veileder, førsteamanuensis, Cecilie Morland, for en strålende veiledning 

under hele masteroppgaven. Tusen takk for din støtte og motivasjon under hele oppgaven. En 

stor takk til Dr. Samuel J. Geiseler for god hjelp på laben og svar på alle spørsmål. Og spesiell 

takk til stipendiat Gezime Seferi for å ha gitt meg gode råd og hjulpet meg med alt jeg måtte 

lure på.  

Takk til alle i «nevro-tox» gruppen for lærerike gruppemøter. Takk til Mona Gaarder for 

veiledning på lab og svar på alle spørsmål. Og tusen takk til Karl Martin Forbord for et godt 

samarbeid; endelig er vi i mål.  

Tusen takk til mine venner rundt meg, spesiell takk til Hanna Karlsen, Helene Malmo, Ali 

Afshar og Roya Ghobadi som har støttet meg hele veien og løftet meg opp når det måtte 

trengs.  

Tusen takk til mamma, pappa og broren min, Rahele Sajedi, Karim Sajedi og Arsalan Sajedi, 

for uendelig støtte og kjærlighet gjennom hele livet til nå. Mamma, tusen takk for at du har 

lært meg hvordan jeg skal være selvstendig og sterk. Pappa, tusen takk for at du har vist meg 

at jeg aldri skal gi opp selv når alt går mot meg. Og min lillebror, tusen takk for at du har lært 

meg å se på ting fra et optimistisk perspektiv. 

Og til slutt vil jeg takke min kjære Abhi Singh. Tusen takk for at du har vært ved siden av 

meg i gode og dårlige dager. Tusen takk for at du gir meg uendelig med kjærlighet. Jeg elsker 

deg, og jeg gleder meg til å leve livet sammen med meg til evig.  

 

 

Ghazal Sajedi  

Oslo, mai 2019  



VI 
 

 

 

 

 



VII 
 

Sammendrag  
Bare et lite stopp i blodtilførsel til hjernen, for eksempel ved iskemisk hjerneslag, kan føre til 

celledød og nevrologiske skader. Laktat er vist å ha nevroprotektive effekter som beskytter 

nevroner mot iskemi. Under høyintensitetstrening skjer det en akkumulering av laktat i blodet, 

og laktat gjennom aktivering av hydroksykarboksylsyre reseptor 1 (HCAR1) induserer 

signalveier som kan være en del av de helsefremmende effektene av trening. I denne studien 

øker vi laktatkonsentrasjonen i blodet gjennom laktatinjeksjoner, og vi undersøker om laktat, 

gjennom aktivering av HCAR1, gir mindre lesjonsvolum etter et hjerneslag. Vi induserte 

hjerneslag i villtypemus som hadde HCAR1 (WT) og i HCAR1 knock-out mus (KO) ved 

permanent okklusjon av distal arteria cerebri media (MCA). Deretter injiserte vi laktat (200 

mg/ml oppløst i 0,9% 1 M PBS; 2 g/kg kroppsvekt) eller natriumklorid (0,9%; 2 g/kg 

kroppsvekt) intraperitonealt 24 og 48 timer etter operasjonen. I dyr perfundert tre uker etter 

operasjonen så vi et signifikant mindre lesjonsvolum i WT-mus behandlet med laktat enn i 

WT-mus behandlet med natriumklorid. HCAR1 KO-mus tenderte til å ha mindre lesjoner enn 

WT musene, men i KO-musene ga laktatinjeksjoner ingen effekt på lesjonsstørrelsen. Vi 

indentifiserer dermed HCAR1 som en viktig reseptor ved hjerneslag, og et potensielt 

angrepspunkt for nye legemidler ved hjerneslag.  

Videre ønsket vi å undersøke om denne gunstige effekten av laktat kommer av økt 

nevrogenese og/eller angiogenese i hjernen. Vi analyserte tetthet av nevroblaster (DCX+ 

celler) i subgranulære sonen (SGZ) i hilus av gyrus dentatus (DG) og subventrikulære sonen 

(SVZ).  

For å undersøke graden av angiogenese så vi på kapillærtetthet i hilus av DG og rundt 

slagområdet. Det ble oppdaget forskjeller eller tendenser til forskjeller mellom gruppene, men 

vi fant ingen forskjeller som i seg selv kan forklare den store effekten av laktat på 

lesjonsvolum i WT-mus. 

Denne studien viser at laktat, gjennom aktivering av HCAR1, reduserer slagvolumet i WT-

mus, men ikke i HCAR1 KO-mus. Selv om mekanismen fortsatt er ukjent, er effekten vi ser 

på slagvolum klinisk relevant. Laktatbehandlingen i denne studien ble gitt 24-48 timer etter 

indusert hjerneslag. Det representerer et tidsvindu der man har få eller ingen effektive 

behandlingsalternativer å tilby pasientene. Studien åpner for å teste ut HCAR1-agonister i 

behandling av hjerneslag.  
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1 Introduksjon  

 Hjerneslag 
Bare et lite stopp i blodtilførsel kan ha alvorlige konsekvenser for hjernen. I USA oppstår i 

gjennomsnitt et hjerneslag hver 40. sekund hvorav et dødsfall hver 4. minutt (Benjamin et al., 

2018). Hjerneslag er den nest største årsaken til død og den tredje største årsaken til uførhet i 

verden (Feigin et al., 2014; Feigin et al., 2017). Samtidig er nevrologisk skade og tap av 

nervefunksjon, på grunn av lite blodtilførsel og hypoksi (iskemi), ledende årsaker til demens 

og depresjon (Deb et al., 2010; Johnson et al., 2016; Majid & Kassab, 2018). I 2016 var 

prevalensen av hjerneslag estimert til 82 millioner tilfeller på verdensbasis (67,7 millioner 

med iskemisk hjerneslag og 15,3 millioner med hjerneblødninger). Hvert år er det omtrent 17 

millioner nye tilfeller av hjerneslag i verden, hvorav 5,5 millioner dødstilfeller (Benjamin et 

al., 2019).  

 

I Norge er hjerneslag den tredje største årsak til dødelighet, og største årsak til uførhet (Elling 

et al., 2014). Insidensen av hjerneslag i Norge er omtrent 12 000 nye tilfeller hvert år som 

tilsvarer 40 nye tilfeller hver dag (Elling et al., 2015). Tallet må antas å øke i årene framover 

grunnet økende andel eldre i befolkning (Fjærtoft, 2019). En nyere rapport fra 

folkehelseinstituttet viser at andelen pasienter (>67 år) som overlevde et hjerneslag er 

forbedret fra 86,4% i 2013 til 88,3% i 2017 (FHI, 2017). Hjerneslag gir i tillegg til de 

humanitære konsekvensene av uførhet og dødelighet, en økonomisk belastning for samfunnet. 

Livtidskostnader per i dag ligger gjennomsnittlig på 600 000 kroner per pasient. Kostnadene 

øker med alvorlighetsgraden av sykdommen og er estimert til samlet 7-8 millioner kroner per 

år (Fjærtoft & Indredavik, 2007).  

 

Hjerneslag kan forklares av blødninger i hjernen eller embolisk/trombotisk okklusjon 

(blodpropp) av en cerebral arterie. For å skille mellom disse må hjernen skannes med 

computertomografi (CT) eller magnetresonanstomografi (MRI) ettersom kliniske 

undersøkelser ikke er tilstrekkelige for å kartlegge diagnose (Jauch, 2019). Høyt blodtrykk, 

røyking, høyt kolesterol, diabetes og tidligere slag er blant største risikofaktorene for 

hjerneslag, og risikoen øker med økende alder (Elling et al., 2014).  
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Trombolytisk behandlingen og trombektomi er per i dag eneste behandlingene mot iskemisk 

hjerneslag og gjøres henholdsvis intravenøst (plasminogenaktivator) og intra-arteriell 

(mekanisk) innenfor terapivinduet (Hov et al., 2017). Trombolytisk behandling er en effektiv 

og tilgjengelig behandling dersom det administreres tidlig nok i prosessen, men det er mindre 

enn 5% av pasientene som får denne behandlingen. De resterende 95% fyller ikke kriteriene 

for en trombolytisk behandling (Koh & Park, 2017). Mye av fokuset innenfor nyere forskning 

er dermed på nervebeskyttende behandlinger (Roth & Liesz, 2016).  

 

1.1.1 Patologien bak hjerneslag  
Hjernen utgjør bare 2% av den totale kroppsvekten, men den mottar 20% av blodet som 

sirkuleres rundt i kroppen (Mink et al., 1981; Rolfe & Brown, 1997). Hjernen har lite 

energilager og for å få den energien den trenger i form av adenosintrifosfat (ATP) er den 

avhengig av kontinuerlig tilførsel av blod fra hjertet. Små endringer i blodsirkulasjonen og 

kortvarig stans i blodtilførsel kan dermed føre til vedvarende nervedød og store skader i 

hjernen (Majid & Kassab, 2018). 

 

Iskemisk skade under et slag oppstår når blodtilførsel til en del av hjernen reduseres til under 

et kritisk nivå og den såkalte eksitotoksiske kaskaden kommer i gang (Dirnagl et al., 1999). 

ATP deplesjon som oppstår under cerebral anoksi/hypoksi påvirker Na+/K+-ATPase 

ionepumpen som regulerer ionebalansen i nevroner. Reduksjon i ionepumpe-aktiviteten fører 

til økt depolarisering av nevroner. Membrandepolarisering aktiverer spenningsstyrte Ca2+-

kanaler som fører til frigjøring av glutamat, en eksitatorisk nevrotransmitter. Glutamat 

sammen med glysin aktiverer glutamat reseptorene, N-metyl-D-aspartat (NMDA), alfa-

amino-3-hydroksy-5-metyl-4-isoksazolproprionsyre (AMPA) og kainat, og gir en større 

økning i Ca2+ nivåer intracellulært (Grotta & Helgason, 1999; Majid & Kassab, 2018). 

Overskudd av Ca2+ aktiverer mange enzymsystemer som fører til DNA-skade, 

mitokondrieskade og dannelse av frie oksygenradikaler (ROS) som direkte skader proteiner, 

nukleinsyrer, lipider og aktivere andre celledød mekanismer (Dirnagl et al., 1999; Lo et al., 

2003). 

Økt intracellulært Ca2+ fører til dannelse av Ca2+-pyrofosfatkomplekser som binder til 

inflammasomer. Inflammasomer er aktivatorer av inflammatoriske responser og øker 

cytokinproduksjonen i kjernen av slaget (Kalogeris et al., 2012). Ved akkumulering av 
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inflammatoriske faktorer, brytes blod-hjernebarrieren (av engelsk blood brain barrier: BBB) 

ned og innstrømming av vann og proteiner til ekstracellulær området fører til vasogen ødem 

(Jauch, 2019). Ved nedbryting av BBB inntrenger nøytrofilene over til hjernens parenkym og 

trekker til seg immunforsvarets makrofager og monocytter. Disse inflammatoriske prosessene 

er antatt å øke skaden etter et hjerneslag (Dirnagl et al., 1999; Feuerstein et al., 1998). 

 

Slagområdet deles inn i kjerne og penumbra: i kjernen vil det være full stans av blodtilførsel 

og cellene blir irreversibelt skadet, mens penumbra, som er området rundt kjernen, mottar 

fortsatt litt oksygen fra kollaterale arterier rundt (Yu et al., 2016). I kjernen av slagområdet vil 

tap av oksygen og glukosemetabolisme føre til deplesjon av energilageret og videre nekrose 

av nevroner. I penumbra overlever cellene i noen timer før apoptoseprosesser starter 

(Sekerdag et al., 2018; Strokecenter, 2019).  Målet med terapien er å starte behandlingen 

fortest mulig for å redde mest mulig av penumbra, slik at pasienten skal få en bedre prognose 

(Grotta & Helgason, 1999).  

 

 Iskemiske dyremodeller  
Dyremodeller av iskemisk slag brukes for å studere patologien bak slag hos mennesker, samt i 

prekliniske studier ved utvikling av nye legemidler (Vaas et al., 2017). Det finnes ulike 

dyremodeller, hvor den mest etablerte modellen er filament modellen. I denne modellen 

innfører man et silisiumbelagt suturfilament gjennom karotisarterien og inn i Willis sirkel, 

hvor den blokkerer blodtilførselen til MCA. En slik okklusjon med påfølgende stop i 

blodtilførsel fører til relativt store skader i hjernebarken og underliggende områder, deriblant 

corpus striatum og hippocampus (Wayman et al., 2016). Størrelsen av slaget avhenger av 

varigheten filamentet er værende i arterien (Engel et al., 2011), og okklusjon varer normalt i 

60, 90, 120 minutter eller permanent (Carmichael, 2005). Modellen gir reproduserbart slag i 

MCAs forsyningsområdet og den krever ingen kraniotomi (Engel et al., 2011).  

 

Permanent okklusjon av distal MCA (DMCAO) er en annen modell hvor man bruker en 

bipolar diatermitang for permanent okklusjon av distal MCA ved hjelp av elektrokoagulasjon 

(figur 1.1). DMCAO-modellen gir nesten utelukkende kortikal skade, som affiserer ca. 15% 

av hemisfæren (Llovera et al., 2014). Modellen krever kraniotomi for å få tilgang til den 
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distale delen av MCA. Kraniotomien gir mindre trykkøkning i hodeskallen enn den 

tradisjonelle MCAokklusjonen (Wayman et al., 2016). Sham studier viser at kraniotomi kan 

gi stress respons og dermed påvirke resultatene i studien (Glazier et al., 1994), i tillegg kan 

åpning av hodeskallen eksponere hjernen for ulike patogener som kan vekke en 

immunrespons (Doyle & Buckwalter, 2014). Sham operasjoner er dermed viktig å ha med 

som kontroll for dette. DMCAO-modellen gir reproduserbare kortikale lesjoner, lav variasjon 

og den korte operasjonstiden gjør at det er lav mortalitet i forhold til andre dyremodeller for 

hjerneslag (Llovera et al., 2014).   

 
 

Figur 1.1. Illustrasjonsbilde av Willis sirkel. Arteria cerebri media (MCA) og arteria cerebri anterior (ACA) er 

forgreninger av arteria carotis interna (ICA) og arteria cerebri posterior (PCA) som danner Willis sirkelen. 

MCA forgrener seg og danner cerebral MCA. Svarte streker viser steder hvor MCA koagulasjonen finner sted: 

distal og proksimal til første forgrening.  

 

Fototrombotisk modell er en annen dyremodell hvor en fotosensitiv farge blir injisert i dyret. 

Gjennom belysning med en bestemt bølgelengde vil fargen aktiveres og danne singlett 

oksygen og andre oksygenradikaler som gir endotelskader, blodplateaktivering og 

aggregering (For oversiktsartikkel se Sommer, 2017). Modellen er reproduserbar og gir en 

nøyaktig lokalisering av slaget, men penumbra er betydelig redusert. Dette er en ulempe med 
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tanke på investering av nervebeskyttende substanser hvor man vil redde penumbra (For 

oversiktsartikkel se Fluri et al., 2015; Sommer, 2017).  

 

I Endotelin-1 modellen eksponeres hjernen for endotelin-1 som er en potent vasokonstriktiv 

substans (Yanagisawa et al., 1988). Ulike konsentrasjoner av endotelin-1 gir ulik grad av 

vasokonstriksjon, og lesjonsvolumet vil dermed avhenge av endotelin-1 konsentrasjonen (For 

oversiktsartikkel se Fluri et al., 2015). I tillegg til vasokonstriktiv effekt, gir endotelin-1 

stimulering av astrogliose og aksonal «sprouting» som kan påvirke reparasjonsperioden etter 

hjerneslag og interferere med resultatene i en studie (Uesugi et al., 1998). I forhold til andre 

slagmodeller er endothelin-1 modellen lite reproduserbar (For oversiktsartikkel se Fluri et al., 

2015).  

 

 Laktat i hjernen  
Laktat er en hydroksymonokarboksylsyre med pKa 3,86 som gjør substratet til et anion ved 

fysiologisk pH. I kroppen kan man finne små mengder laktat i blod og muskelvæsken i hvile 

(PubChem, 2019). Laktat har to isomerformer, L-laktat og D-laktat, hvor L-laktat er den 

endogene formen som produseres i kroppen (Yusuf, 2015). I denne oppgaven brukes 

gjennomgående «laktat» om L-laktat, eller der det ikke er naturlig å skille mellom 

enantiomerene. D-laktat omtales ikke videre i oppgaven.  
I mange år trodde man at laktat utelukkende var et avfallsprodukt fra anaerob metabolisme, 

men senere viste det seg at laktat også er et viktig energisubstrat i hjernen hvor den har en 

nervebeskyttende effekt (Sala et al., 2013; Schurr et al., 1988). Under normale forhold brytes 

glukose ned til pyruvat gjennom glykolysen. Pyruvat inngår i sitronsyresyklusen og danner 

nikotinamid adenin dinukleotid-H (NADH) og flavin adenin dinukleotid-H2 (FADH2) som 

brukes videre i elektrontransportkjeden for å danne ATP. Under forhold med lite oksygen 

(hypoksi), aktiveres glykolysen hvor pyruvat blir omdannet til laktat ved hjelp av laktat 

dehydrogenase (LDH), en prosess som kalles anaerob glykolyse (Magistretti & Allaman, 

2018).  

Laktat transporteres over cellemembraner ved passiv diffusjon mediert av monokarboksylat 

transportører (MCT). Transporten er en toveis (bidirectional) ko-transport hvor en 

monokarboksylat (laktat) diffunderer inn eller ut av cellen sammen med et proton (H+). Under 

normale forhold er laktatkonsentrasjonen den hastighetsbestemmende faktor for diffusjon av 
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laktat inn eller ut av cellen, men når laktatkonsentrasjonen øker kraftig vil tettheten av MCTer 

i membranen være den hastighetsbestemmende faktoren (Hertz & Dienel, 2005; Poole & 

Halestrap, 1993; Riske et al., 2017). Under trening og aktivering av store muskelgrupper vil 

anaerob metabolisme dominere, og laktatnivåer i arteriene øker. Med økt laktat konsentrasjon 

i blodet øker også laktatopptak til hjernen via MCTer (MCT1 i BBB, MCT4 i perisynaptiske 

astrocytt-prosesser og MCT2 i nevroner) (Quistorff et al., 2008; Simpson et al., 2007). Laktat 

importert fra blodet til hjernen brukes for å generere energi (Quistorff et al., 2008; van Hall et 

al., 2009), og dermed beskytte nevroner mot iskemi (Berthet et al., 2009) og fasilitere 

formasjonen av hukommelse (Suzuki et al., 2011).  

 

1.3.1 Astrocytt-nevron laktat shuttel 
Basert på eksperimentelle observasjoner kan det sies at glutamatopptak aktiverer 

glukosemetabolismen i astrocyttene, noe som er grunnlaget for astrocytt-nevron laktat shuttel 

hypotesen (av engelsk Astrocyte-neuron lactate shuttle: ANLS) (Bouzier-Sore et al., 2002; 

Kasischke, 2009; Magistretti, 2000). I 1994 kom Pellerin og Magistretti fram til at 

astrocyttene, i tillegg til nevrotransmitter resirkulering og opptak av ekstracellulært Ca2+-

ioner, fungerer som et energilager for nevroner (Pellerin & Magistretti, 1994). I henhold til 

ANLS, stimulerer glutamatopptaket astrocyttenes glukoseforbruk og laktatproduksjon. 

Økning av intracellulært Ca2+ og Na+ etter glutamat eksponering, aktiverer Na+/glutamat ko-

transportøren som fører til stimulering av glukosetransportprotein type 1 (GLUT1) i 

astrocyttene (Loaiza et al., 2003). Videre vil økning i ekstracellulært K+ depolarisere 

astrocyttenes cellemembran. Depolariseringen aktiverer Na+/bikarbonat ko-transportøren som 

fører til innstrømming av bikarbonat, økning i intracellulær pH, stimulering av glykolysen og 

økning av laktatproduksjonen (Barros, 2013; Pellerin & Magistretti, 2012; Ruminot et al., 

2011). ANLS bygger hovedsakelig på in vitro-studier, og det er fortsatt uenighet i 

forskningsfeltet knyttet til viktigheten av laktat-shutteling i ulike situasjoner (Dienel, 2017; 

Lundgaard et al., 2015).  

1.3.2 Laktat som signalmolekyl  
Laktat som signalmolekyl er involvert i prosesser som står bak migrasjon av kreftceller 

(Baumann et al., 2009), regulering av genekspresjon (Hashimoto et al., 2007), stamcelle-

differensiering (Milovanova et al., 2008) og regulering av inflammatoriske responser (Haas et 
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al., 2015). Laktat, i tillegg til metabolske funksjoner, har vist å ha nevroprotektive effekter 

ved å beskytte hjernen mot celledød og nevrologiske skader (Berthet et al., 2012; Berthet et 

al., 2009).  
Trening modulerer bl.a. nevrogenese og angiogenese som er viktige for hjernens plastisitet og 

homeostase (Cotman et al., 2007). Under høyintensitetstrening eller ved laktatinjeksjoner vil 

økt laktat nivåer i blodet aktivere hydroksykarboksylsyre reseptor 1 (HCAR1) (Morland et al., 

2017). HCAR1 (også kalt GPR81) er en G-protein-koplet reseptor (GPCR) uttrykt i 

plasmamembranen (transmembran reseptor). Brunt- og hvitfettvev uttrykker mye HCAR1, 

men reseptoren er også påvist i andre organer som lever, nyrer og hjernen i lavere nivåer 

(GeneCards, 2019). I hjernen er HCAR1 lokalisert i fibroblaster i pia mater, og spesielt i 

celler rundt blodårer som forsyner hjernen med blod. HCAR1 finnes også i pericyttlignende 

celler som ligger langs intracerebrale kapillærer (Morland et al., 2017). Ved agonistbinding 

(laktat) koples reseptoren til en Gi protein og gir nedregulering av cAMP konsentrasjon; i 

fettvev fører dette til bremsing av lipolyse (Ahmed et al., 2010). I hjernen vil aktivering av 

HCAR1 v.h.a. laktat føre til økt ekspresjon av vaskulært endotelial vekstfaktor (VEGF) og økt 

angiogenese (Morland et al., 2017). Flere studier har også vist av hjernederivert nevrotrofisk 

faktor (BDNF) nivåer øker parallelt med laktatkonsentrasjonen i blodet etter 

høyintensitetstrening eller laktatinfusjoner (Marston et al., 2017; Saucedo-Marquez et al., 

2015; Schiffer et al., 2011). BDNF kan lett krysse BBB, og konsentrasjonen i periferblod 

reflekterer dermed BDNF konsentrasjonen i hjernen (Schiffer et al., 2011). Økning i BDNF 

nivåer i hjernen har vist å føre til økt nevrogenese (Bathina & Das, 2015).  

 

Studier har sett på laktat som en behandlingsmulighet med nevroprotektive effekter etter et 

iskemisk hjerneslag; dette viste Berthet et al. ved å injisere laktat intracerebroventikulær i dyr 

etter MCAO (Berthet et al., 2012). Laktat administrert etter iskemisk hjerneslag beskyttet 

nevroner mot celledød, reduserte lesjonsvolumet og forbedret nevrologiske utfallet etter 

hjerneslag (Berthet et al., 2012; Berthet et al., 2009). I lys av tidligere funn er dermed neste 

spørsmål om HCAR1-indusert nevrogenese og/eller angiogenese etter laktatinjeksjoner står 

bak den nevroprotektive effekten av laktat etter hjerneslag.  

 

 Nevrogenese og angiogenese ved hjerneslag  
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Hjerneslag fører ikke bare til nevroinflammasjon, men det aktiverer også en del intrinsiske 

reparasjonsprosesser som for eksempel nevrogenese og angiogenese som har vist seg å være 

viktige faktorer for kognitiv bedring etter hjerneslag (Ruan et al., 2015). Enkelte studier 

hevder at prosessene er koplet sammen (Lacar et al., 2012; Shen et al., 2008; T. Yamashita et 

al., 2006). I forbindelse med nydannende kapillærer kan man se migrerende nevroblaster som 

beveger seg mot slagområdet hvor de blir omdannet til modne nerveceller. Migrering av 

nevroblaster samtidig som nydannelse av kapillærer har dermed positive effekter på 

progresjonene etter hjerneslag (Beck & Plate, 2009; Xiong et al., 2010). Vekstfaktorer, slik 

som dem nevnt ovenfor, er viktige regulatorer for både nevrogenese- og 

angiogeneseprosessen, og enkelte av dem (for eksempel VEGF) regulerer begge prosessene 

(Ruan et al., 2015). Men selv om prosessene har felles reguleringsmekanismer er de adskilte 

prosesser som sammen eller hver for seg bidrar til reparasjonsprosessen etter et hjerneslag.  

 

1.4.1 Nevrogenese 
Lenge trodde man at nevrogenese er et fenomen som kun finner sted under embryonisk 

utvikling, inntil Altman og Das i 1965 motbeviste dette. Studien viste, ved hjelp av injisert 

[H3]tymidin, at det foregikk nevrogenese i prosencephalon (forhjernen) hos voksne rotter 

(Altman & Das, 1965) (tymidin er en deoxyribonukleinsyre som inkorporeres i DNA under 

DNA-syntese. Når [H3]tymidin er tilstede, vil nysyntetisert DNA inneholde dette, mens 

tidligere syntetisert DNA inneholder normalt tymidin (Duque & Rakic, 2011). [H3]tymidin i 

nevroner er dermed markør for nevrogenese. Nevrogenese finner sted i subgranulære sonen 

(av engelsk subgranular zone: SGZ) av gyrus dentatus (DG) og subventrikulære sonen (av 

engelsk subventricular zone: SVZ) av de laterale ventriklene (Altman, 1969; Altman & Das, 

1965; Duan et al., 2008). Her vil stamceller jevnlig dele seg og danne granulære celler som 

differensierer, modnes og migrerer til andre deler av hjernen (Alvarez-Buylla & Garcia-

Verdugo, 2002; Braun et al., 2014; Ernst et al., 2014; Kuhn et al., 1996). I en voksenhjerne vil 

nevronale stamceller (av engelsk neuronal stem cells: NSC) i DG og SVZ aktiveres av ulike 

stimuli som læring (Gould et al., 1999) og trening (van Praag et al., 1999), men også 

patologiske forhold som iskemisk hjerneslag (J. Liu et al., 1998; Palma-Tortosa et al., 2017). 

Det er en veldokumentert sammenheng mellom unormal nevrogenese i hjernen og 

sykdommer som Alzheimers sykdom, Huntingtons sykdom, epilepsi, depresjon og Parkinsons 

sykdom (Kempermann et al., 1997; Malberg & Duman, 2003; van Praag et al., 1999).  
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Ved aktivering av NSC, vil disse dele seg usymmetrisk og danne transittforsterkende-celler 

(av engelsk transit amplifying cells: TAC) og kortvarige intermediate progenitorceller (av 

engelsk transient intermediate progenitor cells: TIP) i henholdsvis SVZ og SGZ. TAC- og 

TIP-cellene deler seg videre i et bestemt antall ganger til de danner nevroblaster (H. Liu & 

Song, 2016).  

I dyremodeller av iskemisk hjerneslag har man observert økt nevrogenese i SVZ (Jin et al., 

2001; R. L. Zhang et al., 2001) hvor NSC proliferasjonen var tydelig 7-14 dager etter slaget 

(Kreuzberg et al., 2010). Under normale forhold migrerer nevroblaster fra SVZ til bulbus 

olfactorius hvor de differensierer til modne nevroner (Kornack & Rakic, 2001). Under 

iskemisk hjerneslag forstyrres denne transportveien, noe som gjør at nevroblaster migrer mot 

slagområdet istedenfor (Thored et al., 2006) (figur 1.2).  

Migreringsveien for nevroblaster i DG er noe kortere enn det i SVZ. Her vil nevroblaster 

migrere fra SGZ til granulærcellelaget (GCL) hvor de blir integrert i det nevronale nettverket i 

hippocampus (Lie et al., 2004). Som nevnt ovenfor kan trening oppregulere ekspresjon av 

ulike vekstfaktorer som for eksempel BDNF. BDNF kan videre aktivere fosfatidylinositol 3-

kinase (PI3K)/Akt signaleringsveien (Meng et al., 2005) som påvirker nevronal 

celleproliferasjon og celledifferensieringen (Sinor & Lillien, 2004; Vojtek et al., 2003). 

Nevroblastproliferasjonen i DG har blitt rapportert å øke under lavintensitetstrening, men ikke 

høyintensitets trening (Yau et al., 2014). Studier har vist at trening øker nevronal 

differensiering og migrasjonen (So et al., 2017; Yau et al., 2014), men det er enda ikke vist 

om økt nevrogenese i DG som respons på trening skyldes laktat.  
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Figur 1.2. Nevrogenese ved hjerneskade. A) Skade i cerebral korteks fører til aktivering og proliferasjon av SVZ nevronale 

stamceller (rød) B) Dobbelkortin (DCX)-positive nevroblaster begynner å migrere mot slagområdet C) Noen få av 

nevroblaster overlever migrasjonen og differensierer til modne nevroner i slagområdet (gul) D) Representativt konfokalbilde 

D 
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av DCX-merkede nevroblaster (rød) i et migreringsmønster. Snitt er fra HCAR1 KO laktatinjiserte mus etter indusert 

hjerneslag. Målestokk 200 µm. A-C er hentet fra (Sawada & Sawamoto, 2013); D er tatt av G. Sajedi 

 

Markører for nevrogenese  

Under nevrogenese utrykkes mange forskjellige proteiner som kan brukes som markører for 

prosessen. Dobbelkortin (DCX) er et mikrotubuli assosiert fosfoprotein som spiller en viktig 

rolle i kortikal nervecelle-migrasjon. DCX er uttrykt av postmiotiske nevroner (Gleeson et al., 

1999) og ekspresjonen er spesifikk for intermediate stamceller og nevroblaster. Alle DCX-

positive nerveceller har også en tidlig utvikling av nevrale antigener, og DCX er en viktig 

markør for nevrogenese (Rao & Shetty, 2004). I tillegg finnes det andre markører som nestin 

eller PAX6 som detekterer tidligere faser i nevrogeneseprosessen (Berg et al., 2018; Kuhn et 

al., 2016). Men å kun se på tidligere stadier av nevrogenese er ikke en god nok indikator på at 

nevroner vil bidra til beskyttelse ettersom under nevrogenese er det flere tidspunkter hvor 

nevroner kan enten dø eller videreutvikles og modnes, og dette avhenger av hvor stor 

glutamat/gamma aminosmørsyre (GABA) input nevroner får (Kuhn, 2015). Når nevroner 

begynner å modnes vil de utrykke nevronal nuclei (NeuN) som er en annen markør for 

modningsfasen av nevroner (Kuhn et al., 2016). 

 

1.4.2 Angiogenese  
På grunn av sitt høy metabolsk aktivitet er hjernen avhengig av kontinuerlig tilførsel av 

nærings- og oksygenrikt blod. Før hjertet begynner å slå, er det vaskulære systemet i fosteret 

ferdig utviklet, og etter det dannes nye kapillærer jevnlig fra eksisterende blodkar gjennom 

«sprouting», i en prosess som kalles angiogenese (Plate, 1999). Hjernens angiogenese er en 

komplisert og kontrollert prosess som reguleres blant annet av vaskulært VEGF/VEGF-

reseptor systemet (Shibuya, 2009).  
 

Gjennom aktivering av VEGF reseptor-2 tyrosin kinase kan VEGF-A føre til aktivering av 

fosfolipase Cγ-protein kinase og stimulering av endotelcelleproliferasjon (Geiseler & 

Morland, 2018; Shibuya, 2009). VEGF og VEGF reseptorer regulerer dannelse av modne 

blodårer, mens angiopoietiner og deres reseptorer er viktig for modning og stabilisering av 

blodårer (Y. Zhang et al., 2014). VEGF er en viktig trofisk faktor for igangsettingen av 
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angiogenese, som i tillegg har beskyttende effekter på nydannede nevroner etter slag (Thau-

Zuchman et al., 2010). Laktat via HCAR1 regulerer angiogenese og øker VEGF ekspresjonen 

i hjernen (Morland et al., 2017). I tillegg har mange studier vist at angiogenese induseres 

under iskemiske hjerneskader og har blitt observert i penumbra; prosessen regnes dermed som 

en beskyttelsesmekanisme for å øke blodforsyningen til hjernen, hindre celledød (Beck & 

Plate, 2009; Krupinski et al., 1994; Shibuya, 2009; Xiong et al., 2010) og kan dermed påvirke 

skadeomfanget etter et hjerneslag.  
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2 Formål  
I denne studien ønsket vi å undersøke om aktivering av HCAR1, ved intraperitoneale 

laktatinjeksjoner 24 og 48 timer etter indusert hjerneslag, påvirker skadeomfanget, og om 

dette eventuelt kunne forklares utfra endret angiogenese og/eller nevrogenese i hjernen.   

 

For å undersøke dette har vi besvart følgende forskningsspørsmål:  

 

1) Påvirker laktatbehandling lesjonsutbredelse?  

2) Har laktatbehandling forskjellige effekter i HCAR1 KO dyr sammenlignet med WT 

dyr?  

3) Induserer laktat, via aktivering av HCAR1, endringer i nevrogenese som kan bidra til 

reparasjonsprosessen etter et hjerneslag?  

4) Induserer laktat, via aktivering av HCAR1, endringer i angiogenese som kan bidra til 

reparasjonsprosessen etter et hjerneslag? 
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3 Materiale og metoder  

  Kjemikalier  
Kjemikalium   Preparat  Produsent  

3,3-

diaminobenzidintetrahydrokl

orid  

 3,3-diaminobenzidine 

tetrahydrochloride  

 Sigma-Aldrich, USA 

4´,6-diamidin-2-fenylindol   4’,6-diamidin-2-fenylindol 
 

 Sigma-Aldrich, USA 

Agarose   UltraPure Agarose   Invitrogen, USA  

Bovint serumalbumin    Bovine Serum Albumin   Sigma-Aldrich, USA  

Bromofenolblått  Bromophenol Blue   Sigma-Aldrich, USA  

Buprenorfin   Temgesic  Indivior, USA 

Cresyl violet fargeløsning   Cresyl violet stain solution  Sigma-Aldrich, USA 

Dimetylsulfoksid  Dimethyl sulfoxide   Sigma-Aldrich, USA  

Dinatriumhydrogenfosfat   Disodium hydrogen 

phosphate 

 Sigma-Aldrich, USA  

Eddiksyre   Acetic acid   Sigma-Aldrich, USA 

Eosin Y-løsning   Eosin Y-solution, 

alcoholic for microscopy  

 Merck Millipore, USA  

Etanol  Absolutt alkohol prima   Antibac, Norge 

Etylendiamintetraeddiksyre   Ethylenediaminetetraacetic 

acid  

 Sigma-Aldrich, USA  

Fentanyl   Fentadon vet.   Eurovet, Nederland  

Glyserin-gelatin   Glycerin-gelatin   Sigma-Aldrich, USA 

Glyserol   Glycerol   Sigma-Aldrich, USA  

Hematoxylinløsning 

modifisert i følge Gill ΙΙΙ 

 Hematoxylin solution 

modified acc. To Gill III 

 Merck Millipore, USA  

Hydrogenperoksid   Hydrogen peroxide 

solution  

 Sigma-Aldrich, USA  

Hydrokloridsyre   hydrochlorid acid  Merck Millipore, USA  

Iseddik   Glacial acetic acid   Merck Millipore, USA  
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Isofluran   Isoflurane   Baxter, USA 

Isopropanol   2-Propanol   Sigma-Aldrich, USA 

Kaliumdihydrogenfosfat  Potassium dihydrogen 

phosphate  

 Merck Millipore, USA  

Kaliumklorid  Potassium chloride   Fluka, Sigma-Aldrich, 

USA  

Klorheksidin     Fresenius Kabi, Norge 

L-laktat   Sodium L-lactate  Sigma-Aldrich, USA 

Natriumazid   Sodium azide   Sigma-Aldrich, USA  

Natriumdihydrogenfosfat   Sodium dihydrogen 

phosphate 

 Sigma-Aldrich, USA  

Natriumdihydrogenfosfat   Sodium dihydrogen 

phosphate 

 Sigma-Aldrich, USA  

Natriumklorid   Sodium chloride   Fluka, Sigma-Aldrich, 

USA  

Natriumlaurylsulfat   Sodium Dodecyl Sulfate   Thermo Fisher 

Scientific, USA 

Natriumsitrat   Sodium citrate   Sigma-Aldrich, USA  

Neo Mount   Neo Mount   Merck Millipore, USA  

Neo-Clear  Neo-Clear  Merck Millipore, USA  

Nyfødt kalv serum   Newborn Calf Serum   Invitrogen, USA  

Paraformaldehyd   Paraformaldehyde  Sigma-Aldrich, USA  

ProLong Gold    Thermo Fisher 

Scientific, USA 

Simplex øyesalve     Actavis, USA  

Sitronsyre  Citric acid   Sigma-Aldrich, USA  

Streptavidin-biotinylert 

pepperrot-peroksidase (HRP) 

komples 

 Streptavidin-biotinylated 

Horseradish Peroxidase 

 GE Healthcare, UK  

Sukrose   Sucrose  Sigma-Aldrich, USA  

Tiletamin/Zolazepam   Zoletiv vet.  Vibrac, USA  

Tris base   Trizma Base  Sigma-Aldrich, USA  

Tris HCl  Trizma HCl  Sigma-Aldrich, USA  
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Triton X-100   Triton X-100  Sigma-Aldrich, USA  

Ultra filtrert vann   Millipore Q-POP  Merck Millipore, USA  

Xylazin   Rompun vet.   Bayer Animal Health 

GmbH, Tyskland  

Xylen cyanol FF   Xylen Cyanole FF   Sigma-Aldrich, USA  

 

 Forsøksdyr 
Alle forsøk utført i denne studien har blitt godkjent av dyre- og omsorgskomiteen ved Institutt 

for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og av 

forsøksdyrutvalget (FDU) før forsøksstart (FOTS ID 14204; for avl: FOTS ID 12521). 

Studiene ble gjort i samsvar med nasjonale og regionale etiske retningslinjer og utført av 

Federation of Laboratory Animal Science Associations Category C (FELASA C)-sertifisert 

personale. Dyrene ble sjekket av sertifiserte personer to ganger om dagen under hele forsøket. 

Antall dyr i gruppene representerer minste tallet som forventes å vise forskjeller i forsøket. 

Musene ble holdt i standard greenline bur separert etter kjønn, med 1-5 mus i hvert bur. 

Hannmusene ble rutinemessig separerte fra hverandre etter operasjon, på grunn av fare for 

slåsskamper, disse ble flyttet til egne bur. Dyrene var i et lysregulert rom (12 timers lys/mørke 

syklus) med fri tilgang til vann og fôr. Burene var fritt for løpehjul for å unngå påvirkning av 

trening på forsøket (Garthe et al., 2016). Øremerking for identifikasjon ble gjort når dyrene 

var 4-6 uker gamle og vekten ble sjekket jevnlig under forsøket for å utelukke vekttap på 

grunn av mistrivsel.  

Den genetiske modellen brukt i denne studien var HCAR1 knock-out (KO) mus og villtype 

(WT) mus. HCAR1 KO mus sammen med WT mus ble brukt ettersom modellene er egnet for 

å studere HCAR1-medierte mekanismer ved iskemisk slag. I HCAR1 KO muselinjen er 

HCAR1 erstattet med en genkassett som koder for lacZ β-galaktosidase og neomycin resistens 

(Ahmed et al., 2010). Linjen er tilbakekrysset ni ganger med C57B1/6N etter ankomst til vårt 

laboratorium.  

 

 Genotyping  
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Genotyping er en prosess der man bruker biologiske analysemetoder for å detektere fravær 

eller nærvær av ulike DNA-sekvenser i organismens genom. Genotyping i denne studien ble 

utført av en ingeniør i en samarbeidsgruppe, og beskrives derfor kort nedenfor. Ørebiopsier 

for genotyping ble samlet under øremerking av musene.  
 

3.3.1 Buffere og løsninger  
Deoksyribonukleinsyre (DNA) ekstraksjonsbuffer  

100 mM tris base, 0,5 mM etylendiamintetraeddiksyre (EDTA), 0,2% (w/v) 

natriumlaurylsulfat (SDS), 200 mM natriumklorid, i ultra filtrert vann  

 

70% Etanol  

70% (v/v) etanol, i ultra filtrert vann  

 

Tris-EDTA (TE) buffer 

10 mM tris HCl (pH 8), 1 mM EDTA pH 8, i ultra filtrert vann  

 

Tris-borat-EDTA (TBE) running buffer 

40 mM tris base, 40 mM borsyre, 10 mM EDTA (pH 8), i ultra filtrert vann  

 

DNA loading buffer 6X 

0,25% (w/v) bromofenolblått, 0,25% (w/v) xylen cyanol FF, 30% (w/v) glycerol, i 1 liter ultra 

filtrert vann  

 

Polymerasekjedereaksjon (PCR) miks  

50 µl 10X PCR buffer uten magnesium (Invitrogen, USA), 40 µl 50 mM magnesiumklorid 

(Introvigen, USA), 10 µl 25 mM deoksynukleotidtrifosfat (dNTP) (Invitrogen, USA), 10 µl 

forover primer og 10 µl bakover primer (fortynnet 1:10 i nuklease fritt vann), 2,5 µl Taq DNA 

polymerase (Introvigen, USA), 25 µl dimetylsulfoksid (DMSO), i nuklease fritt vann til et 

totalt volum på 480 µl. 

 



18 
 

3.3.2 Primere  
HCAR1 forover (sekvens 5´-3´) 
AAGACCTGGAAGTCAAGCAC  

HCAR1 bakover (sekvens 5’-3’)  

CACCACAGTGAGGAAGACAA  

LacZ forover (sekvens 5’-3’)  

TTGGCGTAAGTGAAGCGAC  

LacZ bakover (sekvens 5’-3’)  

AGCGGCTGATGTTGAACTG  

Alle primere listet over var spesialdesignet og bestilt fra Eurofins.  

 

3.3.3 Agarosegel  
7,5% (w/v) agarose, 8 µl GelRed (Biotium, USA), i TBE running buffer til et totalt volum på 

200 ml 

 

3.3.4 Preparering av prøven  
Cellelysering  

Ørebiopsier fra WT mus og HCAR1 KO mus ble lysert og proteinene ble klippet til mindre 

sekvenser v.h.a. proteinase K (Invitrogen, USA). Blandingen ble deretter vortexet og inkubert 

ved 55 °C på en varmeblokk overnatt til vevet var lysert.  

 

Isolering og rensing av DNA 

Dagen etter lysering ble blandingen sentrifugert (13 000 rpm) (Heraeus Biofuge Pico, Thermo 

Fisher Scientific, USA) i 10 minutter, og supernatanten ble overført til nytt 

mikrosentrifugerør. Isopronanol (Sigma-Aldrich, USA) ble tilsatt til supernatanten før prøven 

ble vortexet, og sentrifugert (13 000 rpm) i 10 minutter. Pelleten ble deretter overført til nytt 

rør og 70% etanol (Antibac, Norge) ble tilsatt, vortexet, og sentrifugert (13 000 rpm) i 10 

minutter. Pelleten ble deretter tørket, før den ble suspendert i TE buffer i 10 minutter ved 55 

°C.  
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DNA amplifikasjon  

PCR ble brukt for å amplifisere DNA-et in vitro. Til DNA templatet ble det tilsatt PCR miks i 

forholdet 1:24 før blandingen ble amplifisert gjennom 32 sykluser bestående av: denaturering, 

herding og polymerisering.  

 

3.3.5 Agarose gelelektroforese  
Etter amplifikasjon ble DNA-sekvensene separert etter størrelse v.h.a. gelelektroforese før 

gelen ble visualisert og avbildet for videre tolking av data.  
 

3.3.6 Tolking av data  
Synlige bånd ved 190 basepar (bp) (for HCAR1 genet) og 600 bp (for lacZ genet) på gelen 

ble brukt for å skille mellom WT-mus (ett bånd ved 190 bp), HCAR1 KO-mus (ett bånd ved 

600 bp), og heterozygote mus (synlig bånd ved både 190 bp og 600 bp). Heterozygote mus 

ble ekskludert fra forsøket.  
 

 In vivo studier 
For å studere om laktat-behandling etter hjerneslag virker protektivt, og om disse effekter 

eventuelt er mediert gjennom HCAR1-aktivering, gjennomførte vi en in vivo studie på mus. 

Musene fikk indusert hjerneslag ved tre måneders alder. HCAR1 KO mus og WT mus ble 

semirandomisert i to behandlingsgrupper: laktatbehandling eller natriumkloridbehandling 

(kontroll). Fordelingene ble gjort slik at antall dyr var omtrent likt fordelt i hver gruppe med 

tilnærmet lik alders- og kjønnsfordeling.  
 

3.4.1 Permanent okklusjon av distal arteria cerebri media 
Permanent okklusjon av distal MCA (DMCAO), som ble brukt i dette forsøket, er en modell 

hvor distal MCA, oppstrøms for M1 og nedstrøms for M2, blir permanent okkludert v.h.a. en 

bipolar diatermitang (figur 1.1).  
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Operasjonen ble gjennomført av samme person (S. Geiseler) for alle dyr, og ble utført som 

beskrevet av Llovera og medarbeidere (Llovera et al., 2014). Operasjonsutstyr ble klargjort og 

sterilisert med 70% etanol. Sterilt saltvann (NaCl: 9 mg/ml, Fresenius Kabi, Norge) ble brukt 

for å holde operasjonsområdet hydrert under hele operasjonen. Simplex øyesalve (Actavis, 

USA) ble brukt for å holde øynene fuktig under anestesiperioden for å unngå øyeskade. Dyret 

ble først plassert i et anestesikammer med 4% isofluran (Baxter, USA) til spontane 

kroppsbevegelser stoppet og hjerterytmen var tydelig redusert. For å forsikre at dyret var i 

dyp anestesi, ble det utført reflekseksaminasjon ved at det ble klemt hard med en negl eller 

pinsett mellom dyrets tær. Dette skal ikke gi respons fra dyret når anestesien er tilstrekkelig 

dyp. Musen ble deretter lagt i sideleie slik at den ble liggende på høyre side med snuten i en 

anestesimaske med kontinuerlig strøm av 4% isofluran, og etter ett minutt ble 

isoflurankonsentrasjonen redusert til 1,5%. Før operasjonen startet ble det injisert 

smertestillende: buprenorfin 0,1 mg/kg (Temgesic, Indivior, USA) intraperitonealt (i.p.). 

Huden mellom venstre øye og øre ble desinfisert med klorheksidin (Fresenius Kabi, Norge), 

løftet med pinsett og klippet v.h.a. en operasjonssaks slik at tinningmuskelen (musculus 

temporalis) ble eksponert. En dråpe saltvann ble satt på muskelen før den ble løsnet fra 

skallen i dorsal og apikal områder (figur 3.1) v.h.a. en bipolar diatermitang (Bipolar forceps 

PREMIUM. Bayonet.tip 0,2 mm. Pointed, Erbe, Tyskland); generatoren (VIO 50 C, Erbe, 

Tyskland) ble satt på koagulasjonsfunksjon, bipolar modus med effekt 12W. Muskelen ble 

brettet til side slik at hodeskallen, som er til dels gjennomsiktig, kom til syne. Gjennom 

skallen kunne man se blodårene som omkranser hjernen, og MCA ble identifisert.  
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Figur 3.1. Bildet viser disseksjon av tinningsmuskelen. Muskelen ble løsnet apikal (1) og dorsal (2) v.h.a. 

bipolar diatermitang. Muskelen ble brettet til siden og MCA blir identifisert gjennom hodeskallen som er dels 

gjennomsiktig.  

 

Saltvann ble dryppet på hodeskallen for å holde området fuktig. Hodeskallen ble tynnet v.h.a. 

en drill og det siste tynne laget av hodeskallen ble forsiktig fjernet v.h.a. en pinsett; Dette for 

å unngå å skade hjernevevet med drillen. Elektrokoagulasjonstangen ble satt på 7W og distale 

MCA ble koagulert ved M1 og begge dens forgreninger (M2) (figur 1.1). For å koagulere 

blodet ble tangene holdt på hver sin side av blodåren. Dette induserer mindre mekanisk skade, 

og reduserer sannsynligheten for blødning. Etter koagulasjon ble det observert at MCA distalt 

for okulasjonen ble hvit på grunn av manglende blodtilførsel. Dette ble kontrollert i 30 

sekunder for å forsikre seg om at det ikke skjedde en gjenåpning av MCA etter koagulasjon. I 

sjeldne tilfeller ble det observert reperfusjon (~ 2 av 80 dyr). I disse tilfellene ble 

elektrokoagulasjonen gjentatt. Etter at okulasjon av MCA var bekreftet visuelt, ble 

tinningmuskelen brettet forsiktig tilbake på plass før huden ble sydd igjen. Musen ble plassert 

i varmeboks (35 °C) til den våknet opp fra anestesien (10 - 15 minutter) og ble flyttet over til 

buret sitt. En ny i.p. dose med buprenorfin 0,1 mg/kg (Temgesic, Indivior, USA) ble gitt som 

postoperativ analgetika 24 timer etter operasjonen og deretter daglig i inntil fem dager. 

 

Sham operasjon  

En kontrollgruppe fikk sham operasjon hvor alle prosedyrene var identiske med operasjonen 

beskrevet ovenfor, inkludert oppskjæring av tinningmuskelen og tynning av hodeskallen, men 

siste laget av hodeskallen ble ikke fjernet og distal MCA ble ikke koagulert. Sham-opererte 

dyr ble brukt som kontroll på selve operasjonen, ekskludert okklusjon. 

 

3.4.2 Laktat og natriumklorid injeksjoner  
Musene fikk laktat- eller natriumkloridinjeksjoner 24- og 48 timer etter operasjonen. Mus 

som ble behandlet med laktat, fikk i.p. injeksjoner av natrium L-laktat (≥99,9% Aldrich, 

71718; 2 g/kg kroppsvekt; 200 mg/ml oppløst i 0,9% 1 M PBS; pH-justert til 7,4; 18 

mmol/kg). Kontrollgruppen fikk samme volum per kg kroppsvekt av 0,9% natriumklorid.  
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3.4.3 Perfusjonsfiksering  
For å bevare cytoarkitekturen i vevet selv når dyret er dødt, ble mus perfusjonsfiksert. 

Natriumfosfat (NaPi) buffer 0,1 M ble laget ved å veie 11,5g dinatriumhydrogenfosfat 

(Na2HPO4, Sigma-Aldrich, USA) og 2,3g natriumdihydrogenfosfat (NaH2PO4, Simga-

Aldrich, USA) opp i en målekolbe. pH ble målt med pH-meter (Mehrohm 744 pH Meter) og 

justert til 7,4 om nødvendig. Paraformaldehyd pulver (PFA, Sigma-Aldrich, USA) ble tilsatt 

til NaPi-buffer dagen før perfusjon og ble blandet overnatt ved 70 °C, til 4% 

formaldehydløsning (4% formaldehyd må være fersk for å unngå polymerisering). 

Formaldehydløsningen ble filtrert før bruk for å unngå partikler som kan tette kapillærer.  

En gruppe mus ble perfundert henholdsvis én uke etter operasjonen, og en annen gruppe mus 

ble perfundert tre uker etter operasjonen. Hvert dyr ble dypt anestesert med en i.p. injeksjon 

ZRF-miks (zolazepam 3,3 mg/ml, tiletamin 3,3 mg/ml, xylazine 0,5 mg/ml, fentanyl 2,6 

µg/ml); 0,1 ml/10 g kroppsvekt. Etter 5-10 minutter, ble musen eksaminert for manglende 

respons på analgetisk stimuli (se ovenfor). Deretter ble musen festet på en isoporblokk i 

liggende posisjon på ryggen v.h.a. fire nåler. Bukhulen ble åpnet, før diafragma ble perforert. 

Toraks ble forsiktig klippet uten at hjertet eller de store arteriene/venene ble skadet. Ribbeina 

ble forsiktig bøyd til siden slik at hjerte ikke ble punktert. En perfusjonskanyle koblet til en 

peristaltisk pumpe ble ført inn i venstre ventrikkel. Et snitt i høyre aurikkel ble lagt for å la 

blodet renne ut og dermed hindre trykkøkning i sirkulasjonssystemet når perfusjonsvæsken 

ble pumpet inn. Via pumpen, ble dyret perfundert med filtrert 4% formaldehyd i 0,1 M NaPi 

buffer. Perfusjonstiden var ~10 minutter per dyr. Pumpehastigheten ble satt slik at den 

omtrent tilsvarte dyrets minuttvolum (5 ml/min).  

Etter fiksering ble dyret dekapitert, hodeskallen ble åpnet v.h.a. operasjonssaks og hjernen ble 

tatt forsiktig ut fra hodeskallen. Hjernen ble postfiksert i 4% formaldehyd ved 4°C overnatt og 

deretter i 0,4% formaldehyd fram til snitting (mikrotomi). 
 

3.4.4 Mikrotomi  
For å kunne undersøke og analysere slagområdet, må hjernene kuttes i tynne snitt; mikrotom 

er hovedinstrumentet egnet til dette (Dey, 2018). Mikrotomtypen som ble brukt i denne 

oppgaven var et frysemikrotom med statisk blokk og en kniv som beveget seg horisontalt over 

blokken (HM450-NR.1, Leica, Tyskland). 
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Minst 24 timer før snitting ble hjernen lagt i 30% sukroseløsning (Sigma-Aldrich, USA) i 0,1 

M NaPi, pH 7,4 for å hindre krystallisering av vann og dermed ødeleggelse av cellene 

(kryoproteksjon) (Langone, 2016). Hjernen er klar for snitting når den har sunket til bunnen 

av beholderen. Mikrotomen ble satt på -45 °C. Ved denne temperaturen fryses hjernen relativt 

hurtig. V.h.a. en pasteurpipette ble det lagt en base av sukroseløsning på fryseplaten. Når 

sukroseløsningen hadde fryst, ble overflaten kuttet for å lage en rett og flat plattform.  

 

NaPi 0,1 M pH 7,4 med 0,05% natriumazid (NaN3, Sigma-Aldrich, USA) ble pipettert til 

brønnplater (VWR Tissue Culture Plates, 12 wells, sterile) til ¾ av volumet v.h.a. en 

autopipette (Eppendorft Multipette Plus). Beholderen med hjerne og sukroseløsning ble 

overført til en petriskål. Lillehjernen ble kuttet av for å få en rett base og hjernen ble satt på 

sukroseplattformen med frontalkorteks pekende opp. For å øke frysehastigheten ble det satt en 

isoporblokk rundt hjernen for å holde på kulden. Etter innfrysning, ble hjernen stabilisert på 

fryseplaten ved å pipettere sukroseløsningen rundt hjernen. Den fryste sukroseløsningen 

dannet et stabilt lag rundt hjernen som holdt hjernen fast på fryseplaten.  

 

Temperaturen på mikrotomen ble satt på -20 °C og hjernen ble snittet koronalt i 20 μm tynne 

snitt. V.h.a. en tynn pensel av mårhår, nr. 0 (Pensel WaterColour 1 mm) eller nr. 3/0 (Pensel 

Watercolour 0,3 mm), ble snittene overført fra knivoverflaten til brønner fylt med NaPi med 

azid. Natriumazid forhindrer bakterievekst under lagring. Snittene ble plassert i brønner etter 

rekkefølgen de ble snittet, dvs. A1, A2, A3 osv. på plate 1 deretter A1, A2, A3 osv. på plate 2 

og videre i tilsammen 4 plater per hjerne. Når alle brønner var fylt, ble en ny runde startet ved 

brønn A1 på plate 1. Det var viktig å holde kontroll på hvor snittene ble plassert, slik at vi 

senere kunne analysere skadeomfang i hvert 8. snitt gjennom hele hjernen. Før snittene ble 

lagt inn i kjøleskapet for oppbevaring, ble de dekket med parafilm (Parafilm``M´´laboratory 

film, Bemis, USA) for å hindre uttørking.  

 

3.4.5 Montering av frittflytende hjernesnitt  
Snittene ble montert på Superfrost Plus objektglass av størrelse 25 x 75 x 1.0 mm (Thermo 

Fisher Scientific, USA). En dråpe vann ble plassert på objektglass v.h.a. mikropipette. Et Snitt 

ble hentet opp med en pensel av mårhår med størrelsene nr. 0 (Pensel WaterColour 1 mm) 
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eller nr. 3/0 (Pensel Watercolour 0,3 mm), og ble plassert på vanndråpen. Vannet gjør snittene 

mer håndterbare. V.h.a. et mikroskop (M60 stereo microscope, Leica, Tyskland) ble snittene 

forsiktig rettet ut med pensel slik at man unngikk folder og bretter. Når snittene var riktig 

montert, ble vannet forsiktig fjernet v.h.a. penselen. For å sikre at snittene som ble montert 

representerte hele slagområdet, ble snittene sammenlignet med bilder i The mouse brain in 

stereotaxic coordinates (Paxinos and Franklin). Monteringen ble startet 2,68 mm anteriort for 

bregma og fortsatte til 4,04 mm posteriort for bregma. Mellom disse nivåene, ble hvert 8. snitt 

montert. Monterte snitt ble tørket ved romtemperatur over natt og oppbevart i kjøleskap fram 

til farging. Totalt ble omtrent 2800 snitt montert.   
 

3.4.6 Cresyl violet farging 
Cresyl violet (CV) farging, også kalt Nissl farging, er en hyppig brukt metode for å studere 

nevronens morfologi og patologi (Kádár et al., 2009).  

Fargeløsningen ble tilberedt i en konsentrasjon på 1mg/ml CV-acetat (Sigma-Aldrich, USA) 

løst i destillert vann. Løseligheten til CV-acetat er 1 mg/ml og for å få øke 

oppløsningshastigheten av fargekrystallene, ble løsningen varmet til 60 °C under omrøring. 

Blandingen ble avkjølt til romtemperatur og lagret i en flaske dekket med aluminiumsfolie for 

å beskytte mot lys. Løsningen ble varmet opp til 60 °C og filtrert hver gang før bruk.  

 

Tilsammen 10 beholdere ble fylt med ca. 12 ml av de oppgitte løsningene og ble plassert i 

avtrekk tilsvarende rekkefølgen som de skulle benyttes (tabell 3.1). Volumet er nok for å 

dekke alle snittene når holderen med objektglassene føres inn i beholderen. Snittene ble 

plassert i stativer som var kompatibel med beholderne og ble senket ned i beholder nr. én som 

var fylt med 95% etanol. Etter 15 minutter ble de overført først til 70% etanol, og deretter til 

50% etanol; ett minutt i hver løsning. Deretter ble snittene nedsenket to ganger i destillert 

vann i henholdsvis to og ett minutt. Ved å eksponere snittene for etanol med økende 

vannkonsentrasjon og deretter vann, hydreres snittene. Dette var nødvendig for at den 

vanndige CV-løsningen skulle penetrere helt inn i vevet.  

Etter immersjon i vann ble snittene plassert i CV-løsningen (i 60 °C vannbad) i åtte minutter 

etterfulgt av to runder med vasking i destillert vann, hver runde varte ett minutt. Deretter ble 

snittene dehydrert igjen ved å senke dem i 100% etanol i to minutter. For å unngå for sterk 

farging ble det til slutt gjennomført et differensieringssteg, der overflødig farge ble vasket 
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bort. Snittene ble lagt inn i 95% etanol + 5% eddiksyre (Sigma-Aldrich, USA) i noen 

sekunder. Fargeintensiteten på snittene ble sjekket underveis for å unngå total utvasking av 

CV. Eddiksyre vasker bort noe av fargen og gjør at snittene ikke blir farget for sterk (Worthy 

& Burman, 2017). Dette gir mer kontrast og gjør strukturene bedre synlige. Etter vasking ble 

snittene senket raskt i 100% etanol i ett minutt for å få vekk overskudd av eddiksyre. Tilslutt 

ble snittene plassert i Neo-Clear i ett minutt.  

 
Tabell 3.1. Rekkefølgen og eksponeringstiden til løsninger brukt under CV farging.  

Trinn  Løsning  Eksponeringstid  

1 Etanol 95%  15 minutter 

2 Etanol 70% 1 minutt 

3 Etanol 50% 1 minutt 

4 Destillert vann  2 minutter + 1 minutt 

5 CV-løsning  8 minutter 

6 Destillert vann 2 x 1 minutt 

7 Etanol 95%  2 minutter 

8 Etanol 100% + eddiksyre Individuell avgjørelse 

9 Etanol 100% 1 minutt 

10  Neo-Clear 1 minutt 

 

For å montere dekkglasset over snittene, ble Neo-Mount løsning brukt. Etter eksponeringen 

for Neo-Clear, ble tre dråper Neo-Mount fordelt på objektglasset slik at alle snitt ble dekket 

når dekkglasset ble satt på. Dekkglasset ble satt på fra den ene enden til den andre og presset 

forsiktig ned med en finger for å forhindre luftbobledannelse. Etter at dekkglassene var påført, 

ble objektglassene plassert i avtrekk for tørking til neste dag, og deretter oppbevart tørt fram 

til skanning og analyse. 

 

3.4.7 Hematoxylin og Eosin farging  
Hematoxylin og eosin (HE) farging er den mest brukte metoden for farging av histologiske 

materiale (Dey, 2018).  
Løsningene ble klargjort i avtrekkskap i beholdere som rommet omtrent 12 ml. HCl løsningen 

(0,1%) og eosin Y-arbeidsløsningen må være ferske, og ble derfor tillaget umiddelbart før 
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fargingen startet. HCl 0,1% ble laget ved å blande 520 µl 25% HCl (Merck Millipore, USA) 

med destillert vann til et volum på 130 ml. Eosin Y-arbeidsløsningen ble laget ved å tilsette 

iseddik (Merck Millipore, USA) til eosin Y-løsning (Merck Millipore, USA) i forholdet 

1:500. Løsningene, unntatt 100% etanol, kunne gjenbrukes så lenge volumet i beholderen var 

uendret. Etanol 100% vil reduseres til 96% ved henstand, og måtte dermed fornyes til hvert 

bruk. Beholderne ble dekket med parafilm når de ikke var i bruk for å unngå volumendring 

som følge av fordampning. Beholdere ble plassert i avtrekk tilsvarende rekkefølgen som de 

skulle benyttes (tabell 3.2). Objektglassene ble plassert i en holder som var kompatibel med 

beholdere og holderen med snittene ble flyttet mellom løsningene. Rekkefølgen og 

eksponeringstid i de ulike løsningene er angitt i tabell 3.2. Mellom hver beholder ble holderen 

med objektglassene plassert omtrent 1 sekund på et stykke tørkepapir for å redusere uønsket 

overføring mellom beholderne. Under trinn 4 ble beholderen plassert under springen hvor 

vannet rant gjennom beholderen.  

Snittene ble først plassert i destillert vann i ett minutt, deretter i hematoxylinløsning i tre 

minutter. Etter eksponering for fargeløsningen ble snittene flyttet til 0,1% HCl i to sekunder 

før de ble plassert under rennende vann i fem minutter. Kontinuerlig påfyll av springvann, 

med svak basisk pH, fører til at løsningen hele tiden holdes basisk, slik at hemalunfargen 

blåner. I neste trinn ble snittene plassert i eosin Y-løsning 0,5% alkohol–arbeidsløsning i tre 

minutter før de ble dehydrert med etanol, først i 96% i 2 x 10 sekunder og deretter i absolutt 

etanol i 2 x 10 sekunder. Tilslutt ble snittene klarnet i Neo-Clear løsning i 2 x 5 minutter.  

 
Tabell 3.2. Rekkefølgen og eksponeringstiden til løsninger brukt under HE farging.  

Trinn  Løsning  Eksponeringstid  

1 Destillert vann  1 minutt 

2 Hematoxylinløsning  3 minutter  

3 HCl 0,1% 2 sekunder 

4 Springvann 5 minutter 

5 Eosin Y-løsning 0,5% alkohol-arbeidsløsning 3 minutter 

6 Etanol 96%  2 x 10 sekunder 

7 Etanol 100%  2 x 10 sekunder 

8 Neo-Clear  2 x 5 minutter 
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Montering av dekkglass ble utført slik som forklart ovenfor. Etter at dekkglassene var 

montert, ble objektglassene lagt i avtrekk for tørking til neste dag, og deretter oppbevart tørt 

fram til skanning og analyse. 

 

3.4.8 Skanning og måling av lesjonsstørrelse 
Snittene ble sendt for skanning til NeSys-laboratoriet ved Institutt for Medisinske basalfag. 

Skanningen ble foretatt med 20X objektivet av hele snittet. For dyr perfundert tre uker etter 

operasjonen ble lesjonsvolumet i noen av dyrene målt på HE-fargede snitt. HE-farging ga for 

stor variabilitet i fargeintensiteten til at det var egent for analyse av dyr perfundert én uke etter 

operasjonen. Fargemetoden ble derfor byttet til CV-farging for alle dyr perfundert én uke etter 

operasjonen og de fleste dyr perfundert tre uker etter operasjonen. Visuell inspeksjon av HE-

farget versus CV-farget snitt indikerte at for dyr perfundert tre uker etter operasjonen 

identifiserte de to fargemetodene samme lesjonsområde. Her var det lite «skadet vev», men 

derimot arrvev og atrofi. Begge deler kan lett måles ved både HE og CV.  
 

Skannebildene ble brukt for måling av lesjonsstørrelse (figur 3.2A-D), i programmet Fiji 

(Image J) (https://imagej.net/Fiji/Downloads). Arealet av korteks etter Allen Brain Atlas 

(http://mouse.brain-map.org/) ipsylateralt- og kontralateralt til slaget ble markert og målt i 

hvert snitt. Arealdifferansen mellom kontralateral korteks og ipsylateral korteks indikerte dødt 

vev, altså lesjonsområdet (figur 3.2). Målingene startet fra snitt som var omtrent 1,7 mm 

anteriort for bregma til snitt som var omtrent 2,3 mm posteriort for bregma. Volumet av hele 

lesjonen hos hvert dyr ble regnet ut ved å multiplisere lesjonsområdet målt i hver snitt med 

avstanden mellom snittene (hver 8. snitt ble montert, noe som gir 160 µm avstand), og 

deretter addere alle tallene. Dyr som ble perfundert én uke etter operasjonen og dyr som ble 

perfundert tre uker etter operasjonen ble målt hver for seg av samme person per gruppe og 

dobbeltsjekket av en annen person. Alle målingene ble gjort av operatører som var blindet for 

genotype og behandlingsgruppene, for å unngå bias i målingene.  
 

https://imagej.net/Fiji/Downloads
http://mouse.brain-map.org/
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Figur 3.2. CV-farget koronalt hjernesnitt fra mus etter permanent DMCAO. Bildene viser snitt fra ulike 

områder i hjernen hvor stripete linjer indikerer målt areal rundt ipsylateral korteks og kontralateral korteks. A) 

snitt ca. 1,78 mm anteriort for bregma B) snitt ca. 0,02 mm anteriort for bregma C) snitt ca. 1,22 mm posteriort 

for bregma og D) snitt ca. 2,46 posteriort for bregma E) Området med svak CV farging, tydelig arrvev og 

mangel av cellekjerne med normal morfologi og størrelse representerer slagområdet. Målestokk A-D: 2000 µm, 

E: 500 µm og 200 µm. (Ctx = korteks; CC = corpus callosum; Str = corpus striatum; Lv = lateral ventrikkel; 

Sep = septum; DG = gyrus dentatus; Hi = hilus; Th = talamus; Ht = hypotalamus) 
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 Peroksidase-merking  
I denne oppgaven ble peroksidase-merking benyttet for å bestemme eksakte regioner for 

senere analyser samt å avgjøre i hvilket nivå, i forhold til bregma, snittene til videre analyser 

skulle plukkes fra. Basallamina rundt blodkar inneholder collagen IV antigener og merking 

for collagen IV kan derfor benyttes for å undersøke angiogenese (Bahramsoltani et al., 2014). 
 

3.5.1 Buffere og løsninger  
Fosfatbuffret saltvann (PBS) 0,1 M, pH 7,4 

137 mM natriumklorid, 9,8 mM dinatriumhydrogenfosfat dihydrat, 2,7 mM kaliumklorid, 2 

mM kaliumdihydrogenfosfat, i ultra filtrert vann. pH justeres med HCl 

 

PBS med 0,05% natriumazid (NaN3) 

NaN3 i PBS til en slutt konsentrasjon på 0,05% 

 

PBS med 2% hydrogenperoksid (H2O2) 

H2O2 30% i PBS til en slutt konsentrasjon på 2% 

 

Sitratbuffer 0,1 M, pH 8,6 

40,9 mM natriumsitratdihydrat, 59 mM sitronsyre, i destillert vann. pH justeres med NaOH 

 

Blokkløsning 

0,05 % (v/v) triton X-100, 1 % (w/v) bovint serumalbumin, 3 % (v/v) nyfødt kalvserum i PBS 

 

Streptavidin-biotinylert pepperrot-peroksidase (HRP)-kompleks løsning 

Streptavidin biotinylert HRP kompleks fortynnet i blokkløsning i forholdet 1:100 

 

3,3-diaminobenzidin tetrahydroklorid (DAB)- løsning, 0,5 mg/ml  

1 tablett (10 mg substrat) ble løst i 20 ml PBS på vannbad. Løsningen ble filtrert før bruk 

 

DAB med 0,02% H2O2  

30% H2O2 i 0,5 mg/ml DAB løsning til en sluttkonsentrasjon på 0,02% 
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3.5.2 Antistoffer  
Primærantistoff 

Anti-collagen IV, rabbit polyclonal, katalognummer: ab6586 (Abcam, USA) 

 

Sekundærantistoff 

Donkey anti-rabbit IgG, katalognummer: LRPN1004 (GE Healthcare, UK) 

 

3.5.3 Preparering av snitt  
Merkingen ble utført på snitt fra mus som hadde blitt perfundert tre uker etter operasjonen. 

Snittene brukt for peroksidase-merking med diaminobezidin (DAB) som kromatofor, ble 

valgt fra et område som var 1,22-1,58 mm posteriort for bregma ettersom dette området 

inneholder både hippocampus, ventriklene med subventrikulære sonen og slagområdet. Det 

ble brukt ett snitt per dyr. Snittene ble fordelt til hver sin brønn fylt med 1 ml PBS med azid i 

et 24-brønners brett. Det ble også inkludert et snitt som negativ kontroll. Den negative 

kontrollen ble behandlet likt som de andre snittene under hele prosedyren, bortsett fra det ikke 

ble tilsatt primærantistoff.  

 

3.5.4 Peroksidase-merking  
Snittene ble vasket to ganger med PBS for å fjerne azid. Natriumazid kan hemme pepperrot-

peroksidaseaktiviteten og interferere med antistoffkonjugeringen og primærantistoffet 

(Abcam, 2019c). Vaskerundene varte i henholdsvis 13 og 10 minutter. To pipetter ble benyttet 

for vaskeprosessen; En pipette ble brukt for å pipettere ut buffer og en annen for å tilsette ny 

buffer, slik at snittene aldri tørket ut. Etter vasking med PBS ble snittene behandlet med 900 

µl sitratbuffer i et vannbad med temperatur 80 °C i 30 minutter etterfulgt av 10 minutter 

avkjøling på benk. Etter avkjøling ble snittene vasket i PBS i 3 x 10 minutter. PBS ble så 

erstattet med 250 µl PBS med H2O2 (Sigma-Aldrich, USA). H2O2 hemmer endogen 

peroksidaseaktiviteten permanent og minker dermed bakgrunnsmerking. Etter fem minutter 

inkubasjon i PBS med H2O2, ble snittene vasket igjen i PBS i 3 x 5 minutter. Snittene ble 
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deretter inkubert med 500 µl blokkløsning under forsiktig omrøring i 60 minutter ved 

romtemperatur. Blokkløsningen ble fjernet og erstattet med 200 µl primærantistoffløsning 

(Rabbit anti-collagen IV; 1:500 i blokkløsning). Negativ kontroll fikk tilsatt ny blokkløsning 

uten primærantistoff. Snittene ble inkubert med primærantistoffløsning under omrøring 

overnatt i romtemperatur.  

Etter inkubering med primærantistoff ble snittene vasket i PBS 6 x 10 minutter, før de ble 

eksponert for 200 µl sekundærantistoffløsning (Donkey anti-rabbit IgG; 1:100 i blokkløsning) 

i 1 time under omrøring i romtemperatur.  

Etter inkubering ble snittene vasket i PBS i 3 x 10 minutter før de ble inkubert med 

streptavidin-HRP-kompleks (Streptavidin-biotinylated Horseradish Peroxidase; 1:100 i 

blokkløsning) i 60 minutter. Et sekundærantistoff binder sammen et primærantistoff og et 

HRP kompleks, og biotin i sekundærantistoffet binder seg med høy affinitet til streptavidin-

HRP komplekset (figur 3.3). 

 

 
Figur 3.3. Bildet viser antigen-antistoffbindingen ved peroksidase-merking. Primærantistoffet binder seg til 

antigenet. Biotinbundet sekundærantistoff binder seg til antigenbundet primærantistoff. I neste steg vil 

biotinbundet streptavidin-HRP komplekset binde seg til biotin på sekundærantistoffet. HRP enzymet katalyserer 

reaksjonen hvor H2O2 og DAB blir omdannet til et brunfarget bunnfall. (HRP= horseradish peroxidase; H2O2= 

hydrogenperoksid; DAB=3,3´-diaminobenzidin) 

 

Etter behandling med streptavidin-HRP komplekset ble snittene vasket i PBS 3 x 10 minutter. 

PBS ble erstattet med 450 µl DAB løsning (0,5 mg/ml), og snittene ble inkubert med dette i 

syv minutter før 450 µl DAB (0,5 mg/ml) med H2O2 (0,02%) ble tilsatt til brønnene med 
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eksakt 10 sekunders mellomrom mellom hver brønn, til et totalt volum på 900 µl med 

sluttkonsentrasjon H2O2: 0,01%. Peroksidase i streptavidin-HRP komplekset bruker H2O2 for 

å katalysere oksidering av DAB molekyler. Under inkubasjonen i DAB med H2O2 ble 

snittene kontinuerlig observert under mikroskop, slik at inkubasjonen kunne avbrytes ved 

ønsket fargeintensitet. Etter 1:10 minutter fikk snittene riktig brunfarge og ble overført til nye 

brønner fylt med PBS for vask.  

Snittene ble montert på objektglass av størrelse 25 x 75 x 1.0 mm (Thermo Fisher Scientific, 

USA). Glyserin-gelatin (Sigma-Aldrich, USA) ble brukt som monteringsmedium. Glyserin-

gelatin ble varmet opp på varmeblokk, slik at den smeltet men ikke var for varm. En dråpe 

glyserin-gelatin ble påført snittet og dekkglasset ble plassert på fra den ene enden og presset 

forsiktig ned med en finger for å forhindre luftbobledannelse.  

 

3.5.5 Skanning  
Snittene ble sendt for skanning til NeSys-laboratoriet ved Institutt for Medisinske basalfag. 

Skanningen ble foretatt med 20X objektivet av hele snittet. De skannede bildene ble 

eksaminert, og basert på dette ble små endringer i snitt-utvelgelse gjort før mer detaljerte 

analyser ved hjelp av fluorescensmerking og konfokalmikroskopi.  
 

 Fluorescensmerking og konfokalmikroskopi  
Konfokalmikroskopi ble utført etter fluorescensmerking av dobbelkortin (DCX) og collagen 

IV, for å analysere hhv. nevrogenese og angiogenese.  

3.6.1 Buffere og løsninger 
PBS 0,1 M, pH 7,4  

137 mM natriumklorid, 9,8 mM dinatriumhydrogenfosfat dihydrat, 2,7 mM kaliumklorid, 2 

mM kaliumdihydrogenfosfat, i ultra filtrert vann. pH justeres med HCl 

 

Sitratbuffer pH 8,6 

40,9 mM natriumsitrat dihydrat, 59 mM sitronsyre, i destillert vann. pH ble justert med NaOH 
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Blokkløsning 

0,05 % (v/v) triton X-100, 1 % (w/v) bovint serumalbumin, 3 % (v/v) nyfødt kalvserum i PBS 

 

4’,6-Diamidin-2-fenylindol (DAPI) stock- og arbeidsløsning 

1 mg/ml DAPI i ultra filtrert vann brukes som stockløsning. Arbeidsløsningen lages ved å 

fortynne stockløsningen til 1:5000 i PBS 

 

3.6.2 Antistoffer 
Primære antistoffer 

Anti-doublecortin, guinea pig polyclonal, katalognummer: ab2253 (Merck Millipore, USA). 

Anti-collagen IV, rabbit polyclonal, katalognummer: ab6586 (Abcam, USA) 

 

Sekundære antistoffer 

Alexa Fluor 594 Goat anti-guinea pig, katalognummer: A11076 (Invitrogen, USA) 

Alexa Fluor 488 Donkey anti-rabbit, katalognummer: A21206 (Invitrogen, USA) 

 

3.6.3 Preparering av snitt  
Merkingen ble utført på snitt fra mus som hadde blitt perfundert tre uker etter operasjonen. 

Snittene brukt for merking av DCX og collagen IV ble valgt fra et område som var 1,34-1,46 

mm posteriort for bregma (Merkle et al., 2007). 

Snittene blir fordelt til hver sin brønn i et 24-brønners brett. Det ble også inkludert et snitt 

som skulle fungere som negativ kontroll. Den negative kontrollen ble behandlet likt som de 

andre snittene under hele prosedyren, bortsett fra det ikke ble tilsatt primærantistoff.  

 

3.6.4 Immunmerking  
Snittene ble vasket med PBS under omrøring i 30 minutter. For antigengjenvinning ble 

snittene behandlet med sitratbuffer i vannbad med vanntemperatur på 80 °C i 30 minutter 

etterfulgt av 10 minutter avkjøling på benk. Deretter ble snittene vasket igjen i PBS 3 x 10 

minutter. Etter vasking ble snittene inkubert med 500 µl blokkløsning under omrøring i 2 
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timer i romtemperatur. Etter blokkering ble snittene inkubert med 200 µl 

primærantistoffløsning (Guinea pig anti-DCX 1:2000 og rabbit anti-collagen IV 1:500 i 

blokkløsning). Inkuberingen ble utført under omrøring over natt i romtemperatur. 

 

Etter inkubering med primærantistoff ble snittene vasket i PBS 6 x 10 minutter. Snittene ble 

deretter inkubert med 200 µl sekundærantistoff (Alexa Fluor 594 goat anti-guinea pig 1:500 i 

blokkløsning, Alexa Fluor 488 donkey anti-rabbit 1:500 i blokkløsning) i 2 timer under 

omrøring i romtemperatur. Gjennom resten av prosedyren ble snittene beskyttet mot lys for å 

unngå bleking av fluoroforene. Etter inkubering ble snittene vasket i PBS, 3 x 10 minutter, og 

deretter behandlet med 300 µl DAPI arbeidsløsning i 15 minutter under omrøring i 

romtemperatur. DAPI er en fluorosens farge som brukes for visualisering av cellekjerner 

(ThermoFisher, 2019a). Stoffet har høy affinitet for DNA og ved binding til AT regioner vil 

fluorosens øke 20 ganger. DAPI eksiterer en bølgelengde å 405 nm som gir en fiolett/blå 

farge (Chazotte, 2011). Etter behandling med DAPI ble snittene vasket i PBS 3 x 10 minutter. 

Snittene ble montert på objektglass av størrelse 25 x 75 x 1.0 mm (Thermo Fisher Scientific, 

USA) med ProLong Gold (Thermo Fisher Scientific, USA) som monteringsmedium og 

oppbevart i kjøleskap i mørk boks for å beskytte mot lys. ProLong Gold er et 

monteringsmiddel som brukes på fluorescensfarget celler og beskytter mot bleking under 

mikroskopering (ThermoFisher, 2019b). 

 

3.6.5 Konfokalmikroskopi  
Konkofal laser skanning flourescens mikroskop (LSM 880 Fast Airy scan, Carl Zeiss AG, 

Tyskland) ble brukt med argon, DPSS 561-10 og Diode 405-30 lasere ved 488, 594 og 405 

nm. Skanningshastighet, laserstyrke og «gain» ble justert og optimalisert slik at fluorescens-

intensiteten var høy, samtidig som vi unngikk metning.  

 

3.6.6 Analyse av nevrogenese  
Airyscan-bilder som dekket hippocampus i tillegg til ventrikulær/subventrikulære sonen ble 

tatt med z-stack og tile-scan med 20X objektiv fra begge hemisfærene (figur 3.4). Lik 

innstillinger for de ulike delene av hjernen ble brukt. Bildene ble lagret som prosessert 

airyscan-bilder og prosessert med «airyscan maximum intensity projection» (ZEN, Carl Zeiss 
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AG, Tyskland). Målingene ble gjort på hele bilde-stacken. Hos hvert dyr ble antall DCX+ 

celler i subgranulære sonen ipsylateralt og kontralateralt til slaget talt manuelt v.h.a. LSM 

Image Browser (Zeiss) og dividert på lengden av granulærcellelaget i hvert dyr. Siden snitt-

tykkelsen kunne variere litt fra snitt til snitt, ble målingene dividert på tykkelsen for å justere 

for dette.  

 

Ventrikulær/subventrikulære sonen kan deles inn i tre mindre soner, som alle gir opphav til 

nevroner med ulike videre migrasjon (Merkle et al., 2007): Ventral sone (V) hvor nevroner 

migrerer for ventral området, dorsal sone (D) hvor nevroner migrerer mot lateral området og 

kortikal sone (C) hvor nevroner migrerer mot korteks. Disse er vist i figur 3.4 nedenfor, og 

tetthet av DCX+ celler ble analysert for hver av disse områdene separat. Antall DCX+ celler i 

alle tre regionene ble talt manuelt og dividert på lengden av målte området. Målingene ble 

gjort identisk i begge hemisfærene. Migrerende DCX+ celler, altså celler som lå noe utenfor 

den opprinnelige nisjen, ble også tatt med i målingene. Siden snitt-tykkelsen kunne variere litt 

mellom snitt til snitt, ble målingene dividert på tykkelsen for å justere for dette.  

Operatøren var blindet for genotype og behandling under analysene, for å unngå bias.  

 

 
Figur 3.4. Koronalt hjernesnitt. Bildet viser hjerneregioner som ble analysert for nevrogenese. Gyrus dentatus 

(DG), ventrikulære- (Lv) og subventrikulære sonen (SVZ) på begge hemisfærene ble målt. Lv/SVZ ble delt inn i 
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tre områder: ventral, dorsal og kortikal sone som beskrevet (Merkle et al., 2007). Siggatalt illustrasjonsbilde 

oppe til venstre viser hvor i forhold til bregma snittene ble plukket fra. Målestokk: 2000 µm.  
 

3.6.7 Analyse av angiogenese (kapillærtetthet) 
Airyscan-bilder med z-stack ble tatt med 20X objektiv av gyrus dentatus fra begge 

hemisfærene (figur 3.4). Lik innstillinger ble brukt for alle bildene. Bildene ble lagret som 

airyscan-bilder og prosessert med «airyscan maximum intensity projection» (ZEN, Carl Zeiss 

AG, Tyskland). Hos hvert dyr ble kapillærtetthet i hilus på ipsylateral og kontralateral side for 

slaget analysert i Fiji (Image J). Arealet av hilus ble markert i DAPI-kanalen hvor grensen var 

tydelig. Bildene ble gjort binære automatisk v.h.a. «threshold» funksjon og området ble 

deretter målt automatisk v.h.a. funksjonen «analyze particles». Totalt arealet av 

kapillæroverflatene ble dividert på totalt arealet av hilus og normalisert mot kontroll gruppen 

(WT NaCl). Kvantiteringen ble gjort av en operatør som var blindet for genotype og 

behandlingsgruppene, for å unngå bias.  
For kvantitering av kapillærtetthet rundt slagområdet ble begge dyregruppene (dyr perfundert 

én og tre uker etter operasjonen) merket for collagen IV og DAPI, og videre skannet for 

analyse. Skannebildene viste veldig svak merking, og dermed var ikke identifisering og 

analyse av kapillærarealene mulig i disse områdene.  

 

 Statistikk  
Data i denne oppgaven er presentert som gjennomsnitt ± standardavvik (SD, av engelsk: 

standard deviation). Statistiske analyser av forskjeller mellom behandlingsgruppene ble 

gjennomført med enveis variansanalyse (one-way ANOVA). Tukey post hoc test (SPSS, IBM 

Corporation, USA) ble brukt for sammenligning mellom behandlingsgrupper. Paret t-test ble 

brukt for sammenligning mellom de to hemisfærene i samme dyr. For sammenligning av 

kategoriske data (død vs. overlevelse i hhv. KO og WT-mus etter hjerneslag), ble pearsons 

Chi square test (Microsoft Excel) benyttet. p-verdi ≤ 0,05 ble ansett som statistisk signifikant, 

og er indikert med * i figurene. p-verdi ≤ 0,01 er markert med **.  
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4 Resultater  

Etter permanent MCAO-operasjon og før igangsetting av behandling, døde seks WT 

hannmus, fem WT hunnmus, én HCAR1 KO hannmus og én HCAR1 KO hunnmus. WT 

hunnmusene var plassert i samme bur, og dødsårsaken mistenkes å være andre årsaker enn 

selve operasjonen. Dersom vi inkludere disse, var dødsraten hos WT mus betydelig høyere 

(22%) enn dødsraten hos HCAR1 KO mus (4,7%) (forskjell i dødelighet mellom gruppene: p 

= 0,006; chi square test; Microsoft excel; p = 0,096 dersom vi ikke tar med de fem fra samme 

bur).   

 

 Genotyping 
Genotyping ble utført av en ingeniør fra samarbeidsgruppe på medisinsk fakultet. Ørebiopsier 

fra musene ble brukt for genotyping av dyrene. WT mus ga synlige bånd kun ved 190 bp 

(HCAR1 gen) på gelen og HCAR1 KO mus ga synlige bånd kun ved 600 bp (lacZ gen). 

Heterozygote mus ga bånd ved både 190 pb og 600 bp (figur 4.1). Bare homozygote mus ble 

brukt videre i forsøket.  

 

 
Figur 4.1. Genotyping av WT, HCAR1 KO og heterozygote mus v.h.a. gelelektroforese. Gelen viser WT mus 

med synlig bånd ved 190 bp, HCAR1 KO mus med synlig bånd ved 900 bp og heterozygote (H) mus med synlig 

bånd både ved 190 og 600 bp. Figuren er hentet fra (Hadzic, 2016). 

 

 Lesjonsvolum hos dyr én uke etter operasjon 
Lesjonsvolum hos WT mus (n = 7), herunder natriumkloridinjiserte (n = 4) og laktatinjiserte 

(n = 3), og HCAR1 KO mus (n = 13), herunder natriumkloridinjiserte (n = 6) og 

laktatinjiserte (n = 7) ble målt. 
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I alle dyrene så vi et lesjonsområde som dekket store deler av somatosensorisk hjernebark. 

Skadet vev skilte seg tydelig ut fra det friske vevet (figur 4.2). I de fleste dyrene gikk lesjonen 

gjennom alle kortikale lag og ned til corpus callosum. Alle dyr hadde tydelig nekrotisk 

område i kjernen av lesjonsområdet; sett som mørkere blått i figur 4.2.  

 
Figur 4.2. Representative bilder av CV-fargede koronale snitt fra hver av de fire gruppene. Rød linje indikerer 

ipsylateral korteks ekskludert dødt vev (representert som lysere område med nekrotiske områder) og hvit linje 

indikerer kontralateral korteks. Målestokk: 2000 µm. 
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Det var ingen forskjell mellom gruppene (p = 0,444; one-way ANOVA). Lesjonsvolumene 

var som følger: WT-mus behandlet med natriumklorid (WT NaCl): 9,8 mm3 ± 4,0 mm3 

(gjennomsnitt ± SD); WT-mus behandlet med laktat (WT lak): 12,7 mm3 ± 4,7 mm3, HCAR1 

KO behandlet med natriumklorid (KO NaCl): 12,9 mm3 ± 2,3 mm3 og HCAR1 KO 

laktatinjiserte (KO lak): 10,3 mm3 ± 4,2 mm3 (figur 4.3). 

 
Figur 4.3. Volumetrisk slaganalyse hos dyr perfundert én uke etter operasjonen. Grafen viser gjennomsnittlig 

lesjonsvolum (mm3) i WT mus og HCAR1 KO mus injisert med laktat- eller natriumklorid. Data er presentert 

som gjennomsnitt ± SD. Analyse av data ble utført med one-way ANOVA. 

 Lesjonsvolum hos dyr tre uker etter operasjon  
Lesjonsvolum hos WT mus (n = 11), herunder WT NaCl (n = 4) og WT lak (n = 7), og 

HCAR1 KO mus (n = 15), herunder KO NaCl (n = 7) og KO lak (n = 8) ble målt. 

 

I alle dyrene så vi atrofi av hjernebarken på den siden der hjerneslag var indusert. Enkelte dyr 

hadde noe vev med tydelig skade (som beskrevet for dyr som ble undersøkt én uke etter 

operasjonen), men hos de fleste dyrene var dette ikke lenger synlig. Hos WT NaCl gikk 

lesjonen nesten helt ned til corpus callosum, slik at bare en tynn brem av kortikalt vev var 

tilbake. Deler av det kortikale vevet som fortsatt var igjen, hadde tydelig arrvev; sett som 
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mørkere blått i figur 4.4. I de andre gruppene, så vi tydelig atrofi i hjernebarken, men dette 

gikk ikke hele veien ned til corpus callosum.  

 
Figur 4.4. Representative bilder av CV-fargede koronale snitt for hver av de fire gruppene. Rød linje viser 

ipsylateral korteks, hvor dødt vev er ekskludert, og hvit linje indikerer kontralateral korteks. Målestokk: 2000 

µm. 

 

Kvantitativ analyse av lesjonsvolumene viste at WT lak utviklet lesjonsvolum som var 

omtrent halvparten så stor som det i WT NaCl: 12,3 mm3 ± 3,9 mm3 i WT NaCl vs. 6,4 mm3 ± 
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2,3 mm3 i WT lak (Gjennomsnitt ± SD; p = 0,003; one-way ANOVA; tukey post hoc test). I 

KO dyr som manglet HCAR1, ga laktat ingen signifikant endring i lesjonsvolum: 

Lesjonsvolumene var 8,5 mm3 ± 0,9 mm3 for KO NaCl og 6,6 mm3 ± 1,5 mm3 for KO lak (p 

= 0,59; one-way ANOVA).  

Lesjonsvolumet i natriumkloridinjiserte HCAR1 KO dyr (KO NaCl) tenderte til å være lavere 

enn i kontrolldyrene (WT NaCl), men dette var ikke signifikant (p = 0,059; one-way 

ANOVA). Derimot var det signifikant mindre lesjonsvolum i laktatbehandlede KO-mus (KO 

lak) enn i WT NaCl (p = 0,005; one-way ANOVA; tukey post hoc test). Lesjonsvolumet i WT 

lak var ikke signifikant forskjellig fra lesjonsvolumet i KO lak (p = 0,998; one-way ANOVA) 

(figur 4.5).  

  
Figur 4.5. Volumetrisk slaganalyse hos dyr perfundert tre uker etter operasjonen. Grafen viser gjennomsnitt 

lesjonsvolum (mm3) i WT mus og HCAR1 KO mus injisert med laktat- eller natriumklorid 24 og 48 timer etter 

operasjonen. Data er presentert som gjennomsnitt ± SD. Analyse av data ble utført med one-way ANOVA; tukey 

post hoc test. (** = p ≤ 0,01) 

 

 Nevrogenese i DG og SVZ  
For å undersøke om den HCAR1-medierte forskjellen i lesjonsvolum, som ble observert etter 

akuttbehandling med laktat, skyldtes økt nevrogenese i WT lak sammenlignet med WT NaCl, 
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ble tetthet av nevroblaster (DCX-positive celler) i DG og SVZ analysert tre uker etter 

operasjonen. Merkingen i WT mus (n = 14), herunder WT NaCl (n = 7) og WT lak (n = 7), og 

HCAR1 KO mus (n = 17), herunder KO NaCl (n = 9) og KO lak (n = 8) ble utført og 

analysert. Snittene ble valgt ut slik at de inneholdt ventral, dorsal og kortikal regionene av 

SVZ som beskrevet (Merkle et al., 2007), og i tillegg en tydelig DG. 
 

4.4.1 Nevrogenese i SVZ på slagsiden  
Nevrogenese i SVZ ble delt inn i tre regioner, ventral, dorsal og kortikal som angitt i figur 

4.6, ettersom nevroblaster i disse tre områdene har ulike migrasjonsretninger, og dermed gir 

opphav til funksjonelle nevroner i ulike hjerneområder. Legg merke til en økende tetthet av 

DCX+ celler i den ventrale delen sammenlignet med dorsal og ventral SVZ (figur 4.6). 
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Figur 4.6. SVZ fra et koronalt hjernesnitt. Tetthet av DCX+ celler langs SVZ (stripete linje) ble målt som antall 

celler/mm (N/mm). Pilene viser områder med høy tetthet av DCX-merkede nevroblaster i ventral (V), dorsal (D) 

og kortikal (K) regionene. Målestokk: 200 µm. 
 

På den ipsylaterale siden, viste kvantitering av DCX+ celler i ventral SVZ en svak tendens til 

at laktatbehandlede dyr hadde lavere tetthet av nevroblaster enn natriumkloridbehandlede dyr, 

men det var ingen tendens til forskjell mellom genotypene (p = 0,667; one-way ANOVA). 

Tetthet av DCX+ celler var henholdsvis 10442 ± 6812,6 celler/mm i WT NaCl; 8667,9 ± 

5526,2 celler/mm i WT lak; 11011,8 ± 4197,9 celler/mm i KO NaCl og 8366,54 ± 3645,3 

celler/mm i KO lak (figur 4.7A).  

Til sammenligning var nevrogenese i dorsalt området av SVZ lavere enn i den ventrale delen 

(figur 4.6). Heller ikke her var det forskjeller mellom gruppene: WT NaCl (4839,0 ± 3024,7 

celler/mm) var ikke forskjellige fra WT lak (5009,2 ± 4075,8 celler/mm). Det var heller ingen 

forskjeller mellom WT mus og HCAR1 KO mus: KO NaCl: 6226,3 ± 6379,4 celler/mm vs. 

KO lak 5703,5 ± 2404,6 celler/mm (p = 0,915; one-way ANOVA) (figur 4.7B).  

I kortikal SVZ var det heller ingen signifikant endring i tetthet av DCX+ celler i noen av 

gruppene. Tetthetene var som følger: WT NaCl: 1065,4 ± 881,8 celler/mm, WT lak: 1368,0 ± 

962,7 celler/mm, KO NaCl: 1861,2 ± 1882,3 celler/mm og KO lak: 2960,2 ± 2265,6 

celler/mm (p = 0,194; one-way ANOVA) (figur 4.7C). 

Total tetthet av DCX+ celler fra hele SVZ (summen av antall nevroblaster i ventral, dorsal og 

kortikal SVZ presentert over/total lengde av SVZ) ble sammenlignet mellom gruppene. 

Dataene viste ingen signifikant endring i nevrogenese i noen av gruppene (p = 0,84; one-way 

ANOVA) (figur 4.7D). 

 



44 
 

       

   
 

Figur 4.7. Kvantitering av DCX+ celler i SVZ ipsylateral til slaget. A) Tetthet av DCX+ celler (N/mm) ventral 

med migrering mot ventral området B) Tetthet av DCX+ celler dorsal med migrering mot lateral området C) 

Tetthet av DCX+ celler kortikal med migrering mot korteks D) Grafen viser total tetthet av DCX+ celler langs 

SVZ i alle gruppene. Data er presentert som gjennomsnitt ± SD. Analyse av data ble utført med one-way 

ANOVA. 

 

4.4.2 Nevrogenese i SVZ på kontralateral side  
På den kontralaterale siden, viste kvantiteringen av DCX+ celler i ventral SVZ ingen tendens 

til forskjell mellom genotype- eller behandlingsgruppene (p = 0,955; one-way ANOVA).  
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Tetthet av DCX+ celler var henholdsvis 8838,7 ± 3543,9 celler/mm i WT NaCl, 7732,0 ± 

5406,6 celler/mm i WT lak, 8613,4± 3233,7 celler/mm i KO NaCl og 8849,6 ± 4947,9 

celler/mm i KO lak (figur 4.8A).  

Også kontralateralt til slaget var nevrogenese i dorsalt området av SVZ lavere enn i den 

ventrale delen. I dorsalt området var det ikke forskjeller mellom gruppene: WT NaCl (2518 ± 

910,9 celler/mm) var ikke forskjellig fra WT lak (3715,3 ± 2020,1 celler/mm), det var heller 

ingen forskjeller mellom WT mus og HCAR1 KO mus: KO NaCl: 3978,5 ± 2935 celler/mm 

vs. KO lak: 3694,8 ± 1597,4 celler/mm (p = 0,543; one-way ANOVA) (figur 4.8B). 

I kortikal SVZ var det heller ingen signifikant endring i tetthet av DCX+ celler i noen av 

gruppene. Tetthetene var som følger: WT NaCl: 2061,3 ± 1202,5 celler/mm, WT lak 2673 ± 

1302,7 celler/mm, KO NaCl 1038,2 ± 872 celler/mm og KO lak 2518,4 ± 3692,7 celler/mm 

(p = 0,398; one-way ANOVA) (figur 4.8C). 

Total tetthet av DCX+ celler fra hele SVZ (summen av antall nevroblaster i nevral, dorsal og 

kortikal SVZ/total lengde av SVZ) ble sammenlignet mellom gruppene. Dataene viste ingen 

signifikant endring i nevrogenese i noen av gruppene (p = 0,968; one-way ANOVA) (figur 

4.8D).  
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Figur 4.8. Kvantitering av DCX+ celler i SVZ kontralateralt til slaget. A) Tetthet av DCX+ celler (N/mm) i 

ventralt området B) Tetthet av DCX+ celler i dorsalt området C) tetthet av DCX+ celler i kortikalt området D) 

Total tetthet av DCX+ celler langs SVZ i alle gruppene. Data er presentert som gjennomsnitt ±  SD. Analyse av 

data ble utført med one-way ANOVA. 

 

4.4.3 Sammenligning av nevrogenese mellom SVZ på ipsy- og kontralateral 

side  
Videre ble nevrogenese i ipsylateral og kontralateral SVZ i hvert dyr undersøkt.  

I kortikale SVZ, var tendensen lavere nevrogenese ipsylateral enn kontralateralt i WT-dyrene, 

mens KO-dyrene viste motsatt tendens. Dette var statistisk signifikant bare for WT lak, der 

det var en signifikant reduksjon i tetthet av DCX+ celler på slagsiden i forhold til den 

kontralaterale siden (p = 0,007; paret t-test). Dataene viste samme tendens i WT NaCl, men 

forskjellen var ikke statistisk signifikant (p = 0,093; paret t-test). I HCAR1 KO mus viste 

dataene et omvendt mønster; her var det noe høyere tetthet av DCX+ celler ipsylateralt til 

slaget i forhold til kontralateralt, men forskjellene var ikke signifikante (p = 0,169 for KO 

NaCl og p = 0,109 for KO lak; paret t-test) (figur 4.9A). Dorsal (figur 4.9B) og kortikal (figur 

4.9C) SVZ i alle gruppene viste en tendens til høyere nevrogenese ipsylateralt til slaget vs. 

kontralateralt, men dataene var ikke statistisk signifikante for noen av gruppene.  
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  C 

Figur 4.9. Nevrogenese ipsylateralt vs. kontralateralt til slaget. A) Grafen viser nevrogenese (N/mm) i kortikalt 

området av SVZ ipsylateralt vs. kontralateralt til slaget i alle gruppene B) Grafen viser nevrogenese i dorsalt 

området i SVZ ipsylateralt vs. kontralateralt til slaget i alle gruppene C) Grafen viser nevrogenese i ventralt 

området av SVZ ipsylateralt vs. kontralateralt til slaget i alle gruppene. Data er presentert som gjennomsnitt ± 

SD. Analyse av data ble utført med paret t-test. (** = p ≤ 0,01) 
 

4.4.4 Nevrogenese i DG på slagsiden  
Fra konfokalbildene kunne man se tydelig nevrogenese i subgranulære sonen i alle dyrene. 

Det var ingen tydelig forskjell i graden av nevrogenese i de fire gruppene (figur 4.10).  

 

 
Figur 4.10. Representative bilder av fluorescensmerkede koronale snitt i DG ipsylateralt til slaget. DCX-

merkede nevroblaster langs granulærcellelaget (GCL) i DG fra hver av de fire gruppene. Nevroblaster langs 

stripede linjer ble analysert. Målestokk: 100 µm. 
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På den ipsylaterale siden til salget, viste kvantitering av DCX+ celler en svak tendens til at 

WT-mus hadde høyere tetthet av nevroblaster enn KO HCAR1 mus, men forskjellen var ikke 

statistisk signifikant (p = 0,729, one-way ANOVA). Tetthet av DCX+ celler var henholdsvis 

3879,6 ± 1113,8 celler/mm i WT NaCl, 3912,5 ± 1001,2 celler/mm i WT lak, 3158,1 ± 1992,8 

celler/mm i KO NaCl og 3564,5 ± 1543,6 celler/mm i KO lak (figur 4.11).  

 

 
Figur 4.11. Kvantitering av DCX+ celler i DG. Grafen viser tetthet av DCX+ celler (N/mm) per areal DG 

ipsylateralt til slaget i WT mus og HCAR1 KO mus injisert med laktat- eller natriumklorid. Data er presentert 

som gjennomsnitt ± SD. Analyse av data ble utført med one-way ANOVA.  

 

4.4.5  Nevrogenese i DG på kontralateral side 
Som for den ipsylateral siden, viste konfokalbilder fra den kontralaterale hemisfæren også 

tilnærmet lik tetthet av DCX+ celler i DG i alle gruppene (figur 4.12).  
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Figur 4.12. Representative bilder av fluorescensmerkede koronale snitt i kontralateral DG fra hver av de fire 

gruppene. DCX-merkede nevroblaster langs granulærcellelaget (GCL) i DG (stripede linjer) ble analysert. 

Målestokk: 100 µm. 
 

 

Til sammenligning viste nevrogenese i DG kontralateralt til slaget ingen signifikante 

forskjeller mellom gruppene. Tetthetene var som følger: WT NaCl: 4605,1 ± 1681,9 

celler/mm, WT lak: 3917,9 ± 1290,3 celler/mm, KO NaCl: 2951,7 ± 1106,1 celler/mm og KO 

lak: 3694,2 ± 2149,1 celler/mm (p = 0,252; one-way ANOVA) (figur 4.13). 

  

  
Figur 4.13. Kvantitering av DCX+ celler i DG. Grafen viser tetthet av DCX+ celler kontralateralt til salget. 

Data er presentert som gjennomsnitt ± SD. Analyse av data ble utført med one-way ANOVA. 
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4.4.6 Sammenligning av nevrogenese mellom DG på ipsy- og kontralateral 

side  
Videre ble nevrogenese i ipsylateral og kontralateral DG i hvert dyr undersøkt.  

I WT NaCl og KO lak var det en svak tendens til lavere nevrogenese ipsylateralt enn 

kontralateralt til slaget. Dette var statistisk signifikant bare for WT NaCl, der det var en 

signifikant reduksjon i tetthet av DCX+ celler på slagsiden i forhold til den kontralaterale 

siden (p = 0,047; paret t-test). Dataene viste samme tendens i KO lak gruppen, men 

forskjellen var ikke statistisk signifikant (p = 0,72; paret t-test). I KO NaCl gruppen viste 

dataene et omvendt mønster, her var det noe høyere tetthet av DCX+ celler ipsylateralt til 

slaget i forhold til kontralateralt, men forskjellene var ikke signifikante (p = 0,804; paret t-

test). Dataene fra WT lak gruppen viste omtrent lik tetthet av DCX+ celler på begge sidene 

(figur 4.14). 

 
Figur 4.14. Nevrogenese ipsylateralt vs. kontralateralt til slaget. Grafen viser tetthet av DCX+ celler 

ipsylateralt vs. kontralateralt til slaget i alle gruppene. Data er presentert som gjennomsnitt ± SD. Analyse av 

data ble utført med paret t-test. (* = p ≤ 0,05) 
 

 Tetthet av blodkar i DG og rundt slaget  



52 
 

For å undersøke om akuttbehandling med laktat, gjennom aktivering av HCAR1, induserer 

angiogenese i DG og området rundt slaget, ble kapillærtetthet analysert. Kapillærer ble først 

visualisert v.h.a. DAB merking og skannet for kvalitativ analyse.  

 

 Visualisering av kapillærtetthet  
DAB merkingen ble utført på dyr perfundert tre uker etter operasjonen og i WT mus (n = 15), 

herunder WT NaCl (n = 7) og WT lak (n = 8), og HCAR1 KO mus (n = 18), herunder KO 

NaCl (n = 10) og KO lak (n = 8). Fra skannebildene kunne man konkludere at collagen IV-

antistoffet ga fin merking av kapillærer. Til tross for at snittene til denne analysen ble valgt ut 

basert på bestemte histologiske markører (ventriklenes størrelse og form; form på cellelagene 

i hippocampus; form på corpus callosum), ga de allikevel stor variasjon i hvor snitt var 

plukket i forhold til snittet som ville ha størst lesjonsutbredelse i hvert enkelt dyr. Bildene ble 

derfor benyttet for å velge ut strengere avgrensninger for fokusområder om skulle benyttes 

ved kvantitative analyser ved konfokalmikroskopering.  
 

4.6.1 Kapillærtetthet i DG på slagsiden  
Kapillærtetthet i hilus av DG ble kvantitert v.h.a. fluorescens immunmerking med collagen IV 

og DAPI på dyr perfundert tre uker etter operasjonen, og bildene ble tatt v.h.a. 

konfokalmikroskopi. Daglig laktatinjeksjon i 7 uker har tidligere vist å gi HCAR1-avhengig 

økt kapillærtetthet i DG (Morland et al., 2017). Undersøkelsen ble utført i WT mus (n = 13), 

hvorav WT NaCl (n = 7) og WT lak (n = 6), og HCAR1 KO mus (n = 18), hvorav KO NaCl 

(n = 10) og KO lak (n = 8). Fra konfokalbildene kunne man se at kapillærtetthet i DG på 

slagsiden (ipsylateralt til slaget) var omtrent lik i alle gruppene (figur 4.15A).  

Kvantitative analyser av konfokalbildene fra ipsylateral DG, viste at kapillærtetthet (real av 

kapillær per areal av hjernevev) i WT NaCl (1 ± 0,2027) ikke var forskjellige fra 

kapillærtetthet i WT lak (0,9290 ± 0,1508) (p = 0,896; one-way ANOVA). Videre var det 

ingen signifikant forskjell i kapillærtetthet mellom KO NaCl (1,0204 ± 0,1959) og KO lak 

(0,9470 ± 0,1669) (p = 0,831; one-way ANOVA) (figur 4.15B). Det var heller ingen forskjell 

i kapillærtetthet mellom genotypene.  
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Figur 4.15. Kapillærtetthet i DG ipsylateralt til slaget. A) Collagen IV-merkede kapillærer (grønn) i 

hippocampus ipsylateralt til slaget i WT og HCAR1 KO mus. Området innenfor stripete linjer, hilus (H), ble 

analysert. Merk at noen dyr har svakere merking enn andre. Målestokk: 100 µm B) Grafen viser areal av 

kapillærer per areal DG i WT mus og HCAR1 KO mus injisert med laktat- eller natriumklorid. Data er 

presentert som gjennomsnitt ± SD. Analyse av data ble utført med one-way ANOVA. 
 

4.6.2 Kapillærtetthet i DG på kontralateral side  
Som for den ipsylateral siden, viste konfokalbilder fra den kontralaterale hemisfæren også 

tilnærmet lik kapillærtetthet i DG i alle gruppene (figur 4.16A). Kvantitative analyser av 

konfokalbildene bekreftet dette inntrykket. Kapillærtetthet i DG var som følge: WT NaCl 1 ± 

0,2140, WT lak 0,9344 ± 0,1957, KO NaCl 1,1248 ± 0,3249 og KO lak 0,9793 ± 0,1876 
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(figur 4.16B). Statisk analyse med one-way ANOVA viste ingen signifikante forskjeller 

mellom behandlingsgruppene (p = 0,451).  

 

 

 
Figur 4.16. Kapillærtetthet i DG kontralateralt til slaget. A) Collagen IV-merkede kapillærer (grønn) i 

hippocampus kontralateralt til slaget i WT og HCAR1 KO mus. området innenfor stripete linjer, hilus (H), ble 

analysert. Merk at noen dyr har svakere merking enn andre. Målestokk: 100 µm B) Grafen viser areal av 

kapillærer per areal DG i alle gruppene. Data er presentert som gjennomsnitt ± SD. Analyse av data ble utført 

med one-way ANOVA. 
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4.6.3 Sammenligning av kapillærtetthet mellom DG på ipsy- og 

kontralateral side  
Dataene for kapillærtetthet i ipsy- og kontralateral DG presentert ovenfor, ble videre 

sammenlignet for å undersøke om hjerneslaget i seg selv indusere angiogenese i noen av 

gruppene (figur 4.17). I WT lak var det en signifikant høyere kapillærtetthet på slagsiden i 

forhold til kontralateral DG (p = 0,046; paret t-test). For resten av gruppene kunne man se 

samme tendens, men statistiske analyser viste ingen signifikant økning i kapillærtetthet 

mellom områdene ipsy- og kontralateralt side i disse gruppene (p = 0,359 for WT NaCl, p = 

0,836 for KO NaCl og p = 0,234 for KO lak; paret t-test).  

  

  
Figur 4.17. Kapillærtetthet i DG ipsy- vs. kontralateralt til slaget. Grafen viser kapillærtetthet i DG ipsylateralt 

til slaget og kapillærtetthet i DG kontralateralt til slaget. Data er presentert som gjennomsnitt ± SD. Analyse av 

data ble utført med paret t-test. (* = p ≤ 0,05) 
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5 Diskusjon  

 Tolkning av resultater   

5.1.1 Lesjonsvolum  
Våre forsøk viste at i dyr perfundert én uke etter operasjonen, var det ingen tydelig forskjell i 

lesjonsutbredelse mellom genotype eller behandlingene (figur 4.3). Derimot viste forsøkene at 

laktatinjeksjoner har en positiv effekt på slagvolum i dyr perfundert tre uker etter operasjonen 

(figur 4.5). Dette kan tyde på at laktat har en mer langvarig effekt, eller affiserer mekanismer 

senere i forløpet. Dette kan muligens skyldes at laktat påvirker reparasjonsprosesser framfor å 

bidra til reduksjon av de akutte effektene av hjerneslaget.  

 

Bortsatt fra WT NaCl gruppen var slagvolumet mindre i alle dyr tre uker etter hjerneslaget, 

enn det de var i dyr avlivet én uke etter slag (figur 4.3 og figur 4.5). Dette kan bety at laktat 

bidrar til å reparere penumbra og fører til reduksjon av slagvolumet. Dataene viser også at 

HCAR1 KO gruppen har et mindre slagvolum (figur 4.5) enn WT NaCl, noe som kan tyde på 

at fravær av HCAR1 har en positiv effekt. Det paradoksale i at det å ha HCAR1 er ugunstige 

(tendens til større hjerneslag i WT NaCl enn i KO NaCl; figur 4.5), mens hos de som har 

HCAR1 er det gunstig å få reseptoren aktivert (mindre lesjon i WT lak enn i WT NaCl; figur 

4.5) er vanskelig å forklare. En mulig tolkning er at stort lesjonsvolum i WT NaCl dyr kan 

forklares av en konstitutiv aktiv HCAR1 som uten laktat tilværelse kan ha negative effekter 

(Costa & Herz, 1989). G-protein koplede reseptorer har vist å ha konstitutiv aktivitet hvor den 

aktive formen (R*) favoriseres over den inaktive formen (R); Denne aktiviteten kan skje uten 

agonist tilkoplet (For oversiktsartikkel se Martin et al., 2015; Seifert & K., 2002). Dette er 

dog ikke vist for HCAR1, men en av våre samarbeidspartnere har data fra cellekultur som kan 

peke mot konstitutiv aktivitet hos HCAR1, med «switch» fra Gs (økt cAMP) til Gi (redusert 

cAMP) ved binding av ligand.  

 

En annen mulighet er at siden KO musene har manglet HCAR1 siden fødsel, kan de ha 

utviklet noen form for kompensatorisk mekanisme som kan forklare det lave lesjonsvolumet 

vi ser hos KO NaCl og KO lak dyrene sammenlignet med WT NaCl gruppen (figur 4.5). 
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Antall dyr i hver undergruppe varierte mellom 3-8 mus. Selv om vi i tre-ukers dyr fikk 

signifikante forskjeller, er grupper med bare 3-4 mus i minste laget for å trekke endelige 

konklusjoner. Variasjonen skyldes mislykket operasjon, mislykket perfusjon eller avliving på 

grunn av slåssing. Vi har derfor begynt prosessen med å erstatte dyrene som mangler, slik at 

vi kan fylle opp til minst seks dyr i hver gruppe.  

 

Laktatinjeksjoner som gis her er hypertonløsninger. Vi kan ikke utelukke en nevroprotektiv 

effekt av hypertonisiteten per se, ettersom dette vil kunne bidra til å trekke væske fra hjernen 

til blodet, og dermed bidra til mindre intrakranielt trykk og ødem. Dette kan imidlertid ikke 

forklare den store laktateffekten vi ser i WT- og KO-mus, som må skyldes effekter av laktat 

direkte.  

 

5.1.2 Kan endringer i nevrogenese forklare forskjellene i lesjonsvolum?  
Ettersom dobbelkortin, som ble brukt som markør for nevrogenese i denne studien uttrykkes 

av nevroblaster og umodne nevroner (altså sent i nevrogeneseprosessen), ble dette studert i 

mus perfundert tre uker etter operasjonen.  

 

Sammenligning av nevrogenese i SVZ viste ingen signifikante forskjeller mellom genotype- 

eller behandlingsgruppene (figur 4.7 og 4.8). Flere studier har vist av iskemisk hjerneslag i 

seg selv fremmer nevrogenese i SVZ og SGZ, en prosess som også finner sted i hjerne hos 

voksne (Jin et al., 2001; Tonchev et al., 2003; Woitke et al., 2017; R. L. Zhang et al., 2001). I 

SVZ har det blitt sett økt nevrogenese ipsylateralt til slaget hvor nevroner migrer mot 

slagområdet (Jin et al., 2001; R. L. Zhang et al., 2001). Ved sammenligning av ipsylateralt 

området med kontralateralt til slaget så vi en tendens til høyere nevrogenese ipsylateralt til 

slaget (figur 4.9) i nesten alle gruppene, men disse forskjellene var ikke signifikante. I 

kortikal SVZ ser vi en redusert nevrogenese i WT dyrene, hvor denne forskjellen er 

signifikant bare i WT laktatinjiserte (p = 0,007) (figur 4.9A). Redusert nevrogenese 

ipsylateralt til slaget stemmer ikke med det vi ser i litteraturen og skyldes sannsynligvis for 

mye variasjon til at forskjellen kommer fram.  

 

Sammenligning av nevrogenese i DG viste heller ingen signifikante forskjeller mellom 

genotype- eller behandlingsgruppene (figur 4.11 og 4.13). Nevroblastproliferasjonen i DG har 
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blitt rapportert å øke under lavintensitetstrening, men ikke høyintensitetstrening (Yau et al., 

2014), noe som tyder på at nevrogenese i DG ikke er indusert av laktat via HCAR1. Dette 

stemmer overens med funnene i denne studien.   

 

Alt i alt finner vi små eller ingen forskjeller i nevrogenese mellom behandlingsgruppene, og 

studien identifiserer derfor ikke endret nevrogenese som en mulig forklaring for forskjellen vi 

ser i lesjonsvolum mellom WT NaCl og WT lak. Variasjonen er relativt stor innad i gruppene, 

og vi har analysert nevrogenese bare i ett snitt fra hvert dyr. Dermed kan små forskjeller i 

hvilket nivå snittene er hentet fra (i forhold til bregma) bidra til å øke variasjonene, og 

eventuelt kamuflere eventuelle små forskjeller i materialet. Dette kunne vært undersøkt ved å 

analysere flere snitt fra litt forskjellige bregma-nivåer, men ettersom det er lite som tyder på at 

nevrogenese kan forklare forskjellen i lesjonsvolum, var det ikke hensiktsmessig å repetere 

forsøket i flere snitt.  

 

I denne studien valgte vi å bruke DCX som dekker et stort område i prosessen av rekrutering 

og modning av nye nevroner (Kempermann et al., 2018), men den merker ikke nevroner i 

starten av nevrogenese hvor celler proliferer; bruk av DCX var dermed gunstig i dyr 

perfundert tre uker etter operasjonen. Ved bruk av mus perfundert én uke etter operasjonen 

kunne vi i tillegg til DCX brukt andre tilleggsmarkører som nestin eller PAX6 for å makere 

for en bredere område i nevrogenese prosessen. I tillegg har en studie vist at det er ingen 

sammenheng mellom DCX, celle proliferasjon og nevrogenese i hjernen (Germain et al., 

2013), noe som tyder på at vi må være åpen for at DCX ikke dekker hele den postmitotiske 

modningsperioden av en nevron.  

 

5.1.3 Kan endringer i angiogenese forklare forskjellene i lesjonsvolum? 
For å se på angiogenese valgte vi mus perfundert tre uker etter operasjonen hvor vi antok at 

dyrene hadde kommet lengre med denne prosessen enn mus perfundert én uke etter 

operasjonen.  

 

WT mus viste ingen signifikant økning av kapillærtetthet i DG hilus i forhold til HCAR1 KO 

mus (figur 4.15 og 4.16). I 2017 viste Morland et al. at trening eller laktatinjeksjoner fører til 
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økt angiogenese i DG via aktivering av HCAR1 (Morland et al., 2017). I studien fra 2017 ble 

dyrene trent på tredemølle eller fikk laktatinjeksjoner i en periode på 7 uker. Laktatinjeksjoner 

i Morland et al. var en langtidsbehandling i motsetning til kun 2 laktatinjeksjoner som ble 

brukt i vårt forsøk. Laktatinjeksjonene i vårt forsøk var ment som en akuttbehandling. 

Forskjell på behandlingene kan forklare de avvikende resultatene mellom forsøkene.  

 

Videre viste alle gruppene en tendens til økt kapillærtetthet ipsylateralt i forhold til 

kontralateralt til slaget (figur 4.17), men denne forskjellen var bare signifikant i WT 

laktatinjiserte mus (p = 0,046). Angiogenese har blitt observert under iskemisk hjerneslag og 

generelt under hypoksi, og blir dermed regnet som en beskyttelsesmekanisme for å motvirke 

redusert blodtilførsel (Krupinski et al., 1994; Shibuya, 2009; Xiong et al., 2010). Tendensen 

til økt kapillærtetthet vi ser ipsylateralt i forhold til kontralateralt til slaget kan være en 

slagindusert angiogenese. I tillegg kan laktat, gjennom aktivering av HCAR1 slik vi ser fra 

dataene, potensere denne effekten og gi en signifikant høyere kapillærtetthet ipsylateralt i 

forhold til kontralateralt til slaget i WT laktatinjiserte mus.  

 

Sammenligning av kapillærtetthet i slagområdet i forhold til kontralateralt til slaget var 

hovedmålet vårt med analyse av angiogenese, men på grunn av tekniske problemer (se 

metodiske betraktninger) har vi ikke presentert disse dataene her. Vi kan derfor ikke 

konkludere med om laktat ikke hadde noe effekt på kapillærtetthet rundt slagområdet.  

 

5.1.4 Laktat som et nytt terapeutisk mål i behandling av slag  
Per idag er behandlingsmulighetene for iskemisk hjerneslag begrenset, og trombolytisk eller 

mekanisk trombektomi er de eneste behandlingene som er effektive. De er dog begrenset at de 

må administreres tidlig nok i prosessen. Terapivinduet for trombolyse og trombektomi er 

innenfor 4,5 timer og 6 timer, respektivt, etter første symptomtegn (For oversiktsartikkel se 

Filho & Samuels, 2019), selv om trombektomi har vist seg å være effektivt også senere i 

forløpet (Desai et al., 2018; Motyer et al., 2018). I tillegg må blodtrykket være kontrollert, 

under 185 mmHg systolisk og 100 mmHg diastolisk, før behandlingene settes igang. Dette er 

viktig på grunn av økt risiko for hjerneblødninger dersom behandlingen gis ved høyt 

blodtrykk (For oversiktsartikkel ser Filho & Samuels, 2019). Kort terapivindu og kontrollert 

blodtrykk er faktorer som setter begrensninger i bruk av trombolyse eller trombektomi. Dette 
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gjør at pasienter uten rask tilgang til disse behandlingene, pasienter med mageblødninger eller 

pasienter med høyt blodtrykk ikke har noen gode behandlingsalternativer per i dag. 

 

Lesjonsmålingene vi fikk i dette forsøket viser en signifikant reduksjon i slagstørrelsen hos 

WT musene som har blitt behandlet med laktat. Permanent DMCAO representerer et 

ubehandlet slag og akutt behandlingen med laktat er gitt på et tidspunkt hvor man i dag har få 

andre behandlingsalternativer. Behandling med laktat kan dermed være et nytt terapeutisk mål 

i behandlingen av iskemisk hjerneslag. Vi så ingen store endringer i nevrogenese som kunne 

forklare endringer i lesjonsutbredelse, men som diskutert ovenfor kan dette skyldes variasjon 

som følge av at vi kun har målt i ett snitt per dyr. Uansett, ser det ikke ut til at det er noen stor 

endring i nevrogenese, så andre faktorer må også være involvert. Endret angiogenese fikk vi 

ikke undersøkt i området rundt slaget, så her kan vi ikke hverken bekrefte eller utelukke at 

HCAR1-regulert angiogenese bidro til effektene vi ser i lesjonsvolum etter tre uker.  

 

Laktat er en substans som finnes i kroppen, og laktatdosen som ble gitt i denne studien er 

innenfor det høyere fysiologisk området. Laktatinjeksjoner ble gitt som hypertonløsning for å 

oppnå høy laktatkonsentrasjon i blodet etter bare to injeksjoner. Serummålinger fra Morland 

et al. viste at laktatserumkonsentrasjonen øker kraftig etter bare én laktatinjeksjon (2,5 g/kg, 

250 mg/ml, pH 7,4) (Morland et al., 2017); denne konsentrasjonen er høy nok til å aktivere 

HCAR1 (Kuei et al., 2011). EC50 – verdier for laktat aktivitet på HCAR1 er i området 1-5 

mM, men studier viser at reseptoren kan også bli aktiv ved laktatkonsentrasjoner helt ned til 

0,1 mM (Cai et al., 2008; C. Liu et al., 2009).  

 

Rask administrasjon av laktat gjennom intravenøse fusjoner har vært forbundet med 

panikkanfall og angst hos mennesker (Lingjaerde, 1985; Maddock et al., 1991; Pitts & 

McClure, 1967), men Morland et al. så ikke tegn til dette ved subkutan administrasjon til mus 

(Morland et al., 2017). Denne bivirkningen av akutt laktatinjeksjon skyldes antakelig at laktat 

danner chelatkompleks med kalsium ekstracellulært, slik at cellenes membranpotensial 

endres. Dermed blir nervecellene lettere eksitable. Dette må dermed undersøkes videre, og 

risikoen må vurderes med tanke på nytten den kan ha for pasienten. I tillegg har laktat mange 

effekter som ikke går via HCAR1. Med tanke på dette vil en spesifikk og mer potent agonist 

være et bedre alternativ når laktat HCAR1-aktivering eventuelt skal brukes i behandling av 

iskemisk hjerneslag.  
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 Metodiske betraktninger  

5.2.1 Dyreart 
I dette forsøket ble in vivo studier valgt over in vitro studier ettersom vi var avhengig av et 

intakt system for å se den overordnede effekten slag har på hjernen. I in vivo studier er valg av 

riktig dyreart en viktig del av forsøksdesignet. Valg av en feil dyremodell kan gi upålitelig 

funn når resultatene ekstrapoleres fra dyremodellen til menneske (Fagundes & Taha, 2004). I 

vårt forsøk valgte vi hus mus (Mus musculus, linje GPR81) som en egnet dyremodell. Mus er 

en mye brukt forsøksdyr på grunn av dens fylogenetiske og fysiologiske likhet med menneske 

(Perlman, 2016). I tillegg er mus små i størrelse, er lett å håndtere og er det mest 

hensiktsmessige dyret å bruke med tanke på genetiske modifikasjoner; dvs. bruk av HCAR1 

KO mus i denne studien.  

 

5.2.2 Slagmodell  
Som nevnt tidligere har det blitt utviklet ulike hjerneslagmodeller i dyr for å studere 

patologien bak sykdommen. I denne studien er det brukt permanent okklusjon av distal MCA. 

Modellen gir nesten utelukkende kortikal skade, selv om nevroinflammasjon i tilgrensende 

striatale områder kunne ses i noen av dyrene. Det mest etablerte hjerneslagmodellen – 

filament modellen – innebærer at man innfører er suturfilament gjennom karotisarterien og 

okkluderer MCA midlertidig eller permanent (Engel et al., 2011). Dette gir i tillegg til 

kortikal skade, også uttalt striatum-skade. Okklusjon av distal MCA, slik vi gjør i denne 

studien, er dessuten ikke forbundet med hypothalamus-skade og medfølgende hypotermi, noe 

som er med på å skape variasjon ved tradisjonell MCA okklusjon-operasjonen (Gerriets et al., 

2004). 

 

Midlertidig MCA mimikerer hjerneslag med reperfusjon, noe som representerer bare 2,5-11% 

av slag tilfeller i menneske med spontan reperfusjon; for å få en representativmodell er 

permanent MCA anbefalt over midlertidig okklusjon (McBride & Zhang, 2017). I vår modell 

gis ikke reperfusjon, og modellen representerer derfor bedre et ubehandlet slag enn et slag 

som behandles med tidlig trombolyse/trombektomi. Under permanent distal MCAO, vil 

elektrisk disseksjon v.h.a. bipolar diatermitang gi minimalt med blødninger. Operasjonstiden 
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ved distal MCAO er estimert til 15 minutter og er mye kortere enn operasjonstiden for 

konvensjonell MCA som er estimert til 2 timer avhengig av okklusjonstiden (Engel et al., 

2011). Kortere operasjonstid utsetter musene for mindre isofluran som har vist å ha en 

nevroprotektiv effekt under hypoksi (Li et al., 2013), og utgjør dessuten en mindre belastning 

for dyret. Nevroprotektive effekten av isofluran kan påvirke resultatene, og sannsynligvis 

variasjonen mellom dyrene. 

 

Etikk er en viktig faktor når det gjelder bruk av dyr i forsøk, herunder RRR-regelen (Replace 

(erstatte dyr med alternative modeller), Reduce (redusere antall forsøksdyr), Refine (rafiner 

forsøket)). I denne studien var det ikke mulig å erstatte forsøk i mus med for eksempel in vitro 

modeller (se ovenfor). Derimot har vi valgt en modell som på flere måter representerer en 

rafinering: For det første gir modellen mindre skadeomfang for hvert dyr enn de mer 

tradisjonelle modellene, hvilket er viktig for dyrevelferden. Basert på erfaringer (Morland et 

al., 2017) har vi benyttet intraperitoneale injeksjoner stedet for subkutane injeksjoner av 

laktat, ettersom subkutane injeksjoner viset seg å gi hudlesjoner i enkelte dyr. Valg av modell 

er dessuten med på å redusere antall forsøksdyr: Distal MCAO har god reproduserbarhet, lav 

variasjon og den korte operasjonstiden gjør at det er lav mortalitet i forhold til konvensjonell 

MCAO (~ 5-10% i permanent distal MCAO og ~ 40% i konvensjonell MCAO) (Llovera et 

al., 2014).  

 

I tillegg til problemstillingene over, kan det også være variasjoner i slagvolumet i ulike 

musestammer. Forskjellene kan komme av variasjon i sensitivitet for eksotoksisitet og/eller 

ulikheter i kollaterale arterier i ulike stammer (Carmichael, 2005). Musene som brukes i 

denne studien er tilbakekrysset ni ganger med C57B1/6N etter at vi overtok dem, og kan 

dermed regnes som tilnærmet like denne stammen. C57B1/6N er en svært vanlig 

musestamme å bruke i slike studier.  

 

Laktatinjeksjoner  

Etter operasjonen fikk dyrene to laktatinjeksjoner intraperitonealt. I flere studier har det blitt 

observert angst og panikkanfall under intravenøse infusjoner av laktat (Lingjaerde, 1985; 

Maddock et al., 1991; Pitts & McClure, 1967). Graden av angst og panikkanfall, etter 

subkutaninjeksjon av laktat, ble testet v.h.a. elevated zero maze av Morland og medarbeidere, 
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hvor man ikke observerte noen tegn på angst eller panikkanfall i grupper injisert med laktat i 

forhold i grupper injisert med natriumklorid (Morland et al., 2017). Administrasjonsveien og 

hastigheten av laktatinjeksjonen kan forklare forskjellen. Fra tidligere erfaring i gruppen har 

det blitt observert at subkutaninjeksjon av laktat forårsaker lesjoner i huden, noe som ikke ble 

observert i mus injisert med natriumklorid. Derfor valgte vi i.p. injeksjoner av laktat over s.c. 

injeksjoner. I en samarbeidsgruppe ble det vist at laktat administrert i.p. gir noe lavere 

serumkonsentrasjon av laktat, med en noe forsinket topp i serumkurven sammenlignet med 

laktat gitt subkutant, men disse forskjellene var ikke signifikante (Haugen et al., upublisert). 

En mulig forklaring på dette kan være førstepassasjemetabolisme av laktat etter i.p. injeksjon 

som innebærer omdanning til glukose i leveren (Bender, 2014). Samtidig viste resultatene fra 

samarbeidsgruppen ingen målbar førstepassasjemetabolisme av laktat til glukose (Haugen et 

al., upublisert), som betyr at økt glukosekonsentrasjon etter laktatinjeksjoner er ubetydelig for 

resultatene som presenteres i denne studien.  

 

5.2.3 Perfusjonsfiksering  
Fiksering bidrar til å holde cytoarkitekturen i vevet selv når dyret er død, hindrer 

bakterievekst og autolyse (Thavarajah et al., 2012). Optimal fiksering bevarer vevets 

morfologi og antigen immunoreaktiviteten samtidig som den gir immobilisering av antigener 

og tilstrekkelig gjennomtrengelighet i vev (Berod et al., 1981). Formaldehyd, et 

aldehydfiksativ som ble brukt i denne studien, reagerer med primære aminer og primære 

amider og danner henholdsvis Schiff baser og hydroksymetyl komponenter. Ved 

perfusjonsfiksering ble hele dyrekroppen, inkludert hjernen, fiksert ved at en 

fikseringsløsning pumpes direkte inn i det arterielle systemet via hjertet (Thavarajah et al., 

2012). Under perfusjon er tiden man bruker når toraks åpnes til perfusjonen settes igang 

veldig kritisk og prosedyren må utføres så raskt som mulig. Under dette steget vil reduksjon 

av hjertefrekvensen og kollabering av lungene forårsake hypoksi og hyperkapni som gir 

irreversible fysiologiske skader, som igjen kan påvirke resultatene. Valg av fikseringsmiddel 

og fikseringsmetoden er to viktige faktorer for optimal perfusjonsfiksering som diskutert 

nedenfor.  

 

Formaldehyd vs. glutaraldehyd  
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Formaldehyd (HCHO) er et lite molekyl med en aldehydgruppe (-HCO). Aldehydgruppen i 

formaldehyd danner kryssbindinger, metylenbruer (-CH2-), med andre proteiner og fikserer 

vevet innenfor 24 timer. På grunn av liten molekylstørrelse, har formaldehyd raskere 

penetreringshastighet enn glutaraldehyd og kan fiksere ett mm vevstykkelse per time (Dey, 

2018). Glutaraldehyd (HCO-(CH2)3_CHO) er en organisk væske med to aldehydgrupper og 

dermed noe høyere fikseringshastighet enn formaldehyd (Kiernan, 2000). Glutaraldehyd 

bevarer ultrastrukturen til vevet og er godt egnet for elektronmikroskopering. Formaldehyd 

derimot er godt egnet for lysmikroskopering og bevarer sekundærstrukturen av proteinet 

(Bedino, 2003). Immunmerking av glutaraldehyd-fikserte vev gir uønsket bakgrunnsmerking 

som kommer av uspesifikk binding av antistoffer til frie aldehydgrupper (Ramos-Vara, 2005), 

og stor grad av autofluorescens som vanskeliggjør immunfluorescens-forsøk. I denne studien 

brukte vi formaldehyd ettersom den gir god nok bevaring av vevets cytoarkitektur, samt 

minimalt med bakgrunnsmerking og autofluorescens under immunmerking og analyse av 

snittene.  

 

Immersjonsfiksering vs. perfusjonsfiksering  

Målet med fiksering er å bevare vevets morfologi (Gage et al., 2012), og for å oppnå dette 

målet kreves det en jevn og rask penetrering av vevet som kan oppnås ved 

immersjonsfiksering eller perfusjonsfiksering. Ved immersjonsfiksering synkes vevet direkte 

i fiksativet og vevet blir fiksert in vitro ved at fiksativet trekker seg inn i vevet (Dey, 2018; 

Gage et al., 2012). Immersjonsfiksering vil være uegnet for store vevsbiter ettersom 

fikseringsmiddelet ikke penetrerer alle områder i vevet med høy nok hastighet og det vil 

oppstå hypoksi før vevet er fiksert (Gage et al., 2012). I tillegg vil erytrocyttene bli igjen i 

karene under immersjonsfiksering; Erytrocyttene har høy peroksidaseaktivitet og vil ofte 

kunne farges uspesifikt under DAB-merkingen (QBI, 2019). I denne studien var det 

nødvendig å beholde hjernen intakt, ettersom det var behov for snitt gjennom hele hjernen for 

lesjonsmåling. For store vevsbiter, for eksempel en intakt hjerne som ble brukt i vårt forsøk, 

er det en fordel med perfusjonsfiksering. Ved perfusjonsfiksering bruker man dyrets 

systemkretsløp for å pumpe fikseringsmiddelet gjennom dyret med en hastighet som tilsvarer 

dyrets minuttvolum (Gage et al., 2012). Her vil fikseringsmiddelet oppnå vevet rask og gi en 

jevn penetrering av vevet, i tillegg vil ikke peroksidaseaktivitet av erytrocyttene være noe 

problem under perfusjonsfiksering. 



65 
 

 

5.2.4 Snitting  
Det finnes ulike mikrotomer for å kutte vev i tynne seksjoner. Kryostat, ultramikrotom, 

vibratom og frysemikrotom er noen eksempler på manuelle mikrotomer som kan brukes for 

snitting av vev (For oversiktsartikkel se Mohammed et al., 2012). Frysemikrotom er en lett og 

kostnads-effektiv metode som gir langt mindre vevskrymping enn for eksempel 

parafininnstøpt vev, noe som er en fordel når man skal måle lesjonsvolum. I tillegg vil man 

ved bruk av frysemikrotom få tilgang til frittflytende snitt som tillater antistoffpenetrasjon fra 

begge sider av snittet. Men frysesnitting kan gi fryseartifakter, noe som sees mindre under 

snitting ved bruk av kryostat. Fryseartifakter under frysesnitting kan hindres ved å mette vevet 

med sukrose, noe som ble gjort under dette forsøket. Synking i 30% sukroseløsning før 

frysing er viktig for å unngå krystallisering av vann og dermed ødeleggelse av cellene 

(kryoproteksjon) (Langone, 2016). Siden frysemikrotom er raskest og gir god morfologi, ble 

denne metoden valgt.  

 

Temperatur er en annen viktig faktor som kan påvirke snittingen. Ved for lav temperatur kan 

vevet bli for sprøtt, dette gir flisete snitt som er vanskelig å kutte til sammenhengende snitt. 

Ved for høy temperatur blir vevet ofte for bløtt og snittene blir krøllete og vanskelig å folde ut 

i etterkant. Skjev plassering av hjernen på mikrotomen kan gi usymmetriske snitt, og kan 

påvirke resultatet dersom det ikke tas hensyn til. For å kompensere for skjevhet under analyse 

av nevrogenese og angiogenese, ble det plukket to snitt fra hvert dyr hvor den ene siden av 

første snitt tilsvarte motsatt side av andre snitt. I lesjonsmålingene ble dette korrigert for på 

annen måte (se nedenfor).  

 

5.2.5 CV- vs. HE farging   
Hemalun er et positivt ladet fargestoff som binder til negativt ladete fosfatgrupper som sitter 

på nukleinsyrene i cellekjernen. Cellekjernen får dermed først en rødlig farge, som blåner i 

svakt basisk løsning slik at endeproduktet blir en mørkelilla farge. Eosin Y er et negativt ladet 

fargestoff som binder seg til positivt ladete plasma proteiner. Cytoplasma får dermed en rosa 

farge. Fargen er stabil i minst ett år (Day, 2014; Fischer et al., 2008). I denne studien ble HE 

farging valgt først som fargingsmetode, men etter å ha farget omtrent fem dyr fant vi ut av HE 
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ikke var egnet i vårt tilfelle. Fargingen ga for mye variasjon, lesjonen var ikke tydelig nok og 

snitt ble farget ujevnt. «Troubleshooting» hjalp ikke og etter mange testfarginger måtte vi 

bytte til CV farging. CV farging ga en jevn og fin farging hvor lesjonen var tydelig.  

CV farging identifiserer nekrotiske områder ettersom fargen ikke absorberes av døde celler. 

(Türeyen et al., 2004). I nevroner bindes CV til sure komponenter i cytoplasma (RNA-rike 

områder som ru endoplasmatisk retikulum ER) og visualiserer dem ved å farge deres 

cytoplasmatiske Nissl substanser  (Binder et al., 2009; Scalia et al., 2013).  

5.2.6 Måling av slagvolum  
I lesjonsmålingene ble grensene satt mellom normalt vev og vev med noen grad av skade. 

Denne grensen var noe vanskeligere å sette hos dyr som var avlivet én uke etter indusert slag 

enn i dyr som var avlivet tre uker etter slag. Det skyldes at i sistnevnte gruppe var skadet vev i 

stor grad borte. I én-ukes dyrene, brukte vi derfor tid på å sikre at målingene var pålitelige, 

blant annet ved at inklusjons- og eksklusjonskriterier ble diskutert, og at flere personer 

deretter målte lesjon i noen snitt for å verifisere reliabilitet. Til slutt ble alle dyrene analysert 

av én person som ikke hadde opplysninger om hvert dyrs genotype eller behandling, for å 

unngå bias. Lesjonsvolumet vi har fått i vårt forsøk ligner på lesjonsvolumet analysert av 

Llovera et al. (Llovera et al., 2014), hvilket er en indikasjon på at operasjonen ble gjort på 

riktig måte og at metoden for måling av slagvolumet var riktig. I dette forsøket ble det 

kompensert for usymmetrisk snitting ved å måle gjennom hele hjernen under analyse av 

lesjonsvolumet. Ingen slagvolum i sham dyrene var en indikasjon på at slagområdet som ble 

identifisert i analysene var reelle skader av slagoperasjonen.  

 

5.2.7 Immunmerking med antistoffer 
I denne studien brukte vi polyklonal collagen IV antistoffer fra kanin for å detektere collagen 

IV epitoper som sitter på basallamina rundt blodkar (Bahramsoltani et al., 2014), samt 

polyklonale dobbelkortin antistoffer fra marsvin for å detektere nyfødte nevroner 

(nevroblaster) (Rao & Shetty, 2004). Antigen er den substansen som produserer en 

immunrespons og det eksakte området som gjenkjennes av antistoffet, kalles epitop. Ved 

antigeneksponering vil kroppen lage antistoffer mot antigenet og et godt antistoff har høy 

affinitet til- og selektivitet for antigenepitopen det er laget mot. Polyklonale antistoffer (som 

brukes i denne studien) er, i motsetning til monoklonale antistoffer, en blanding av ulike 
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antistoffkloner, laget av forskjellige kloner av B-cellekloner, og de kan binde til ulike epitoper 

på antigenet (Dey, 2018). Gjenkjenning av flere epitoper gjør at polyklonale antistoffer ofte er 

mindre følsomme for små endringer i forsøksbetingelsene, slik som pH, overfiksering og 

andre forhold som kan maskere eller avdekke enkeltepitoper (Abcam, 2019a). Visualisering 

av antigen-antistoff reaksjonen skjer ved hjelp av en markør som er bundet til primær- eller 

sekundærantistoffet (Dey, 2018). I dette forsøket var markøren HRP ved peroksidase-

merking, som reagerte med DAB og dannet et brunt bunnfall som kunne detekteres visuelt. 

Ved immunofluorescens merking ble fluorescens brukt for visualisering av bindingene 

mellom primært- og sekundærantistoff. Antistoffer er nyttige verktøy for å detektere 

spesifikke molekyler, men de må brukes med forsiktighet; uspesifikke reaksjoner og 

kryssreaksjoner kan forekomme, og for å minimere disse reaksjonene må man gjøre 

omfattende spesifitetstestinger (Bordeaux et al., 2010). 

5.2.8 Kromogenisk- og fluorescensmerking  
Immunmerking med DAB som kromagen, er en metode der DAB i siste trinn blir oksidert av 

HRP bundet via streptavidin-biotin-kompleks til sekundærantistoffet. Oksidert DAB 

polymeriserer og danner brunfarget bunnfall i områder antistoffer har bundet sin epitop. 

Bunnfallet er stabil, varer i mange år og vil ikke falme under mikroskopering av vevet 

(Kalyuzhny, 2016); Noe som ikke er mulig ved fluorescensmerking. Visualiseringen krever 

kun lysmikroskopering, og ikke tidskrevende konfokalmikroskopering, og kan derfor raskt gi 

en oversikt over hvordan merkingen ser ut før man går videre med fluorescensmerking.  

 

I fluorescensmerking er primær- eller sekundærantistoffet bundet til en fluorofor som 

emitterer lys i bestemte bølgelengder. Fordelen ved bruk av fluorescensmerking er at man kan 

merke for flere antigener samtidig. Ved å velge primærantistoffer fra forskjellige dyr vil 

sekundærantistoffet bare gjenkjenne en av dem. I tillegg må fluoroforene bundet til 

sekundærantistoffene emittere lys i forskjellige bølgelengder (Dey, 2018; Kalyuzhny, 2016). I 

denne oppgaven ble Alexa 488 og Alexa 594 brukt, kombinasjonen muliggjør merking av to 

antigener samtidig. Ulempen ved bruk av fluorescensmerking er at fargen falmer med tiden 

og snittene må dermed beskyttes mot lys under oppbevaring og ved undersøkelse (Kalyuzhny, 

2016). Ved konfokalmikroskopering ble billedtakingen utført i et mørkt rom, snittene ble 

utsatt for minst mulig laserlys og oppbevart i en mørk boks når de ikke var i bruk. For 

kvantitering av fluorescens-intensitet som mål for mengde epitop, er falming en mulig kilde 
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til variasjon. I denne studien brukte vi fluorescensmerking til å detektere strukturene som vi 

ønsket å analysere antall eller areal av. Da er variasjon av falmingsgrad et mindre problem, 

ettersom vi ikke baserer oss på direkte mål av intensitet av merkingen.  

 

I gruppen dyr perfundert tre uker etter operasjonen ble 36 dyr immunmerket og skannet for 

analyse av angiogenese. Av 36 skannebilder var det bare ni bilder som var tydelig nok for 

analyse, og antallet var ikke nok for å representere hele gruppen. Ved økning av bildekontrast 

fikk vi overdrevent måling av areal og unøyaktige resultater. Merkingen av disse snitt ble 

gjort om igjen med en forskjellig batch av collagen IV antistoffet, men også her ble 

merkingen veldig svak og bildene kunne ikke brukes videre for analyse. Svak merking med 

den nye batchen av antistoffet ble sett av flere i forskningsgruppen, og skyldtes antakelig 

lavere selektivitet og/eller affinitet i den nye batchen av antistoffet.  

 

Off-target vs. uspesifikt binding  

Uspesifikt binding betyr at antistoffet binder seg uspesifikt til andre proteiner i prøven i 

tillegg til målproteinet. Off-target binding skjer når antistoffet gjenkjenner protein med 

epitoper som ligner på målproteinet. Spesifisitet, selektivitet og kryssreaktivitet er viktige 

faktorer som kan påvirke immunmerkingen, og dette er spesielt viktig ved kvantitative 

analyser (LI-COR, 2019). For å unngå bakgrunnsmerking bruker man serum fra ulike dyr 

(kalv ble brukt i denne studien) for å blokkere flest mulig epitoper (Buchwalow et al., 2011).  

 

Antistoffvalidering  

Validering av antistoffer er et viktig steg for å demonstrere at antistoffene er selektive og 

sensitive (Bordeaux et al., 2010). Bruk av KO dyremodeller, Western blotting (WB) og 

blokkerende peptider er noen eksempler på metoder for å validere antistoffets spesifisitet. KO 

dyremodeller er den optimale metoden, der genet som koder for antigenet er eliminert 

(Abcam, 2019b; Bordeaux et al., 2010). Ved eliminering av antigenet vil man hindre spesifikk 

merking. WB er en annen metode som brukes mye for validering av antistoffer. I WB vil 

antistoffers spesifisitet til ønsket antigen bekreftes ved at det dannes ett bånd på gelen som 

samsvarer med proteinets størrelse, og flere bånd kan være indikasjon på uspesifikk binding. 

Metoden forutsetter at antistoffet kjenner igjen denaturert antigen, noe som er et av 
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svakpunktene til WB; i denne metoden vil antistoffer som er spesifikke, men ikke kjenner 

igjen denaturert antigen bli validert som ikke spesifikke (Signore et al., 2017). Bruk av 

blokkerende peptider er en tredje metode hvor man inkuberer antistoffer med blokkerende 

peptidsekvenser. Peptidsekvensene inneholder aminosyrerekkefølgen som korresponderer 

med antistoffets epitop. Peptidsekvensene vil binde seg til antistoffene, og hindre 

antistoffbinding til antigenet. Ulempen med denne metoden er at off-target binding blokkeres 

samtidig (Bordeaux et al., 2010). 

I dette forsøket gjorde vi ingen antistoffvalidering ettersom antistoffene var mye brukt i 

tidligere forsøk og antistoffspesifisiteten var kjent. I vårt forsøk ble antistoffene brukt som 

markør for biologiske strukturer, collagen IV i basallamina som markør for kapillærer 

(Bahramsoltani et al., 2014) (angiogenese) og dobbelkortin som markør for nyfødte 

nevroblaster (Rao & Shetty, 2004) (nevrogenese). Merkingen ble brukt for å se på 

kapillærtetthet og DCX+ celler. Merkingen kunne således verifiseres basert på morfologi av 

de immunpositive strukturene (sammenlignet med tidligere litteratur). Vi målte ikke mengden 

av antigenet i vevet, men strukturen som antigenene dannet. Sekundærantistoffets spesifisitet 

ble testet ved å bruke negative kontroller, og disse viste at sekundærantistoffene ikke ga 

uspesifikk merking som kunne påvirke analysen.  

 

5.2.9 Antigengjenvinning 
Formaldehyd, som brukes under fiksering av hjernen i dette forsøket, immobiliserer antigener, 

men i tillegg danner intra- og intermolekylære kryssbindinger med proteiner, som kan 

reduserer antigen immunoreaktiviteten (Shi et al., 1991). Mekanismen bak 

antigengjenvinningen er en varmeindusert kløyving av intra- og intermolekylære 

kryssbindinger, metylen-broer, v.h.a. sitratbuffer. Dette gir en avmaskering av epitopene og 

fører til at antistoffer lettere kan binde seg til antigenene (S. Yamashita & Okada, 2005). 

Begge antistoffene som ble brukt i denne studien krever antigengjenvinning for å gi høyt 

signal-til-støy tilhøve (av engelsk signal-to-noise ratio). 
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6 Konklusjon   
Akutt behandling med laktat 24 og 48 timer etter iskemisk hjerneslag gir et signifikant mindre 

lesjonsvolum i HCAR1 WT mus perfundert tre uker etter permanent DMCAO. I HCAR1 KO-

mus hadde laktatinjeksjoner ingen effekt på lesjonsvolumet. Dette indikerer en HCAR1-

indusert effekt som beskytter hjernevevet eller som bidrar i reparasjonsprosessen. Ett 

overraskende funn var at slagvolumet i KO dyrene, var lavere enn i WT kontrollgruppen (WT 

NaCl). Dette kan tyde på at fravær av HCAR1 har fått KO-mus til å utvikle en laktat-

uavhengig, kompensatorisk mekanisme. Videre så vi ingen tendens til økt nevrogenese i DG 

til WT mus, og denne tendensen var heller ikke mulig å se i SVZ. Sammenligning av 

nevrogenese mellom de to hemisfærene viste en tendens til økt nevrogenese ipsylateralt til 

slaget, men dette var ikke signifikant i noen av gruppene. Laktatinjeksjoner ga ingen 

signifikant økning av kapillærtetthet i WT-mus i forhold til KO-mus, men vi så en tendens til 

økt kapillærtetthet i DG ipsylateralt til slaget i forhold til DG kontralateralt i alle gruppene, 

hvor dette var signifikant bare i WT laktatbehandlede gruppen. Forsøkene peker på at 

HCAR1-avhengig regulering av nevrogenese og angiogenese ikke alene er ansvarlig for den 

gunstige effekten av laktat på lesjonsvolum i WT-dyr. Laktatbehandling ble gitt 24 og 48 

timer etter slaget, en periode der man ikke har annen effektiv behandling å tilby. Selv om vi 

ikke har identifisert mekanismene som ligger til grunn for laktat-HCAR1-indusert reduksjon i 

lesjonsutbredelse, legger denne studien grunnlag for å utforske HCAR1-agonister i 

behandling etter et hjerneslag.  
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