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Sammendrag 

Innen medisin blir opioider stort sett brukt til behandling av smerte eller behandling av andre 

plager som diaré og hoste. Siden 1990-tallet har det blitt observert en økning i bruken av 

medisinske opioider, samt en økning i antall personer som søker behandling for avhengighet 

av disse stoffene. Den økende illegale bruken og forskrivningen av opioidmedisiner, på 

verdensbasis, men spesielt i USA, blir omtalt som “opioidkrisen”. Denne oppgave ønsket å 

sette fokus på opioidene morfin (MR) og metadon (MT), samt opioidantagonisten naltrekson 

(NTX). Førstnevnte brukes i behandling av sterke smerter, mens metadon brukes i hovedsak i 

vedlikeholdsbehandling av opioidavhengige. Antagonisten naltrekson blir i denne oppgaven 

brukt for å bedre kunne forstå funksjonen til de endogene opioidene, samt for å kartlegge 

mekanismer som et farmakologisk verktøy.  

Rotter og mus er veletablerte dyremodeller som ofte blir brukt til å studere effekter av 

legemidler. Kylling som modell har blitt mye brukt i nevroutviklingsstudier, men lite i 

farmakologi. I denne oppgaven ble fordelingen av administrert MR og MT til ulike vev i 

kyllingembryomodellen beskrevet. Lillehjernen fra kyllingembryo ble brukt i andre in vivo og 

in vitro analysemetoder. Lillehjernen anses som et godt valg for de utførte analysene i denne 

oppgaven da korncellene (lillehjernens mest tallrike nerveceller) gjennomgår alle stadiene i 

nevronal utvikling i løpet av en kort periode. I tillegg har utviklingen av opioidsystemet i den 

utviklende lillehjernen i kyllingembryo blitt godt karakterisert. 

Denne oppgaven viser at MR og MT ble tatt opp i hjernen og i lungene i kyllingembryo, samt 

i vevene som omslutter embryo, etter en in ovo injeksjon på embryonaldag 13 (E13). 

Konsentrasjonstoppene i hjerne og lunge ble observert mellom 2-6 timer, mens 

konsentrasjonstoppene i chorionvæsken, albumen (eggehviten), amnionvæsken og 

eggeplommen var forskjøvet til et senere tidspunkt. Metabolittene M3G og EEDP ble funnet i 

alle vevene, med høyere nivå i lunge enn i hjerne, og akkumulerte i eggeplommen og 

chorionvæsken. Celleviabiliteten i korncellene ble undersøkt med MTT-analyse, og en 

signifikant reduksjon ble observert ved eksponering for 50 og 100 µM MT. Det ble ikke 

funnet signifikante endringer i proliferasjonsmarkøren PCNA, differensieringsmarkøren Pax6 

eller kalsium-influks etter opioideksponerning. Konklusjonen er at kyllingembryo er en 

dyremodell som utgjør et lukket system etter legemiddelinjeksjon og egner seg godt til 

toksikologiske studier. 
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1 Innledning 

I medisin brukes opioider stort sett til behandling av smerter og andre plager som diaré og 

hoste. Den smertestillende effekten skyldes en hemming av smerteoverføringen langs de 

oppstigende smertebanene, og aktivering av de nedstigende smertebanene som går gjennom 

CNS og PNS, slik at oppfatningen av smerte hemmes [1]. I dag representerer opioider en 

klasse potente medikamenter som er sterkt misbrukt [2]. Med den økende bruken av 

medisinske opioider siden 1990-tallet, har antall mennesker som søker behandling for 

avhengighet av disse stoffene også økt [3]. Avhengighet og misbruk av opioider er et 

pågående og voksende problem for folkehelsen på et globalt nivå. Dette voksende problemet 

omtales som “opioidkrisen”. Økningen skyldes ikke kun illegal bruk men også den økende 

forskrivning av opioidmedisiner på resept. I starten av opioidkrisen var forbruket av 

reseptbelagte opioider den vanligste årsaken til dødsfall [4]. I USA ble over 70 000 dødsfall 

registrert som følge av overdosering i 2017. Det samme året erklærte USA 

opioidoverdosering som en nasjonal nødsituasjon [5, 6]. Langtidsbruk av opioider er knyttet 

til et høyere misbrukspotensial, og til endringer i flere kognitive funksjoner [7, 8]. Prenatal 

opioideksponering er et voksende helseproblem da minst 1 av 5 gravide kvinner i 

høyinntektsland er kjent for å bruke en form for et opioid under graviditet [9]. 

 

1.1 Opioider 

Opioider defineres som stoffer som er avledet fra opiumsvalmuen (Papaver somniferum),  

semi-syntetiske forbindelser eller syntetiske analoger som gir lignende effekter som de 

naturlig forekommende opioidene [10]. Opioider kan være agonister, antagonister eller 

partielle agonister avhengig av deres effekt på opioidreseptorene. Det er tre kjente 

opioidreseptorer; delta(δ)-, kappa(κ)- og mu(μ)-opioidreseptorene, og det er μ-reseptoren som 

spiller den største rollen i forbindelse med smertelindring. Disse reseptorene er 

transmembrane G-protein-koblede reseptorer som vil ved aktivering føre til cellulær 

hyperpolarisering og hemming av transmittorfrigjøringen (se figur 1.1). I kroppen finnes det 

endogene ligander som aktiverer opioidreseptorene. Disse ligandene kalles for endorfiner, 

enkefaliner og dynorfiner [11]. De ulike opioidreseptorene er å finne både i det sentrale 

nervesystemet (CNS) og i det perifere nervesystemet (PNS). Opioidreseptorer kommer til 

uttrykk i hjernen under foster- og postnatal utviklingen. Under den embryonale utviklingen 



2 

 

øker det totale antallet av μ-bindingssteder, men tettheten av reseptorene og  hvordan 

reseptorene uttrykkes varierer med utviklingsalderen [12]. Distribusjonen av 

opioidreseptorene i kroppen gir opphav til uønskede effekter som blant annet forstoppelse og 

respirasjonsdepresjon ved opioidterapi [13]. 

 

 

Figur 1.1: Opioidagonist som binder seg til den transmembrane G-protein-koblede reseptoren (GPCR). 

Opioidagonister aktiverer GPCR og initierer de intracellulære transduksjonsveiene som inkluderer redusert 

kalsium-influks og økt kalium utstrømning over membranen, og hemming av adenylyl syklase slik at cAMP 

reduseres. Det resulterer i redusert eksitabilitet i nervecellen som fører til reduksjon i overføring av 

nerveimpulser og hemming av transmittorfrigjøring. Figuren modifisert, opprinnelig hentet fra [14]. 

1.1.1 Morfin 

Morfin er et naturlig forekommende opioid fra opiumsvalmuen og anses som en av de mest 

effektive analgetika for smerte, ofte knyttet til postoperativ smerte eller kreftsmerter [7]. 

Morfin virker som en μ-reseptoragonist, men har også affinitet til δ- og κ-reseptorene. 

Hovedmetabolittene av morfin som dannes i kroppen er farmakologisk aktiv morfin-6-

glukuronid (M6G) og inaktiv morfin-3-glukuronid (M3G). Begge metabolittene er svært 

hydrofile, men M6G har evnen til å krysse blod-hjerne-barrieren (BBB) på grunn av 

molekylets store struktur som “gjemmer” den hydrofile delen. Hydrofile molekyler passerer 

som regel ikke over BBB med mindre de har en spesifikk transportør. M6G har en kraftigere 
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virkning enn morfin og M3G, og forårsaker bivirkninger i en høyere grad. Hos pasienter med 

redusert nyrefunksjon vil M6G akkumuleres over tid ved langvarig behandling [15, 16]. 

1.1.2 Metadon 

Metadon er et syntetisk opioid og virker som en agonist på opioidreseptorer. Metadon skiller 

seg fra morfin strukturmessig men den gir lignende effekt av eufori og sedasjon [17]. 

Metadon er en racemisk blanding av to enantiomerer, og R-formen er mer potent med høy 

affinitet til opioidreseptorer [18]. På grunn av metadons lange halveringstid og høye 

biotilgjengelighet blir den brukt innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR) hos personer 

med påvist opioidavhengighet. Metadon (S-formen) er i tillegg en NMDA-antagonist og 

brukes i noen tilfeller i behandling av nevropatisk smerte [11]. En viktig metabolitt av 

metadon er 2-ethylidene-1, 5-dimethyl-3, 3-diphenylpyrrolidine (EDDP), som kan brukes som 

en markør for inntatt metadon [19]. 

 

1.1.3 Naltrekson 

Naltrekson er en kompetitiv opioidreseptorantagonist som ved binding til opioidreseptoren 

ikke vil gi en funksjonell respons i seg selv, men hindrer andre opioider i å binde seg [11]. I 

tillegg til å blokkere for andre opioider, påvirker naltrekson også kroppens endogene 

reguleringssystemer for opioider. Naltrekson brukes i behandling av heroin- og 

alkoholavhengighet, og er spesielt egnet for å forebygge tilbakefall til opioidbruk etter 

heroinforgiftning [20]. Nytteverdien til naltrekson reduseres derimot på grunn av en tendens 

til selvseponering ved oralt inntak [21].  
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1.2  Opioider og graviditet 

Opioider krysser både placentabarrieren og blod-hjerne-barrieren og kan dermed utgjøre en 

risiko for embryo og nyfødte dersom mor inntar slike stoffer [22]. Det finnes ikke tilstrekkelig 

informasjon angående bruken av de fleste medisinene hos gravide da denne pasientgruppen 

sjeldent inkluderes i kliniske utprøvninger. Det er vanskelig å fastslå en sann prevalens av 

antall gravide opioidbrukere i Europa da det varierer mellom de ulike landene og regionene. I 

USA er det estimert at mellom 14-22% av gravide får opioider forskrevet på resept i ulike 

trimester (tall fra 2014 og 2015) [23-25].  

I forbindelse med LAR har det blitt født omtrent 300 barn av kvinner i Norge som hadde 

brukt metadon eller annen substitusjonsbehandling under svangerskapet (tall fra 2011). 

Norske undersøkelser viser at omtrent 75 % av graviditetene hos kvinner i LAR ikke er 

planlagte.  Ut fra informasjonen Helsedirektoratet har, er antakelsen at det kan bli født 

mellom 30-60 barn årlig i Norge som har vært eksponert for metadon under fosterlivet [26].  

Neonatalt abstinenssyndrom (NAS) gjelder nyfødte og er et resultat av plutselig seponering av 

opioider som ble tatt av mor under svangerskapet. NAS hos nyfødte er det mest beskrevne 

utfallet av langvarig opioideksponering i fosterlivet. Symptomer på NAS inntrer oftest de 

første 72 timene etter fødsel og inkluderer økt spenning i muskulatur, unormal suging, 

gulping, oppkast og/eller rask pustefrekvens [26]. Av opioidene beskrevet ovenfor er NAS 

hovedsakelig knyttet til misbruk av metadon [27], men det er godt demonstrert at inntak av 

metadon gitt i et omfattende program kan redusere forekomsten av fødsels- og 

fosterkomplikasjoner samt neonatal sykelighet og dødelighet, og gir en forbedret vekst [28, 

29]. Selv om NAS ikke er en dødelig tilstand resulterer det i belastende sykdom og langvarig 

sykehusinnleggelse [30]. 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) melder at ulovlig 

opioidbruk er knyttet til en seks ganger økning i fødselskomplikasjoner hos gravide. Slike 

komplikasjoner er for eksempel abstinenssymptomer hos nyfødte, postnatal vekstmangel, 

atferdsforstyrrelser og neonatal dødelighet [25]. 
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1.3 Utvikling av sentralnervesystemet  

Anlegget til nervesystemet (herunder CNS) etableres i tredje svangerskapsuke (dag 20-27 i 

embryogenesen) når egget er ferdig implantert, og utvikles videre gjennom fosterlivet, 

barndommen og ungdomstiden [31, 32]. Det er i tredje svangerskapsuke at nevralrøret, som 

omfatter anlegget til hjernen og ryggmargen, dannes [33]. De grunnleggende cellulære 

prosessene for utviklingen av CNS er replikasjon, proliferasjon, migrasjon, differensiering, 

apoptose og myelinisering. Alle disse prosessene skjer i kritiske sekvenserte tidsrom og er 

avhengige av celletype og signalering [34]. En forstyrrelse i genuttrykk eller en 

miljøpåvirkning som påvirker disse prosessene kan fundamentalt endre utfallet av den 

nevronale utviklingen [33].  

Proliferasjon (økt celleantall) av embryoniske celler finner sted før cellene etterhvert 

differensierer til ulike typer spesialiserte celler. Differensieringen av alle de embryoniske 

stamcellene involverer en rekke komplekse molekylære signaleringskaskader. Nerveceller 

differensierer fra de nevrale stamcellene [33]. I løpet av denne utviklingen må nevronene 

migrere til deres endelige destinasjon i hjernen. Nevronene følges til destinasjonen ved hjelp 

av spesielle adhesjonsmolekyler og gliaceller. Etter migrering vil nevronene danne 

forbindelser mellom hverandre for å danne et nettverk. Koblingspunktet mellom to nevroner 

som tillater overføring av elektrokjemiske signaler for kommunikasjon kalles for synapser 

[35]. En nervecelles dendritt mottar elektrokjemiske signaler fra en annen nervecelle i 

koblingspunktet. Aksonene er utløpere fra nervecellen som leder de elektrokjemiske signalene 

videre. Prosessene nevnt over er viktige prosesser for nevrittutvekst, som igjen er viktig for 

strukturell plastisitet. En form for forstyrrelser i nevrittutvekst assosieres med dysfunksjoner 

av sentralnervesystemet hos både mennesker og dyr [36]. 

1.3.1 Lillehjernen 

Lillehjernen (cerebellum) er lokalisert bak og under bakhodelappen av storhjernen. 

Lillehjernen er spesielt viktig i forbindelse med balanseevnen, regulering av bevegelser og 

koordinasjonen [37]. Korncellene (CGN) er nervecellene i lillehjernen som utgjør den største 

homogene nevronpopulasjonen i hjernen. Mer enn 90% av CGN ligger i det dypeste laget av 

den trilaminære lillehjernen (figur 1.2). Dannelsen av korncellene skjer hovedsakelig etter 

fødsel og i flere karakteristiske steg [38].  
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Lagene i lillehjernebarken deles inn i det molekylære laget (ML), Purkinjecellelaget (PCL) og 

det indre korncellelaget (IGL). Proliferasjon av korncelleforløpere skjer i det eksterne 

germinallaget (EGL). Korncellene migrerer gjennom det molekylære laget, ved hjelp av 

Bergmann gliaceller (BG), til det indre korncellelaget. Både in vitro og in vivo studier har vist 

den viktige rollen til BG i forbindelse med migreringen av korncellene til deres endelige 

destinasjon for utviklingen av lillehjernen. I IGL er korncellene (se GC i figur 1.2) pakket tett 

inntil hverandre [39]. Purkinjeceller (PC) er nerveceller med flate og forgrenede dendritter 

som gir cellene mulighet til å innta store mengder informasjon. De er nødvendige for 

koordinasjon og bevegelse, samt andre funksjoner som kognisjon og følelser [40]. 

Utviklingen av lillehjernen krever koordinert interaksjon mellom PC, BG og GC [39]. 

Celleantallet justeres med cellemigrering og apoptose. 

 

 

Figur 1.2: Oppbygging av lillehjernen. Lillehjernen er bygd opp av tre karakteristiske lag; det molekylære 

laget (ML), Purkinjecellelaget (PCL) og det indre korncellelaget (IGL). Det eksterne granulære laget (EGL) er et 

transient lag. Korncelleneforløpere proliferer i EGL og migrerer gjennom ML til IGL. Der differensierer de til 

modne kornceller. Underveis i utviklingen vil det bli færre celler i EGL ved at cellene migrerer over til IGL 

mens noen undergår apoptose. GC = granule celler (kornceller); BG = Bergmann glia; PC = purkinje celler. 

Figuren er modifisert og hentet fra [39]. 
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1.4 Molekyler/reseptorer som er viktige for nevronal 

utvikling  

1.4.1 Pax6  

Paired box protein (Pax6) er en transkripsjonsfaktor som uttrykkes i CNS, øyne, nese, og 

noen endokrine kjertler, under utvikling av embryo [41]. Pax6 spiller en viktig rolle i å 

opprettholde balansen mellom proliferasjon og differensiering av nevrale stamceller. 

Ekspresjon av Pax6 aktiveres først rundt tidspunktet for dannelsen av nevralrøret. Pax6 spiller 

en sentral rolle i å etablere grensene mellom ulike hjerneregioner, inkludert 

forhjerne/mellomhjerne grensen. Den molekylære strukturen og funksjonen til Pax6 er godt 

bevart på tvers av arter [42]. Funn i studier redegjør for den nødvendige rollen Pax6 har for 

vedlikehold og vedvarende funksjon av den voksne hjernen [41]. I lillehjernen er Pax6 

involvert i differensiering og migrasjon av korncellene fra EGL til IGL [43]. En forstyrrelse 

av Pax6 vil påvirke nevrittutvekst og migrasjon av cellene i lillehjernen og er knyttet til 

nevroutviklingsforstyrrelser som autisme [44, 45]. Dyreforsøk har vist at atferdssymptomene 

ved autisme i mennesker og atferdssymptomene i dyr etter opioideksponering er like [46]. 

1.4.2 PCNA 

Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) er nødvendig for DNA-syntese ved at den spiller en 

rolle i replikasjon og reparasjon av DNA. En av de veletablerte funksjonene for PCNA er 

evnen til å stimulere aktiviteten av DNA polymerase δ, som er nødvendig for DNA-syntese 

[47, 48]. PCNA er til stede i EGL i lillehjerner som er under utvikling, og deltar i 

proliferasjon av korncelleforløpere [49, 50]. PCNA er evolusjonsmessig et godt bevart protein 

som finnes i alle eukaryote arter som alt fra gjær til mennesker [51]. I kyllingembryo blir 

ekspresjonen av PCNA doblet fra E12 til E15-16 [43]. 
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1.4.3 NMDA-reseptor 

N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer er ionekanaler som befinner seg i celler i CNS. 

NMDA-reseptorene virker som kation-kanaler da de tillater innstrømning av kalsium, og 

andre positivt ladede ioner som natrium, over cytoplasmatisk membran. Funksjonelle NMDA-

reseptorer er sammensatt av fire subenheter, typisk av to GluN1- og to GluN2-subenheter 

(også kjent som NR1 og NR2). Subenheten GluN1 binder koagonisten glysin, mens GluN2 

binder agonisten glutamat (figur 1.3) [52]. Når glutamat og glysin binder seg til reseptoren vil 

natrium- og kalsiumioner strømme inn cellen slik at det kan dannes aksjonspotensialer og 

kalsiumavhengige signalkaskader. NMDA-reseptorene spiller en kritiske rolle for 

nevrittutvekst, nevronal migrering, læring og plastisitet [53]. 

 

Figur 1.3: N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptoren og bindingssetene for ulike nevrotransmittere, 

inkludert glutamat og glysin. NMDA-reseptorene er sammensatt av fire subenheter, typisk av to GluN1-

subenheter og to GluN2-subenheter. GluN1 binder koagonisten glysin, mens GluN2 binder agonisten glutamat. 

NMDA-reseptorene er ionekanaler som tillater innstrømning av kationer, som natrium og kalsium, over 

cytoplasmatisk membran.  Figuren er modifisert, opprinnelig hentet fra [54]. 
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1.5 Valg av modellsystem 

Eksponering for opioider under graviditet fortsetter å være en bekymring innen fødselshjelp 

og gynekologi [55]. Det har lenge vært en motvilje mot å inkludere gravide i klinisk 

forskning, blant annet på grunn av potensiell skade på foster [56]. En annen ulempe med å 

inkludere gravide i studier er utfordringene som kommer ved tolkning av resultater, da 

resultatene er påvirket av genetiske, miljømessige, fysiologiske faktorer samt sosioøkonomisk 

status [57].   

Innen legemiddel- og miljøgiftforskning er det stor etterspørsel etter dyremodeller som kan 

brukes for å avdekke følsomheten til embryo og foster. Dyrestudier er svært nyttige da de 

ekskluderer faktorer som ikke er mulig å utelukke ved kliniske studier [58]. For slik forskning 

har det ofte blitt brukt rotter og mus som dyremodeller. I denne oppgaven blir kyllingembryo 

brukt for å studere fordeling av opioider til ulike vev i kyllingegg. Det blir også satt fokus på 

hvordan eksponeringen av ulike opioider påvirker lillehjerneutvikling, og om det er mulig å 

motvirke disse endringene. Både in ovo og in vitro studier ble utført for å forsterke resultatene 

i oppgaven. 

1.5.1 Kyllingembryo som modell 

For at kyllingembryo skal klare å utvikle seg uten noen anatomiske forbindelser til 

kyllingmors kropp blir embryo blitt omsluttet av vev og hinner som sikrer riktig vekst og 

utvikling (figur 1.4). Eggeplommen inneholder næringsstoffer fra kyllingmor som påvirker 

endokrinsystemet til embryo [59]. Samtidig som den embryonale utviklingen fortsetter så blir 

eggeplommen oppslukt i embryo, og blir dermed fullstendig reabsorbert ved klekking. 

Amnionvæsken er den innerste fosterhinnen som beskytter embryo mot mekanisk stress [60]. 

Chorionvæsken er en utposning fra bakre del av embryos tarm som vokser ut fra embryo 

gjennom navlesnoren. Denne hinnen er rikt forsynt med blodårer som er forbundet med 

blodomløpet til foster og spiller en rolle i oppsamling av ekskresjonsprodukter [61]. Ettersom 

chorionmembranen er i direkte kontakt med skallhinnen sørger den for å hente mineraler fra 

skallet og til embryo [60]. I menneske ligger chorionmembranen mot livmorsslimhinnen og er 

viktig for stoffutveksling mellom mor og foster [62]. Albumen (eggehvite) består av 10 % 

proteiner og 90 % vann og anses som den viktigste vannkilden for det utviklende embryo. 

Albumen er også viktig for beskyttelse av eggeplommen og gir ekstra næring for vekst [63]. 



10 

 

 

Figur 1.4: Illustrasjon av befruktet egg på E16. Kyllingembryo er omsluttet flere vev som er viktige for 

utviklingen av embryo. Figuren er modifisert og hentet fra [64]. 

 

I tidlig stadie er kyllingembryo morfologisk svært likt menneske. Både menneskefoster og 

kyllingembryo befinner seg i fostervann og utviklingen deres er veldig lik. Kyllingembryo er 

lett tilgjengelig fordi de utvikler seg utenfor moren, og utviklingen skjer i løpet av kort tid 

(figur 1.5). Embryo kan lett komme til syne ved å kutte en liten del av eggeskallet, og dens 

vekst kan observeres under et mikroskop. En stor fordel gitt av aviære embryoer er hvor 

enkelt de kan håndteres kirurgisk in ovo [65].  
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Figur 1.5: Embryonal utvikling i mennesker og kylling. Utviklingen av kyllingembryo skjer i et kortere 

tidsrom (21 dager) enn utvikling av humant embryo (40 uker). Merk at kyllingembryo er kommet lenger i 

utviklingen enn menneske ved fødselen. Figuren er modifisert og hentet fra [59]. 

 

Bruk av kyllingembryo som modell har andre nyttige verdier som lav kostnad, praktisk 

størrelse og lite behov for stelling. Utviklingen av CNS i kylling er godt karakterisert [59]. 

Kyllingembryo er en veletablert dyremodell for forskning av opioideksponering. Utviklingen 

av opioidsystemet fra eggstadium til død har blitt godt karakterisert i kylling, inkludert i 

lillehjernen [66]. 

 

1.5.2 Lillehjernen som modell 

Lillehjerne fra kyllingembryo blir brukt for å undersøke nevrodegenerasjon og 

nevrobeskyttelse.  Lillehjernen er en av de best studerte områdene i CNS [44]. Det er lite 

forskjell på lillehjernen på tvers av de ulike artene selv om utviklingen av lillehjernen i ulike 

arter finner sted på ulike tidspunkter i embryogenesen. Figur 1.5 viser at lillehjernen i en 
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kylling utvikles tidligere enn lillehjernen i et menneske. Lillehjernen er i tillegg enkle å høste 

og kan dyrkes in vitro [38].  En annen fordel med denne modellen er at korncellene undergår 

proliferasjon, migrasjon, differensiering og apoptose i et begrenset tidsrom. De primære 

nevronale kulturene består av celler som er tatt direkte fra vev i nervesystemet. Disse cellene 

har mange av de morfologiske, nevrokjemiske og fysiologiske egenskapene til nevroner in 

situ [67]. Siden lillehjernen er en hjernestruktur som uttrykker opioidreseptorer under 

utviklingen er den et interessant mål i seg selv [68]. Derfor kan den også anses som en 

passende modell for å utforske generelle aspekter ved utvikling av CNS i denne oppgaven. 

 

1.6 Prosjektets målsetting 

Målet med dette prosjektet er å karakterisere fordeling av opioidene i kyllingembryo, 

undersøke hvordan opioider kan virke på nevronal utvikling, og om det er mulig å motvirke 

eventuell påvirkninger med antagonister. I denne oppgaven undersøkes effekter av morfin, 

metadon og naltrekson i kyllingembryo.  

 

Delmålene i denne oppgaven er som følgende: 

 

1. Å karakterisere tidsforløpet for fordeling av metadon og morfin i ulike vev i fertile 

kyllingegg etter en enkelt injeksjon på E13.  

 

2. Å undersøke de effektene morfin, metadon og naltrekson har på proteinene Pax6 og 

PCNA, som er viktige markører for hjerneutviklingen.  

 

3. Å analysere endringer i celleviabilitet og intracellulært kalsium i korncellekulturer fra 

lillehjernen etter opioideksponering og H2O2. 

 

4. Å undersøke om effekten av morfin og metadon på korncellekulturer kan motvirkes 

med opioidantagonist naltrekson. 
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2 Materialer og metoder 

2.1 Produkt- og utstyrsliste 

Produkter og utstyr er angitt i tabell 2.1 og 2.2. 

 

Tabell 2.1: Liste over løsninger og reagenser som ble brukt 

Produkt Leverandør 

13C6-Metadon Chiron, Trondheim, Norge 

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

5X TransBlot® TurboTM Bio-Rad Laboratories Inc.,USA  

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

Acetonitril (ACN) - HPLC Far UV, J.T.Baker Thermo Fischer Scientific, Rockford, USA 

Adenosin-5’-trifosfat (ATP)  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

Ammoniumformate, AnalR NORMAPUR VWR, Oslo, Norge 

Anti-β-actin  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Anti-PAX6  Millipore Corporation, Billerica, USA 

Anti-PCNA  Dako Danmark A/S, Glostrup 

Basal Medium Eagle (BME) GIBCO Thermo Fischer Scientific, Rockford, USA 

BioWhittaker’s® DMEM (Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium) 

Lonza, Verviers, Belgium 

 

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

Bromfenolblå  Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland  

Cellestoff 20x20 cm Mediq Norge AS, Kløfta, Norge 

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

D-Luciferin free acid PanReac AppliChem ITW Reagents, USA 

Dimetyl sulfoksid (DMSO) Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Dinatriumhydrogenfosfatdihydrat (Na2HPO4 
x2 H2O) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland  
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Dithiotreitol (DTT)  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Donkey anti-rabbit IgG-HPR Li-COR, Nebraska, USA 

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

EDDP-d3 Lipomed, Arlesheim, Sveits 

Elfo-buffer Bio-Rad Laboratories Inc, USA 

Etanol  Arcus ASA, Gjelleråsen, Norge  

Etylendiamintetraeddiksyre (EDTA) VWR International Ltr., England  

Fenolrødt Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

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

Glukose Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland  

Glutamine G-8540  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

Goat anti-mouse IgG-HPR Li-COR, Nebraska, USA 

H-transferrin T-0665 Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

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

Hydrogenperoksid (H2O2)  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

Insulin I6634 Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

K2®Transfection system Biontex Laboratories, Tyskland  

Kaliumhydrogenfosfat (KH2PO4) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland  

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

Kalsiumklorid (CaCl2)  Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland  

Kyllingserum (varmeinaktivert) Biowest, Nuaillé, Frankrike 

Leupeptin Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

M3G-d3 Chiron, Trondheim, Norge 

M6G-d3 Chiron, Trondheim, Norge 

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

Metadon  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

Metanol, LC-MS Chromasolve TM Honeywell Riedel-de Haën, Seelze, Tyskland 
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Morfin Norsk Medisinaldepot AS, Oslo, Norge 

Morfin-d3 Cerillinat, Texas, USA 

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

difenyltetrazolium bromid)  

Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA  

Naltrekson Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland  

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

Natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland  

Natriumklorid (NaCl) Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland  

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

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

Penicillin-Streptomycin (10 000 U/mL - 10 

mg/mL) Invitrogen Company, California, USA 

Pepstatin A  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

Petriskåler  Thermo Fischer Scientific, Rockford, USA 

Pierce™ BCA Protein Assay Kit Thermo Scientific, Rockford, USA 

Pipette Boy Costar Corning Corning Inc, New Jersey, USA 

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

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

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

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

Putrescine P-5780 Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

Salpetersyre (HNO3) Merck Millipore, Massachusetts, USA 

Sterilt vann  Fresenius Kabi, Halden, Norge  

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

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

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

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

Trypsin Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  
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Trypsinhemmer  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

Tween 20  Sigma-Aldrich, St. Louis, USA  

 

Tabell 2.2: Liste over utstyr som ble brukt 

Produkt: Leverandør: 

2720 Thermal Cycler Applied Biosystems 

8-kanalspipette, RAININ Pipet –Lite XLS Mettler Toledo, Oslo, Norge 

Acquity™ UPLC (Waters, Milford, MA, 

USA) koblet til Xevo TQ-S MS (triple 

Quadrupol) Waters, Milliford, MA, USA 

Alkotip®  Medguard, Irland  

Biosphere® Filter Tips Sarstedt, Tyskland 

Blottemaskin (Trans-Blot® Turbo™ Transfer 

System)  Bio-Rad Laboratories Inc.,USA  

Blotteutstyr (Trans-Blot® Turbo™ RTA 

Transfer Kit) Bio-Rad Laboratories Inc.,USA  

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

Captiva EMR-Lipid 96-filterplate  Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA 

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

Celleskraper  Corning Incorporated, NY, USA  

CLARIOstar® plateleser BMG Labtech, Tyskland 

CO2- inkubatorskap (ThermForma 

SteriCycle)  Thermo Scientific,Waltham, MA, USA  

Elektrisk homogenisator med plastpistill  Kimble Chase, USA 

Elektroforeseapparat (BioRad Power Pac 

300)  Bio-Rad Laboratories Inc, USA  

Elektroforesekar Bio-Rad Laboratories Inc, USA  

Engangsskalpell  Swann-Morton Ltd.,Sheffield, England  

Engangssprøyter  B.Braun, Vestskogen, Norge  

Engangssprøyter  Terumo Europe, Leuven, Belgia 
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Eppendorfrør  Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

Eppendorfrør multipipette E3x Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

Finpipette  Thermo Scientific, Rockford, USA  

Finvekt (CPA225D)  Sartourius AG, Tyskland 

Finvekt (XSE)  Mettler Toledo, Columbus, USA  

Glass-teflon homogenisator Thomas Scientific, New Jersey, USA 

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

Kanyler  B.Braun, Vestskogen, Norge  

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

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

LAF-benk (Holten LaminAir, modell 1.2)  Eco Holten AS, Danmark 

Luminometer (Lumat LB 9507)  EG&G, Tyskland  

Magnetrører (RCT basic)  IKA®, Tyskland  

Mini-PROTEAN® TGX™ Gel med 4-20 % 

gradient  Bio-Rad Laboratories Inc., USA  

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

Multipipette Thermo Scientific, Rockford, USA  

Multiply® μStrip (0.2 mL) Sarstedt, Tyskland 

Multitube vortexer (VX-2500)  VWR International Ltr., Randor, PA, USA 

Neubauer 0.100 mm Tiefe Depth Profondeur 

(tellekammer) Assistant,Tyskland 

Odyssey-CLx Imaging System  Li-COR, Nebraska, USA 

Oppsamlingsplate, Nunc 2 mL PP Thermo Scientific, Rockford, USA 

Pipettespisser med filter Aerosol pipet tips for 

1200 µL RAININ®  

Aerosol pipet tips for 1200 µL RAININ®  

Pipettespisser med filter  Finntip Filter Thermo Fischer Scientific, Rockford, USA 

Pipettespisser med filter SartoriusTM BiohitTM 

Optifit Tips VWR International Ltr., Randor, PA, USA 

Plastrør 4.5 mL Sarstedt, Tyskland 



18 

 

Plastrør til luminometer  Sarstedt, Tyskland 

Plateinndmaper, SPE Dry 96 Biotage, Uppsala, sverige 

Positive Pressure - 96 Waters, Milliford, MA, USA 

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

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

Sentrifuge, Allegra X-15R Beckman Coulter, Indianapolis, USA 

Sentrifuge (Kubota 2010)  Kubota Corp., Japan  

Sentrifugerør (Corning centristar)  Corning Inc. NJ, USA  

Sterilfilter 0,2 µm  Whatman, Tyskland 

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

Trypsineringsflaske  Bellco, USA  

Vannbad (Sub Aqua 12)  Grant, England  

Whirlmikser Terumo lab AS, Sverige  

 

2.2 Kyllingembryo 

Befruktede kyllingegg fra arten Gallus gallus domesticus ble bestilt fra Nortura 

Samvirkekylling i Våler. Eggene ble lagt i en kommersiell rugemaskin (Ova Easy Advance II 

series) som vendte eggene regelmessig og holdt en jevn temperatur (37oC) og optimal 

luftfuktig (45%). Fuktigheten ble opprettholdt ved at vann ble tilsatt til et kar knyttet til 

rugemaskinen. Dagen de befruktede eggene ble lagt i rugemaskinen ble regnet som E0.  

Forsøkene presentert i denne oppgaven er godkjent av mattilsynet (FOTS-id: 13896). 

2.2.1 In ovo eksponering av kyllingembryo  

Til fordelingsstudien (seksjon 2.3) ble eggene injisert med 20 mg/kg morfin eller 20 mg/kg 

metadon på E13. Egg som ble brukt i westernblotanalyse (seksjon 2.4) ble injisert med 20 

mg/kg morfin, 20 mg/kg metadon, 1 mg/kg naltrekson eller en tilsvarende mengde saltvann 

på E13. Eksponeringsløsningene ble filtrert i en steril LAF-benk før eggene ble injisert med 

løsningen.  
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Først ble viabiliteten til embryo sjekket ved at eggene ble gjennomlyst med LED-lys på E13. 

Kun fertiliserte egg med levende embryo ble brukt videre. Under gjennomlysningen ble 

eggene markert med et punkt for injeksjonen. Eggene ble tilfeldig lagt i fem grupper med 4-6 

egg i hver gruppe; kontroll, saltvann, morfin, metadon og naltrekson. Deretter ble hvert egg 

veid, vekten ble notert ned og gjennomsnittsvekten ble brukt for å komme frem til et 

injeksjonsvolum. Markert injeksjonssted ble desinfisert med 70 % isopropylalkohol 

injeksjonstørk (Alkotip®), og et lite overfladisk hull ble laget i skallet til eggene med en 

desinfisert metallnål. Kontrollgruppen ble ikke injisert og det ble derfor ikke laget hull i 

skallet på eggene som tilhørte denne gruppen. Eksponeringsløsningene ble injisert vinkelrett 

gjennom hullet ved bruk av en steril kanyle (30G). Etter injisering ble eggene lagt tilbake i 

rugemaskinen med den spisse delen av egget ned, frem til isolering av vev til 

fordelingsstudiene og isolering av cerebellum til westernblotanalyse. 

2.2.2 Isolering av hel hjerne og andre vev i kyllingegg til 

fordelingsstudien 

Isoleringen av vevene for denne fordelingsstudien ble utført av Mussie Ghezu Hadera, 

Postdoktor ved Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap. Vevene som ble isolert 

fra eggene var: hel hjerne, blod, lungene, chorionvæsken, amnionvæsken, albumen 

(eggehviten) og eggeplommen. Vevene i eggene som ble injisert med morfin ble isolert 2, 6, 

24, 48, 72, 96, 120 og 144 timer etter injeksjon. Isolering av vev fra eggene som ble injisert 

med metadon ble utført 6, 24, 48, 72, 96, 144 og 168 timer etter injeksjon. Siden MT har 

lengre halveringstid enn MR ble MT også isolert ved 168 timer. Eggene ble tatt ut av 

rugemaskinen og satt i is slik at embryo ble bedøvet. Etter 7 minutter (da embryo er 

tilstrekkelig bedøvet) ble en liten del av den runde delen av eggene, hvor luftlommen befinner 

seg, forsiktig klekket i en stor petriskål. Chorionvæsken ble først isolert ved bruk av 1 mL 

sprøyte og 20G kanyle og pipettert i et eppendorfrør. Etter isolering av chorionvæsken ble 

embryo, og vevene omkring embryo, tatt ut av eggeskallet og plassert i petriskålen. En ny 

sprøyte og kanyle (20G) ble brukt for å isolere amnionvæsken. Eggeplommen og albumen ble 

isolert ved bruk av 1 mL sprøyte uten kanyle på grunn av vevenes tykke konsistens. Hel 

hjerne og lunger ble isolert med bruk av en steril saks, en steril pinsett og en steril spatel som 

følge av dekapiteringen av embryo. For hvert isoleringstidspunkt ble det isolert vev fra 2-5 

egg. Etter isolering ble vevene oppbevart i en fryser på -80oC.  
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2.2.3 Isolering av lillehjernen for westernblotanalyse  

Egg eksponert på E13 ble tatt ut av rugemaskinen på E17 og bedøvet i is slik som beskrevet 

ovenfor i 2.2.2. Eggene ble deretter klekket i en stor petriskål og embryo ble avlivet raskt ved 

dekapitering med en steril skalpell. Lillehjernen ble isolert ved bruk av en steril saks, en steril 

pinsett og en steril spatel. Kryorørene ble lagt i en styrofoam boks med flytende nitrogen (på -

196oC), før de senere ble oppbevart i en fryser på -80oC.  

2.2.4 Preparering av primære korncellekulturer (CGN kulturer) 

Lillehjernen fra kyllingembryo ble brukt for å lage cellekulturer av kyllingkornceller (CGN) 

av egg på E17. Cellekulturene ble brukt for transfeksjon (seksjon 2.5) og in vitro analyser 

(MTT og kalsium-influks, seksjon 2.6).  

 

Forbehandling med Poly-L-lysin 

Skåler og plater som ble brukt for preparering av nevronkulturer ble forbehandlet med poly-

L-lysin (PLL) for å øke cellenes adhesjon til skålene og platene. PLL gir overflaten i 

skåler/plater et kationisk lag som vil interagere med den anioniske overflaten på celler [69]. 

Økt adhesjon av celler til overflaten på skåler/plater vil gi bedre cellevekst. En løsning på 0.5 

mg/mL PLL ble laget ved at 10 ml MQ-vann ble tilsatt til 5 mg PLL. PLL-løsningen ble 

videre fortynnet til 0.01 mg/mL PLL, hvorav 1 mL av denne løsningen ble pipettert i små 

skåler (8.8 cm2) og 100 µL ble pipettert i hver brønn i 96-brønnsplater. PLL-løsningen ble 

pipettert ut etter 30-60 minutter, og skålene/platene forble i LAF-benken med lufthastigheten 

på maksimal styrke fra fredag til mandag slik at de tørket. 

Fertile egg ble tatt ut av rugemaskinen på E17 og satt i is i 7 minutter. Deretter ble eggene 

dyppet i en skål med 70% etanol slik at overflaten ble sterilisert før dekapiteringen, beskrevet 

i 2.2.3, ble utført. Kyllinghodene ble flyttet inn i en LAF-benk hvor lillehjernene ble isolert og 

renset for eventuelle hjernehinner. Rensede lillehjerner ble plassert i en skål med løsning 1 (se 

tabell 2.3). Løsning 1 inneholdt Mg2+ og Krebs-Ringer løsning (tabell 2.4), noe som er viktig 

for å opprettholde cellefunksjonen og pH [70]. Etter isolering fra alle eggene ble lillehjernene 

samlet i midten av petriskålen, og en liten mengde løsning 1 ble pipettert ut over dem. 

Lillehjernene ble kuttet opp i to retninger vinkelrett på hverandre med en steril skalpell. Til 
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den samme skålen ble det tilsatt 10 mL av løsning 1, og innholdet i skålen ble overført til et 

50 mL rør. Røret ble deretter sentrifugert ved 1000 rpm i 1 minutt. Supernatanten som ble 

dannet etter sentrifugering ble pipettert ut, og 8 mL av løsning 2 (se tabell 2.3) ble pipettert 

opp og ned i røret et par ganger for å løse opp pelleten som ble dannet. Løsning 2 inneholdt 

trypsin, et enzym som bryter opp bindinger mellom proteiner [71]. Løsning 2 ble tilsatt for å 

dissosiere adherende celler slik at det kunne bli dannet en cellesuspensjon av korncellene.  

Cellesuspensjonen ble overført til en steril trypsineringskolbe som ble satt i vannbad (37°C) i 

15 minutter. Korkene til kolben ble satt lett på og kolben ble ristet forsiktig med jevne 

mellomrom. Cellesuspensjonen i kolben ble overført til et nytt sterilt 50 mL rør som var tilsatt 

15 mL av løsning 4 (se tabell 2.3). Røret ble deretter fylt opp med løsning 4. Løsning 4 er en 

blanding av løsning 1 og løsning 3 som sikret næring til cellene, samtidig som stoffene i 

løsning 3 hindret videre degradering av proteiner (trypsin-hemmer) og aggregering av celler 

ved å bryte opp DNA (DNase 1). Deretter ble røret sentrifugert ved 1000 rpm i 2 minutter. 

Dersom supernatanten ikke var klar etter sentrifugering ble en liten mengde av løsning 3 

(omtrent 3 mL, se tabell 2.3) tilsatt, og røret sentrifugert på nytt. En lik mengde av 

supernatanten ble fjernet før en mengde av løsning 3 ble tilsatt.  

Etter sentrifugering ble 3 mL av løsning 3 tilsatt og pipettert opp og ned 15-20 ganger ved 

bruk av en steril pasteur-pipette for å løse opp pelleten. Røret ble deretter inkubert ved 

romtemperatur i noen få minutter slik at eventuelle klumper av celler kunne sedimentere til 

bunnen. Etter inkuberingen ble den klumpfrie delen av suspensjonen overført til et nytt sterilt 

50 mL rør som inneholdt 15 mL av løsning 5 (se tabell 2.3). Røret med gjenværende 

celleklumper ble tilsatt 3 mL av løsning 3 og ble inkubert slik at mengde celleaggregater ble 

redusert. Supernatanten ble overført til røret med løsning 5 frem til det ikke var noen 

celleklumper igjen.  
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Tabell 2.3: Løsninger til preparering av primære nevronkulturer fra 

kyllingcerebellum 

Løsning Reagens Mengde 

Løsning 1 Bovint Serum Albumin (BSA) 1.5 g 

Krebs Ringer løsning 10X (tabell 2.4) 50 ml 

MgSO4 (38.2 mg/ml destillert vann) 4 ml 

Destillert vann ad 500 ml 

Løsning 2 Trypsin 25 mg 

Løsning 1 100 ml 

Løsning 3 Trypsin-hemmer 26 mg 

DNAse 1 6.2 mg 

MgSO4 (38.2 mg/ml destillert vann) 0.5 ml 

Løsning 1 ad 50 ml 

Løsning 4 Løsning 1 100 ml 

Løsning 3 16 ml 

Løsning 5 Løsning 1 40 ml 

MgSO4 (38.2 mg/ml destillert vann) 320 µL 

CaCl2 (12.0 mg/ml destillert vann) 320 µL 

-    Løsningene ble laget rett før bruk. 

-    Løsning 1 ble laget i en erlenmeyerkolbe med en magnetrører i kolben. 

-    Løsning 1-5 ble sterilfiltrert i LAF-benk ved bruk av et 0.2 µm filter. 

-    Mengdene i tabellen er beregnet for cellekultur med opptil 80 lillehjerner. 

 

Tabell 2.4: Krebs Ringer løsning 10X 

Reagens Sluttkonsentrasjon 

NaCl 1.21 M 

Glukose 0.14 M 

NaHCO3  0.25 M 

KCl 48 mM 

KH2PO4 12 mM 

Fenolrødt 0.28 mM 

Destillert vann ad 500 mL 

- Løsningen ble sterilfiltrert (0.2 µM) og lagret kjølig (2-8°C) i opptil 6 måneder  
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Røret med supernatanten i løsning 5 ble sentrifugert ved 900 rpm i 7 minutter. Supernatanten 

ble fjernet etter sentrifugering, og 10 mL av “plating-medium” (tabell 2.5) ble tilsatt til røret. 

Etter at cellesuspensjonen ble blandet godt med “plating-medium” ble 10 µL pipettert ut og 

blandet med 100 µL “plating-medium” et eppendorfrør. For å bestemme celletettheten i 

cellesuspensjonen ble 20 µL av fortynningen overført til et Neubauer tellekammer. Etter 

telling ble cellesuspensjonen fortynnet med “plating-medium” for å få en celletetthet på 1.7-

1.9 x 106 celler/mL i skåler og 96-brønnsplater. 

For MTT- og kalsium-influks analysene ble det brukt 96-brønnsplater. I platene ble det 

pipettert 100 µL av cellesuspensjonen mens i skålene (8.8 cm2) for transfeksjon ble det 

pipettert 1 mL av cellesuspensjon. Skålene og platene ble inkubert ved 37°C og 5% CO2 frem 

til eksponering av cellene. 

Tabell 2.5: ”plating-medium” for cellekulturer av CGN 

Reagens Sluttkonsentrasjon Mengde 

Basal Medium Eagle (BME) - 500 mL 

Kyllingserum (varmeinaktivert) 7.5 % 37.5 mL 

KCl 22 mM 825 mg 

Glutamin G-8540  2 mM 146 mg 

Penicillin-Streptomycin (10 000 

U/mL - 10 mg/mL) 
1 % 5 mL 

Insulin I6634 100 nM 

50 µL fra 1 mM stock 

(5.7 mg løst i 1 mL 

destillert vann pH 2.0 

- KCl og glutamin ble veid hver for seg og lagt i et 50 mL rør. En liten mengde av 

mediet ble brukt for å løse opp stoffene, og løsningen ble sterilfiltrert (0,2 µm) i 

medium flasken.  

- ”Plating-medium” ble oppbevart i kjøleskap (2-8°C) 

 

2.3 Fordelingsstudier 

Studier på hvordan legemidler fordeles i dyr eller mennesker gjør det mulig å bestemme 

tidsforløpet for medisiner og deres virkning i mennesker og/eller dyr. Viktige 

farmakokinetiske prosesser som vi kan kvantifisere for ulike legemidler er absorpsjon, 

distribusjon, metabolisme og eliminasjon, som ofte refereres til som ADME [72]. 
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2.3.1 Homogenisering av hjerne, lunger, eggeplomme og albumen 

Isolerte hjerner, lunger, albumen og eggeplommer ble veid og plassert i kryorør. Hjernene og 

lungene ble tilsatt MQ-vann i forholdet 1:1 (1 mL MQ-vann per 1 g vev). For albumen og 

eggeplommen ble det tilsatt MQ-vann i forholdet 1:2 (2 mL MQ-vann per 1 g vev) da disse 

vevene er tykkere/mer viskøse og var vanskeligere å homogenisere enn hjernene og lungene. 

Vevene ble enten homogenisert med en elektrisk roterende pistill (Pellet pestle®) eller en 

manuell glass-teflon homogenisator (Thomas®). Homogenatene ble deretter overført til 5 mL 

kinetikkrør og lagt i en styrofoam boks med flytende nitrogen (på -196oC), før de senere ble 

oppbevart i en fryser på -80oC.  

2.3.2 Proteinfelling med Captiva EMR 

Bruksløsninger til standarder (std), kontroller (ktr) og internstandarder ble satt frem til 

romtemperering (beskrevet nærmere i vedlegg 1): 

- Standardprøvene (1-7) innholdet EDDP, metadon, M3G, M6G og morfin fortynnet i 5 

mM ammoniumformatbuffer pH 3.1.  

- Kontrollprøvene (1-4) hadde samme innhold som standardprøvene men med andre 

batcher på stam-løsningene.  

- Internstandarden bestod av morfin-d3, 13C6-metadon, EDDP-d3, M6G-d3 og M3G-

d3 fortynnet i 5 mM Ammoniumformatbuffer pH 3.1 (0.5 µM bruksløsning). 

 

Fra hver vevsløsning/homogenat ble det overført 50 µL til nye 5 mL kinetikkrør. For å ha 

kontroll på at standard- og kontrollprøvene ga de samme standardkurvene som i vann, ble 50 

µL standard/kontroll tilsatt enten til rør med 50 µL ubehandlet homogenat av kyllingvevene 

eller 50 µl MQ.  Til blankprøvene ble det pipettert 50 µL MQ-vann. Alle rørene, med unntak 

av 0 prøven, ble tilsatt 50 µL 5 mM NH4 formatbuffer pH = 3.1 og 50 µL internstandard. Alle 

rørene ble deretter tilsatt 500 µL kald acetonitril/metanol (85:15) med en 8-kanalspipette med 

passe lav hastighet slik at prøvene ble blandet ut. Hva de ulike prøvene ble tilsatt er 

oppsummert i tabell 2.6 nedenfor. 
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Tabell 2.6: Beskrivelse av prøvene brukt til LC-MS/MS 

Prøve 5 mM NH4 

Formatbuffer/ 

MQ-vann/std/ktr 

Vev fra kylling Internstandard Kald acetonitril/ 

metanol 

(85:15) 

0 prøve 100 µL formatbuffer + 

50 µL MQ-vann 

- - 500 µL 

0+ prøve 50 µL formatbuffer + 

50 µL MQ-vann  

- 50 µL 500 µL 

Std-prøve 50 µL MQ-vann +  

50 µL std 

50 µL i noen 

rør uten MQ-

vann 

50 µL 500 µL 

Ktr-prøve 50 µL MQ-vann +  

50 µL ktr 

 50 µL 500 µL 

Vevsprøve 50 µL formatbuffer 50 µL 50 µL 500 µL 

- Totalvolumet i hvert rør før tilsetting av kald acetonitril/metanol skulle være 150 µL. 

  

Rørene ble deretter korket og ristet på Multi-Tube Wortexer i 1 minutt. Prøvene ble 

sentrifugert i 2 minutter ved 4750 rpm og 4oC. Captiva EMR 96-filterplate ble satt over en 2 

mL oppsamlingsplate. Med en multipipette ble omtrent 500-600 µL supernatant overført til 

Captiva EMR 96-filterplaten, og væsken ble eluert gjennom kolonnene over i 

oppsamlingsplaten ved hjelp av et positivt trykk. Det ble brukt et lavt trykk slik at 1 dråpe ble 

eluert per 3-5 sekund. Etter eluering ble filterplaten fjernet og 10 µL av 0.01% HNO3 i MeOH 

ble tilsatt til hver brønn slik at overdrag i inndamper ble forhindret (hindre stoffer i å sette seg 

fast i inndamperen). Prøvene ble så dampet til tørrhet på N2-plateinndamper ved 45oC med 

flow på 30 mL/min. Etter inndamping ble 100 µL 5% MeOH i vann tilsatt til hver brønn. 

Platen ble forseglet med plast før den ble ristet lett på whirlmixer. Prøvene ble deretter 

analysert ved bruk av LC-MS/MS (seksjon 2.3.3). 

2.3.3 Væskekromatografi og massespektrometri (LC-MS/MS) 

Prøvene ble analysert med LC-MS/MS av Elisabeth Nerem ved Oslo Universitetssykehus. 

Væskekromatografi knyttet til tandem-massespektrometri er en kvantitativ deteksjonsmetode 

som per dags dato er den valgte metoden for bestemmelse av stoffer i biologiske materialer. 

LC-MS/MS har spilt en viktig rolle i studier på farmakokinetikk og metabolisme av 

legemidler i de ulike stadiene ved utvikling av et nytt legemiddel. Fordelen med denne 

teknikken inkluderer høy følsomhet og spesifisitet, samt muligheten til analysere flere ulike 
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analytter i en og samme prøve [73, 74]. Vedlegg 1 inneholder detaljer om LC-MS/MS 

betingelsene. 

 

2.4 Westernblott 

Westernblotting er en teknikk som brukes for å identifisere spesifikke proteiner i prøver 

hentet fra celler/vev. Identifiseringen av proteinene baserer seg på separering av proteiner ut 

fra deres molekylvekt, og ved bruk av primær- og sekundærantistoffer for å visualisere 

tilstedeværelsen av de spesifikke proteinene. Prøver fra vev blir først overført til en 

polyacrylamide-gel og deretter til en membran som inkuberes med antistoffene [75]. 

2.4.1 Preparering av homogenat  

Høsting av lillehjernen for westernblotanalyse ble utført på E17 og er beskrevet i seksjon 

2.2.3. Til eppendorfrørene med lillehjerner ble det tilsatt 120 µL av TE-buffer med 

proteasehemmere (tabell 2.7). Vevet ble homogenisert manuelt ved bruk av elektrisk 

roterende pistill (Pellet pestle®). Deretter ble 70 µL av homogenatet pipettert over til et nytt 

tomt eppendorfrør som ble lagret for fremtidig analyser. Til det resterende homogenatet ble 

det tilsatt 80 µL av TE-buffer med proteasehemmere, og innholdet ble homogenisert ved bruk 

av pistillen én gang til. Like etter ble 150 µL av TE-buffer med 4 % SDS tilsatt, og 

homogenatet ble homogenisert ved bruk av sprøyte (1 mL) og kanyle (21G). Homogenatet ble 

deretter varmet opp ved 95oC i 5 minutter. Det ble laget en 1:20 fortynning av homogenatet 

etter oppkoking hvor 10 µL av prøven ble blandet med 190 µL av TE-stock-løsningen. 

Dersom proteinmåling ikke ble utført rett etter homogeniseringen ble prøvene ble lagret i 

fryser på -20°C. 
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Tabell 2.7: Løsninger til homogenisering av cerebellum 

Løsning Reagens Volum 

TE-Stock 

EDTA 0.5 M 0.1 mL 

Tris pH 8.0 0.5 mL 

MQ 49.4 mL 

TE-buffer med 4% SDS 
20 % SDS 5 mL 

TE-stock 15 mL 

TE-buffer med 

proteasehemmere 

 

Hindrer degradering av 

proteiner i vevet 

Leupeptin 5 mg/ml 8 µL 

PMSF 100 mM 24 µL 

Pepstatin A 1 mg/ml 40 µL 

Na3VO4 10 mM 80 µL 

TE-Stock 4 mL 

- TE-stock ble sterilfiltrert ved bruk av sterilfilter med porestørrelse 0.2 µm før 

løsningen ble brukt videre for å lage de andre løsningene. 

- TE med proteasehemmere ble laget samme dag som homogenisering ble utført, og 

ble holdt på is under hele prosedyren. 

 

2.4.2 Proteinmåling 

For å måle proteinmengden i fortynnet homogenatprøve ble PierceTM BCA Protein Assay Kit 

tatt i bruk. Dette kitet bestemmer mengde protein i prøver ved reduksjon av Cu2+ til Cu1+ av 

BCA. Fra kitet ble Working reagent laget ved blanding av reagens A og reagens B med 

blandingsforhold 50:1. Standardløsning med 0.5 mg/mL bovint serumalbumin (BSA) ble 

laget ved å fortynne 2 mg/ml BSA med PBS. De første 14 brønnene i en klar 96-brønnsplate 

ble tilsatt BSA-standardløsningen med økende konsentrasjon med to paralleller per volum; 0, 

1.25, 2.5, 5, 10, 20 og 40 µL. I de påfølgende brønnene ble det pipettert 5 µL av hver prøve i 

tre paralleller. I brønnene med standarder og prøver ble det tilsatt 200 µL av Working reagent. 

Et lokk ble deretter lagt på platen og den ble inkubert i 75 minutter på 37°C og 5% CO2.  

Etter inkubering ble absorbansen målt ved 590 nm i CLARIOstar® plateleser. Absorbansen til 

standarden ble brukt til å lage en standardkurve slik at mengde protein i de ukjente prøvene 

kunne bestemmes. 
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2.4.3 Gelelektroforese  

Ved gelelektroforese ble proteinene separert basert på størrelse ved hjelp av et elektrisk felt. 

Etter utført proteinmåling ble de ufortynnede homogenatprøvene varmet opp i 2 minutter ved 

95°C. Dersom prøvene var seige og vanskelige å pipettere ble de homogenisert med sprøyte 

(1 ml) og kanyle (21G). Det ble laget totalt 300 µL av proteinjusert-prøve der 75 µL var 4X 

Laemmelibuffer (tabell 2.8), 15 µL var 2-merkaptoetanol, en mengde av homogenatprøvene 

som inneholdt 500 µg (25 µg per 15 µL) protein, og MQ-vann (quantum satis). 

Tabell 2.8: 4X Laemmelibuffer  

Løsning Reagens Sluttkonsentrasjon 

4X Laemmelibuffer 

SDS 8 % 

Glyserol 20 % 

4 M Tris-HCl pH=6,8 300 mM 

Bromfenolblå Noen korn 

MQ-vann Quantum satis 

 

Tilsetting av SDS, etterfulgt av oppvarming ved høy temperatur, førte til at bindingene 

mellom proteiner ble brutt slik proteinene ikke gikk sammen og aggregerte. SDS er en 

surfaktant som også gir proteinene en negativ ladning slik at det er mulig å separere 

proteinene basert på størrelse. Mindre proteiner vil vandre lengre langs gelen i forhold til 

større proteiner [76]. 

En ferdigstøpt polyakrylamidgel med økende gelkonsentrasjon (4-20%) fra Bio-Rad ble brukt 

for å utføre gelelektroforese. Varierende konsentrasjon på gelen gjorde det mulig å separere 

store og små proteiner mer effektivt [76]. Gelen ble plassert i gelelektroforesekaret og karet 

ble fylt opp med 1X Elfobuffer (10X Elfobuffer TGS (Tris/Glycin/SDS) fortynnet med MQ-

vann) slik at brønnene ble dekket. 

I den første brønnen ble det pipettert 5 µL standard (Precision Plus ProteinTM All Blue 

Standards fra Bio-Rad). I de påfølgende brønnene ble det pipettert 15 µL av de proteinjusterte 

prøvene fordelt i to omganger (7.5 µL av gangen). Deretter ble strømmen koblet til karet og 

satt til 150 V. Strømmen ble koblet av når bromfenol-linjen nådde den svarte linjen i bunnen 

av gelen (etter omtrent 45 minutter).   
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2.4.4 Blotting av gel over til membran 

Etter gelelektroforese ble proteinene overført til en membran ved hjelp av filterpapir og et 

elektrisk felt. En ferdigkuttet nitrocellulosemembran og 2 stabler med 6 filterpapir hver ble 

fuktet i 1X blottebuffer (5X TransBlot® TurboTM) i avtrekkskap. Membranen og 

filterpapirene ble fuktet slik at proteinene kunne bli fullstendig overført til membranen, 

samtidig beskytter filterpapirene gelen og membranen i blotteapparatet [75]. Blotteapparatet 

TransBlot® TurboTM fra Bio-Rad ble brukt for blottingen over til membran. Gelen, 

membranen og filterpapirene ble lagt over hverandre i bunnen av kassetten til blotteapparatet i 

denne rekkefølgen: 1 stabel med 6 filterpapir, nitrocelullose membranen, gelen, og til slutt 

den andre stabelen med 6 filterpapir. Eventuelle luftbobler ble fjernet underveis ved å bruke 

en plastrulle. Blottingen ble utført ved 25 V og 2.5 A i 10 minutter. 

2.4.5 Ponceau-farging av membran 

Etter blotting ble membranen lagt i et plastkar som inneholdt en liten mengde Ponceau S 

fargeløsning (nok til å dekke membranen). Ponceau S er en rødfarget løsning som visuelt 

bekrefter at proteinene har blitt overført fra gelen og over til membranen ved å farge 

eventuelle proteiner på membranen rødt. Membranen ble deretter lagt et plastkar tilsatt 

destillert vann for å skylle vekk overskudd av fargeløsningen. Etter vasking ble membranen 

forsiktig lagt i et 50 mL rør med proteinsiden inn mot midten.  Røret ble deretter fylt opp med 

TBS-T slik at membranen ikke tørket. 

2.4.6 Blokking av membran og tilsetting av primærantistoff 

Blokking av membranen med blokkebuffer er essensielt for å hindre at eventuelle ladninger 

på membranen fører til uspesifikk binding av antistoffer til membranen. Blokkebuffer ble 

laget ved at 25 mL TBS ble blandet med 25 mL blokkeløsning fra Li-COR. Omtrent 5 mL av 

blokkebufferen ble tilsatt til røret med membranen, og røret ble lagt på rullemaskin i 1 time 

ved romtemperatur. Det ble laget en ny blokkebuffer med 25 mL blokkeløsning fra Li-COR 

og 25 mL TBS-T. Etter rulling ble innholdet i rørene fjernet, og membranen ble vasket med 5 

mL av blokkebufferen med Li-COR+TBS-T. Røret ble satt til rulling i 5 minutter og 

vaskeprosedyren ble gjentatt to ganger til. Etter vasking av membran ble løsningen helt ut og 

nye 3-5 mL av ny blokkebuffer (LiCOR og TBS-T) ble tilsatt. Primærantistoffene (tabell 2.9) 



30 

 

ble tilsatt i riktig blandingsforhold og røret ble deretter lagt til rulling over natt ved 2-8°C. 

Beta(β)-aktin ble brukt som internstandard og ble tilsatt til membranene til slutt. 

2.4.7 Tilsetting av sekundærantistoff  

Før tilsetting av sekundærantistoffet ble membranen vasket med TBS-T slik som beskrevet i 

2.4.6. Fluoriserende sekundærantistoff fra Li-COR (tabell 2.9) ble tilsatt i riktig 

blandingsforhold. Røret ble pakker i aluminiumsfolie før sekundæreantistoffet ble tilsatt da 

sekundærantistoffene var lysfølsomme. Røret ble deretter lagt til rulling i minst 1 time ved 

romtemperatur. Vaskeprosedyren ble gjentatt 3 ganger (beskrevet i 2.4.6) før membranen ble 

vasket 1 gang med TBS-T. 

Tabell 2.9: Antistoffer brukt til Western blot 

 Fortynning Lot. nr Katalognummer 

Primærantistoff 

Anti - PCNA 1:1000 00083603 M0879 

Anti - PAX6 1:5000 27776793 AB2237 

Anti-β-aktin (housekeeping 

gen) 
1:5000 12M4755 A5316  

Sekundærantistoff 

Donkey anti-rabbit IgG-

HRP 
1:10 000 C90806-09 926-32213 

Goat anti-mouse IgG-HRP 1:10 000 C90805-13 926-32212 

2.4.8 Fremkalling av membran 

Fremkalling av membranen ble utført på Odyssey-CLx Imaging System. Membranen ble 

plassert på en glassplate med protein-siden ned og måling ble utført i løpet av 8 minutter (tid 

for 2 membraner). ImageJ-programmet ble brukt for å kvantifisere båndstyrkene. 
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2.5 Transfeksjon og Luciferase Dual Reporter Assay 

Transfeksjon er en metode for å introdusere DNA eller små proteiner til eukaryote celler. Det 

kan oppnås ved å bruke kjemiske transfeksjonsreagenser. Målet med transfeksjon er få levert 

DNA inn i cellen for å analysere genfunksjonen av bestemte gener [77]. 

Luciferase Dual Reporter Assay er et reportersystem som brukes for kvantifisering av 

genekspresjon. I dette systemet tas det i bruk to ulike reportergener, ildflue (Photinus pyralis) 

luciferase og renilla luciferase. Produktet av disse genene er i stand til å emittere lys. 

Luciferase reportergenet er koblet etter promotoren til det genet vi ønsker å studere 

genekspresjonen av. Renilla brukes som en intern kontroll for å normalisere aktiviteten til den 

eksperimentelle reporteren, og er koblet til en konstitutiv promotor, TK. Luciferase-Renilla 

analysen utføres ved å måle aktiviteten til begge reportergenene i samme prøve [78]. Denne 

analysen ble brukt for å undersøke om morfin, metadon og naltrekson påvirket 

promotoraktiviteten til Pax6. 

2.5.1 Transfeksjon og eksponering av CGN 

Medium i skålene som ble platet med CGN i seksjon 2.2.4 ble pipettert ut og erstattet med 

ernæringsmedium (tabell 2.10) 24 timer etter utplating. Skålene ble tilsatt 10 µL av K2 

multiplier reagent® (K2®Transfection system kit) 24 timer etter medium byttet. Eukaryote 

celler kan detektere fremmede substanser og anse det fremmede som noe farlig for cellen. 

Ved tilsetting av K2 multiplier reagent® vil cellens evne til å detektere fremmed DNA 

reduseres slik at transfeksjonen kan finne sted. Skålene ble inkubert i 2 timer ved 37°C og 5% 

CO2. 

Plasmid-løsningen ble laget ved å blande 1 µg DNA med 50 µL ernæringsmedium per skål. 

DNA-mengden (1 µg) bestod av 0.8 µg Pax6-luc (pWt-P1-luc) og 0.2 µg av internkontrollen 

Renilla luciferase (pRL-TK). Plasmidløsningen ble blandet godt på whirlmixer. K2-løsningen 

ble laget ved blanding av 1 µL K2 Transfection Reagent® (K2®Transfection system kit) med 

50 µL ernæringsmedium per skål. K2 Transfection Reagent® inneholder sterke kationiske 

lipider som medierer interaksjon mellom DNA og cellemembranen for å få til en vellykket 

transfeksjon [79]. K2-løsningen ble blandet godt ved forsiktig rulling av eppendorfrøret 

mellom fingrene. Plasmid-løsningen ble pipettert over til K2-løsningen for å lage 

transfeksjonsløsningen. Røret ble inkubert i 20 minutter ved romtemperatur etter forsiktig 
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rulling mellom fingrene. Etter inkubering ble alle skålene tilsatt 100 µL av 

transfeksjonsløsningen, og skålene ble inkubert i 5-6 timer ved 37°C og 5% of CO2. Under 

bytte av medium etter 5-6 timer ble cellene eksponert for 1 mL av de ulike 

eksponeringsløsningene i tabell 2.11 

  

* Stock-løsningen ble laget av Jannike Mørch Andersen, Seniorforsker ved Oslo Universitetssykehus. 

Tabell 2.11: Eksponering av CGN for transfeksjon 

Eskponeringsløsning (stock-løsning) Sluttkonsentrasjon 

Morfin (100 mM i MQ-vann)* 1 µM, 10 µM, 50 µM, 100 µM 

Metadon (100 mM i MQ-vann)* 1 µM, 10 µM, 50 µM, 100 µM 

Naltrekson (100 mM i MQ-vann)* 10 µM 

Kontroll (MQ-vann)* 100 µM 

- Stock-løsning ble filtrert (0.2 µM) før eksponering av cellekulturene. 

- Stock-løsningene ble fortynnet med ernæringsmedium. 

Tabell 2.10: Ernæringsmedium for cellekulturer av CGN 

Reagens Sluttkonsentrasjon Mengde 

Basal Medium Eagle (GIBCO) - 500 mL 

KCl 22 mM 825 mg 

Glutamine sigma G-8540  2 mM 146 mg 

Penicillin-Streptomycin (10 000 

U/mL - 10 mg/mL) 
1 % 5 mL 

h-transferrin T-0665  100 µg/mL 50 mg 

Putrescine P-5780  60 µM 4.8 mg 

Insulin 16634  

 
25 µg/mL 

12.5 mg løses i 6.25 mL 

destillert vann pH 2.0 

Trijodtyronin (T3) 1 nM 
17 µL fra en stock løsning på 

20 µg/mL 

Natriumselenitt (Na2SeO3) 30 nM 
150 µL fra stock løsning på 

100 µM  

- Alle tørrstoffene ble veid hver for seg og lagt i et 50 mL rør. En liten mengde av mediet ble 

brukt for å løse opp stoffene, og løsningen ble sterilfiltrert (0.2 µm) i mediumflasken.  

- Ernæringsmediet ble oppbevart i kjøleskap (2-8°C). 
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2.5.2 Høsting av celler for luciferase-Renilla måling 

Høsting av CGN ble utført 48 timer etter transfeksjonen. For å unngå eventuelle 

redoksreaksjoner ble en løsning med 0.1 % LUC med 1 mM DTT gjort i stand (tabell 2.12) 

før høsting. Medium i skålene ble pipettert ut og skålene ble vasket to ganger med 1 mL kald 

PBS. Deretter ble 125 µL av 0.1 % LUC med 1 mM DTT pipettert i skålene, etterfulgt av 

inkubering i 5 minutter ved romtemperatur.  

Etter inkubering ble cellene skrapet med en celleskraper i to retninger vinkelrett på hverandre. 

Cellesuspensjonen ble oveført til eppendorfrør og sentrifugert ved 13 000 rpm i 5 minutter 

ved 4°C. Etter sentrifugering ble 125 µL av supernatanten overført til nytt eppendorfrør. 

Tabell 2.12: 0.1 % LUC med 1 mM DTT løsning til høsting av celler 

Reagens Sluttkonsentrasjon 

Tris 1 M - MES 1 M pH 7.8 50 mM Tris, 50 mM MES 

Triton X-100 0.1 % 

MQ-vann ad 100 mL 

DTT 1 mM 

- Løsningen var lagret kjølig (2-8°C) 

 

2.5.3 Måling av ildflue-luciferase aktivitet 

Lysintensiteten til bakgrunnen ble først målt med 200 µL LUC-cocktail (tabell 2.13). Fra 

prøvene ble 50 µL blandet med 150 µL LUC-cocktail i et kaldt glassrør. Røren ble satt i 

luminometer (Lumat LB 9507 Luminometer), hvor 100 µL av 1 mM Luciferin ble tilsatt til 

glassrøret med prøve og LUC-cocktail via en dispenser. Lysintensiteten til hver prøve ble 

målt kun én gang, målingen skjedde i løpet av 2 sekunder. 
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Tabell 2.13: LUC-cocktail til måling av ildflue-luciferase aktivitet 

Reagens Sluttkonsentrasjon 

Adenosin-5-trifosfat (ATP) 2.4 mg/mL 

Magnesiumacetat 1 M 20 mM 

Tris 1 M - MES 1 M  pH 7.8 83 mM Tris - 83 mM MES 

MQ-vann ad 100 mL 

- LUC-cocktail var lagret i fryser (-20°C) og lagt i is under måling 

 

2.5.4 Måling av Renilla aktivitet 

Stop&Glo (S&G) stock-løsning ble laget med produkter fra Dual-Glo® ved å fortynne 20 µL 

Stop & Glo® substrat til 1 mL med Stop & Glo® buffer. Stock-løsningen ble blandet godt på 

whirlmixer og 100 µL ble fordelt i 10 svarte eppendorfrør (lagret i -80°C). For måling av 

Renilla aktivitet blir Stop&Glo stock-løsning fortynnet 100 ganger med MQ-vann.  

Lysintensiteten til bakgrunnen ble først målt med 105 µL S&G-løsning. Fra prøvene ble 5 µL 

blandet med 105 µL S&G-løsning i et kaldt glassrør. Glassrøret ble satt i luminometeret og 

lysintensiteten ble målt på 10 sekunder. Hver prøve ble målt minst 3 ganger, og dersom 

verdiene hadde et avvik > 10% ble to målinger utført i tillegg. For å validere målingene ble 10 

µL av prøvene målt i visse intervaller for å undersøke om det skjedde en dobling i signalet. 

 

2.6 MTT-analyse og kalsium-influks analyse 

2.6.1 Eksponering av CGN i 96-brønnsplater med opioider 

Etter 24 timer ble “plating-medium” i 96-brønnsplatene pipettert ut og byttet ut med 

eksponeringsløsningene vist i tabell 2.11, inkludert kontroll med kun medium, kontroll med 

MQ-vann, 100 µM og 200 µM hydrogenperoksid (kun MTT) og blankprøver. Stock-

løsningene ble fortynnet med ernæringsmedium for å oppnå ønsket sluttkonsentrasjon. De 

første 8 brønnene i 96-brønnsplatene (A1-A8) ble ikke tilsatt ernæringsmedium da disse 
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brønnen ble brukt som blankprøver med døde celler. Skålene og platene ble igjen inkubert 

ved 37°C og 5% CO2.  

Gjennomsiktige 96-brønnsplater ble brukt i MTT-analysen (2.6.2), mens svarte 96-

brønnsplater med klar glassbunn ble brukt i kalsium-influks analysen (2.6.3).   

2.6.2 MTT-analyse 

MTT-analyse er en sensitiv analysemetode som gjør det mulig å estimere celleviabiliteten i en 

cellekultur [80]. Analysen går ut på at MTT (gulfarget) reduseres til formazan (blåfarget) av 

cellulære enzymer i aktive celler. Denne reduksjonen forteller oss noe om cellens 

mitokondrielle funksjon da døde eller ikke-levedyktige celler ikke har en god metaboliserende 

evne [81]. 

Etter 48 timer ble 96-brønnsplatene med CGN som var eksponert for løsningene nevnt i tabell 

2.11 tilsatt 10 µL MTT-løsning. I brønnen A1-A8 (blankprøver med døde celler) ble det først 

pipettert 100 µL ernæringsmedium, og deretter 10 µL av MTT-løsningen. Platene ble inkubert 

ved 37°C og 5% CO2 i 3-4 timer. Etter inkubering ble innholdet i brønnene fjernet, og 100 µL 

DMSO ble pipettert i hver brønn. Platene ble deretter inkubert ved 37°C og 5% CO2 i 30 

minutter. Absorbansen ble målt ved 570 nm på CLARIOstar® plateleser. 

2.6.3 Kalsium-influks analyse 

Kalsium-influks analyse ble utført for å undersøke om NTX påvirker basal- og NMDA- 

indusert kalsium-influks. For å kunne måle kalsium-influks ble det først laget en løsning 

bestående av 50 µL 0.4 mM fura-2 og 5 mL feeding medium. Fura-2 er en fargeindikator som 

gjør det mulig å måle relativ intracellulær kalsium [17]. Deretter ble 50 µL av 

eksponeringsløsningene fjernet og erstattet med 50 µL 4 µM fura-2 løsningen i 96-

brønnsplate. Platen ble inkubert i 45 minutter ved 37°C og 5% of CO2. Innholdet i brønnene 

ble pipettert ut og 100 µL vaskebuffer (tabell 2.14) ble tilsatt i hver brønn. Platen ble plassert 

et sted uten lys i 10-15 minutter før baseline ble målt i CLARIOstar® plateleser. Etter måling 

ble vaskebufferen fjernet og 100 µL N-buffer (tabell 2.14) ble tilsatt, etterfulgt av 25 µL av 

stimulerende buffer (tabell 2.14). Stimulerende buffer inneholder NMDA og glysin som vil 

indusere kalsium-influks, og denne responsen ble målt i CLARIOstar® plateleser. 
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Tabell 2.14: Løsninger til kalsium-influks analysen 

Løsning Reagens Sluttkonsentrasjon Volum 

N-buffer 

NaCl 5 M 140 mM 1.12 mL 

KCl 1 M 3.5 mM 140 µL 

Tris-HCl 1 M pH 7 15 mM 600 µL 

Na2HPO4 x NaH2PO4 0.1 M pH 

7.4 
1.2 mM 480 µL 

Glukose 1 M 5 mM 200 µL 

CaCl2 1M 2 mM 80 µL 

MQ-vann - ad 40 mL 

 

Løsning Reagens Volum 

Vaske buffer 
N-buffer 10 mL 

MgSO4 1 M 10 µL 

Stimulerende 

buffer 

N-buffer 10 mL 

NMDA 0.1 M 20 µL 

Glysin 0.1 M 10 µL 

- Alle løsningene ble laget og brukt samme dag analysen ble utført 

 

2.7 Statistisk og grafisk fremstilling av data 

Statistiske analyser og grafisk fremstilling ble gjort ved bruk av GraphPad Prism 8.4.1 

(GraphPad Software, LLC, La Jolla, CA, USA) eller Microsoft® Excel® 14.2.0. 

Normalfordelt data ble sammenlignet med One Way Analysis of Variance (ANOVA) 

Dunnett´s post hoc test og ikke parvise t-tester. For data som ikke hadde normalfordeling ble 

Kruskal-Wallis Dunn´s post hoc test benyttet. Data er presentert som gjennomsnitt ± 

standardfeil (SEM) eller median ± 25 persentil. P-verdier < 0.05 ble ansett som statistisk 

signifikante, og markert med * i figurene.  
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3 Resultater 

 

For å undersøke hvordan opioidene morfin og metadon fordelte seg til hjerne og andre vev i 

kyllingegg ble konsentrasjonsmålinger utført (seksjon 3.1). Konsentrasjonsmålinger ble 

gjennomført etter in ovo injisering på E13. 

 

Undersøkelser av opioiders påvirkning på proteinuttrykk av PCNA og Pax6 ble gjort med 

med westernblot etter in ovo injeksjon på E13 (seksjon 3.2). For å måle Pax6 

promotoraktivitet etter eksponering med MR, MT og NTX ble luciferaseanalyse gjennomført 

(seksjon 3.2). 

 

For å undersøke om opioidene MR og MT reduserer celleviabilitet i kornceller, om 

antagonisten NTX hemmer opioideffekten på korncellene og om effekten av opioidene på 

celleviabilitet økes av H2O2 ble MTT analyse utført (seksjon 3.3). 

 

Kalsium-influks analyse ble utført for å undersøke effekt av opioidene på basal og NMDA-

indusert kalsium-influks, og om NTX kan blokkere eventuelle effekter på NMDA-reseptoren 

(seksjon 3.4). 
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3.1 Fordeling av opioider i kyllingegg etter injeksjon 

Kyllingegg ble eksponert for 20 mg/kg morfin (MR) eller 20 mg/kg metadon (MT) med en 

enkelt injeksjon på E13. For å bestemme konsentrasjonene i vevene ble en LC-MSMS analyse 

utført. Analysen ble utført på Avdelingen for Rusmiddelforskning Og Metodeutvikling under 

veiledning av Elisabeth Nerem. Data er illustrert med box plot da dataene ikke var 

normalfordelte og hadde flere uteliggere ved noen av tidspunktene. 

Konsentrasjon av MR, M3G (morfin metabolitt), M6G (morfin metabolitt), MT og EDDP 

(metadon metabolitt) ble analysert i hjerne (figur 3.1.1), i lunger (figur 3.1.2), i blod (figur 

3.1.3), i chorionvæsken (figur 3.1.4), albumen (eggehvite, figur 3.1.5), i amnionvæsken (figur 

3.1.6) og eggeplommen (figur 3.1.7) som funksjon av tiden. Vevene ble isolert etter en 

eksponering på 2, 6, 24, 48, 72, 96, 120 og 144 timer for MR, og 6, 24, 48, 72, 96, 144 og 168 

timer for MT. Hjerne og lunge var de eneste vevene som ble isolert fra embryo, de andre 

vevene befinner seg rundt embryo. For hvert tidspunkt ble vevene isolert fra 2-5 egg. 

Tidskurvene i hjerne og lunge for MR, MT og metabolittene liknet hverandre (figur 3.1.1 og 

3.1.2) med høyest konsentrasjon mellom 2-6 timer og deretter en gradvis synkende 

konsentrasjon. Opioidene og metabolittene hadde høyere konsentrasjon i lunge enn i hjerne. 

Forholdet mellom morstoff og metabolitt var 20 ganger høyere i hjerne enn i lunge for MR og 

M3G, mens for MT og EDDP var forholdet 10 ganger høyere i hjernen, noe som tyder på en 

perifer metabolisme. I hjernen ble det målt 9 ganger mer MT enn MR, og 12 ganger mer 

EDDP enn M3G, mens i lungene ble det målt 14 ganger mer MT enn MR, og 18 ganger mer 

EDDP enn M3G.  

I chorionvæsken (figur 3.14), albumen (figur 3.1.5), amnionvæsken (figur 3.1.6) og 

eggeplommen (figur 3.1.7) var konsentrasjonstoppen forskjøvet til et senere tidspunkt 

sammenlignet med hjerne og lunge. Konsentrasjonen av M6G, MT og EDDP syntes å stige i 

hele tidsrommet i eggeplomme og chorionvæsken. For morfin og metabolittene var den 

høyeste konsentrasjonen å finne i chorionvæsken. 
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Hjerne 

 

Figur 3.1.1: Fordelingen av MR, M3G, MT og EDDP i hel hjerne fra kyllingembryo. Kyllingembryo ble 

eksponert in ovo for 20 mg/kg MR eller 20 mg/kg MT løst i saltvann på E13, med 2-5 egg per tidspunkt. Hele 

hjernen ble isolert etter 2, 6, 24, 48, 72, 96, 120 og 144 timer for egg eksponert for MR, og etter 6, 24, 48, 72, 

96, 144 og 168 timer for egg eksponert for MT. Konsentrasjonen (µM) i vevet ble bestemt med LC-MS for A) 

MR, B) M3G, C) MT og D) EDDP. n = 5 ved 72 timer, n = 4 ved 96 og 120 timer, n = 3 ved 2, 6, 24, 48 og 144 

timer for MR og M3G. n = 4 ved 6, 24, 48, 74 og 144 timer, n = 3 ved 144 og 168 timer, n = 2 ved 96 timer for 

MT og EDDP. Data er vist som median ved de ulike tidspunktene. Boksene viser 25 og 75 persentil. Merk at 

verdiene på y-aksen er forskjellige mellom grafer og at x-aksen ikke er lineær. 
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Lunge 

 

Figur 3.1.2: Fordelingen av MR, M3G, MT og EDDP i lunger fra kyllingembryo. Kyllingembryo ble 

eksponert in ovo for 20 mg/kg MR eller 20 mg/kg MT løst i saltvann på E13, med 2-5 egg per tidspunkt. 

Lungene ble isolert etter 2, 6, 24, 48, 72, 96, 120 og 144 timer for egg eksponert for MR, og etter 6, 24, 48, 72, 

96, 144 og 168 timer for egg eksponert for MT. Konsentrasjonen (µM) i vevet ble bestemt med LC-MS for A) 

MR, B) M3G, C) MT (en avvikende måling ved 6 timer ble fjernet) og D) EDDP (en avvikende måling ved 24 

timer ble fjernet). n = 4 ved 72 og 96 timer, n = 3 ved 2, 6, 24, 120 og 144 timer, n = 2 ved 48 timer for MR og 

M3G. n = 5 ved 6, 48 og 72 timer, n = 3 ved 24 og 168 timer, n = 2 ved 96 timer for MT og EDDP. Data er vist 

som median ved de ulike tidspunktene. Boksene viser 25 og 75 persentil. Merk at verdiene på y-aksen er 

forskjellige mellom grafer og at x-aksen ikke er lineær. 
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Blod 

 

Figur 3.1.3: Fordelingen av MR, M3G, MT og EDDP i blod fra kyllingembryo. Kyllingembryo ble 

eksponert in ovo for 20 mg/kg MR eller 20 mg/kg MT løst i saltvann på E13, med 2-5 egg per tidspunkt. Blodet 

ble isolert etter 2, 6, 24, 48, 72, 96, 120 og 144 timer for egg eksponert for MR, og etter 6, 24, 48, 72, 96, 144 og 

168 timer for egg eksponert for MT. Konsentrasjonen (µM) i vevet ble bestemt med LC-MS for A) MR, B) 

M3G, C) MT og D) EDDP. n = 5 ved 72 timer, n = 4 ved 96 og 120 timer, n = 3 ved 6, 48 og 144 timer, n = 2 

ved 24 timer, n = 1 ved 2 timer for MR og M3G. n = 4 ved 24, 48 og 72 timer, n = 3 ved 144 timer, n = 2 ved 6, 

96 og 168 timer for MT og EDDP. Data er vist som median ved de ulike tidspunktene. Boksene viser 25 og 75 

persentil. Merk at verdiene på y-aksen er forskjellige mellom grafer og at x-aksen ikke er lineær. 
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Chorionvæsken 

 

Figur 3.1.4: Fordelingen av MR, M3G, MT og EDDP i chorionvæsken fra kyllingembryo. Kyllingembryo 

ble eksponert in ovo for 20 mg/kg MR eller 20 mg/kg MT løst i saltvann på E13, med 2-5 egg per tidspunkt. 

Chorionvæsken ble isolert etter 2, 6, 24, 48, 72, 96, 120 og 144 timer for egg eksponert for MR, og etter 6, 24, 

48, 72, 96, 144 og 168 timer for egg eksponert for MT. Konsentrasjonen (µM) i vevet ble bestemt med LC-MS 

for A) MR, B) M3G, C) MT og D) EDDP. n = 5 ved 72 timer, n = 4 ved 120 timer, n = 3 ved 2, 6, 48 og 96 

timer, n = 2 ved 24 timer, n = 1 ved 144 timer for MR og M3G. n = 4 ved 24, 48, 72 og 144 timer, n = 3 ved 6 og 

168 timer, n = 2 ved 96 timer for MT og EDDP. Data er vist som median ved de ulike tidspunktene. Boksene 

viser 25 og 75 persentil. Merk at verdiene på y-aksen er forskjellige mellom grafer og at x-aksen ikke er lineær. 
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Albumen 

 

Figur 3.1.5: Fordelingen av MR, M3G, MT og EDDP i albumen fra kyllingembryo. Kyllingembryo ble 

eksponert in ovo for 20 mg/kg MR eller 20 mg/kg MT løst i saltvann på E13, med 2-5 egg per tidspunkt. 

Albumen ble isolert etter 2, 6, 24, 48, 72, 96, 120 og 144 timer for egg eksponert for MR, og etter 6, 24, 48, 72, 

96, 144 og 168 timer for egg eksponert for MT. Konsentrasjonen (µM) i vevet ble bestemt med LC-MS for A) 

MR, B) M3G, C) MT og D) EDDP. n = 5 ved 72 timer, n = 3 ved 2, 6, 24 og 48 timer, n = 2 ved 96 timer, n = 1 

ved 144 timer for MR og M3G. n = 4 ved 6, 24,48 og 72 timer, n = 2 ved 96 timer for MT og EDDP. Data er vist 

som median ved de ulike tidspunktene. Boksene viser 25 og 75 persentil. Merk at verdiene på y-aksen er 

forskjellige mellom grafer og at x-aksen ikke er lineær. 
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Amnionvæsken 

 

Figur 3.1.6: Fordelingen av MR, M3G, MT og EDDP i amnionvæsken fra kyllingembryo. Kyllingembryo 

ble eksponert in ovo for 20 mg/kg MR eller 20 mg/kg MT løst i saltvann på E13, med 2-5 egg per tidspunkt. 

Amnionvæsken ble isolert etter 2, 6, 24, 48, 72, 96, 120 og 144 timer for egg eksponert for MR, og etter 6, 24, 

48, 72, 96, 144 og 168 timer for egg eksponert for MT. Konsentrasjonen (µM) i vevet ble bestemt med LC-MS 

for A) MR, B) M3G, C) MT og D) EDDP. n = 5 ved 72 timer, n = 5 ved 72 timer, n = 4 ved 96 timer n = 3 ved 

2, 6, 24 og 120 timer, n = 1 ved 144 timer for MR. n = 4 ved 6, 24, 48 og 72 timer, n = 2 ved 96 timer, n = 1 ved 

144 timer for MT og EDDP. Data er vist som median ved de ulike tidspunktene. Boksene viser 25 og 75 

persentil. Merk at verdiene på y-aksen er forskjellige mellom grafer og at x-aksen ikke er lineær. 
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Eggeplomme 

 

Figur 3.1.7: Fordelingen av MR, M3G, MT og EDDP i eggeplomme fra kyllingembryo. Kyllingembryo ble 

eksponert in ovo for 20 mg/kg MR eller 20 mg/kg MT løst i saltvann på E13, med 2-5 egg per tidspunkt. 

Eggeplommen ble isolert etter 2, 6, 24, 48, 72, 96, 120 og 144 timer for egg eksponert for MR, og etter 6, 24, 48, 

72, 96, 144 og 168 timer for egg eksponert for MT. Konsentrasjonen (µM) i vevet ble bestemt med LC-MS for 

A) MR, B) M3G, C) MT og D) EDDP. n = 5 ved 72 timer, n = 4 ved 96 og 120 timer, n = 3 ved 2, 24 og 48 

timer, n = 2 ved 6 og 144 timer for MR og M3G. n = 4 ved 6, 48 og 72 timer, n = 3 ved 24, 144 og 168 timer, n 

= 2 ved 96 timer for MT og EDDP. Data er vist som median ved de ulike tidspunktene. Boksene viser 25 og 75 

persentil. Merk at verdiene på y-aksen er forskjellige mellom grafer og at x-aksen ikke er lineær. 
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Data fra figur 3.1.1 til 3.1.7 (figur 3.1.4 utelatt men vist alene i figur 3.1.9) er slått sammen i 

figur 3.1.8 for å illustrere tids- og konsentrasjonsforskjeller. 

Figur 3.1.8: Fordelingen av MR, M3G, MT og EDDP i vev fra kyllingembryo (sammenslått data fra figur 

3.1.1-3.1.7 uten figur 3.1.4). A) MR, B) M3G, C) MT og D) EDDP. Data er vist som median ved de ulike 

tidspunktene. Merk at verdiene på y-aksen er forskjellige mellom grafer. Grafisk fremstilling ble gjort i 

Microsoft® Excel® 14.2.0. 
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Tid (timer) 

Data fra chorionvæsken er vist i egen figur på grunn av høy konsentrasjon av MR (figur 

3.1.9). 

 

 

 

Figur 3.1.9: Fordelingen av MR, M3G, M6G, MT og EDDP i chorionvæsken fra kyllingembryo. Data er 

vist som median ved de ulike tidspunktene. Grafisk fremstilling ble gjort i Microsoft® Excel® 14.2.0.  
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3.2 Opioideffekter på PCNA og Pax6 

3.2.1 PCNA og Pax6 ble ikke påvirket av opioidene vist ved western 

blot  

Westernblotting ble utført på hjerneprøver fra kyllingembryo eksponert for MR, MT, NTX og 

saltvann. Kyllingembryo ble injisert in ovo med 20 mg/kg MR, 20 mg/kg MT, 1 mg/kg NTX 

og saltvann (volum tilsvarende volumet for MR/MT) på E13. Lillehjernen ble isolert på E17 

og brukt videre for å vurdere uttrykk av PCNA (36 kDa) og Pax6 (48 kDa) etter eksponering 

for opioidene. Bånd fra analysen ble normalisert til intern standarden β-actin (42 kDa). Det 

var ingen signifikant forskjell i ekspresjon av PCNA eller Pax6 etter eksponering for MR, MT 

og NTX (figur 3.2.1).  

 

Figur 3.2.1: Ekspresjon av PCNA og Pax6 etter opioideksponering. Kyllingembryo ble eksponert for 

saltvann, 20 mg/kg morfin (MR), 20 mg/kg metadon (MT) og 1 mg/kg naltrekson (NTX) på E13 ved in ovo 

injeksjon. Lillehjernen ble isolert på E17 og brukt i western analyse for å studere proteinuttrykk av PCNA og 

Pax6. Egg fra 3 eksperimenter ble brukt med 4-6 kyllingembryo per gruppe. A og C Eksempel på bånd for 

PCNA og Pax6. B og D Kvantifisering av ekspresjon av PCNA og Pax6. Kontroll (C): n = 6 for PCNA og 8 for 

Pax6. Saltvann (S): n = 7 for Pax6 og 5 for PCNA. Morfin (MR): n = 8 for Pax6 (en verdi fjernet) og 6 for 

PCNA. Metadon (MT): n = 9 for Pax6 og 6 for PCNA. Naltrekson (NTX): n = 7 for Pax6 og 5 for PCNA Data er 

fremstilt som β-actin korrigerte verdier normalisert til kontroll ± SEM og analysert med One way ANOVA.  
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3.2.2 MT og MR reduserte ikke Pax6 promotoraktivitet i CGN 

For promotoranalysen ble primære cellekulturer av CGN fra lillehjernen tatt i bruk. 

Lillehjernen ble isolert fra kyllingembryo på E17. Cellene ble ko-transfektert med 

reporterplasmidet Pax6-luc og internkontrollen, pRL-TK, 48 timer etter utplating. Cellene ble 

eksponert for MR og MT i ulike konsentrasjoner (1, 10, 50, 100 µM) og opioidantagonisten 

NTX (10 µM) 5-6 timer etter transfeksjonen. Ildflue og renilla luciferase ble målt for å 

bestemme Pax6 promotoraktivitet. Opioidene påvirket ikke renilla aktiviteten derfor kan den 

brukes som intern kontroll (ikke vist). Renilla verdiene ble brukt for å korrigere for ildflue-

verdiene. Pax6 promotoraktivitet ble ikke signifikant endret av MR, MT eller NTX (figur 

3.2.2). 

 

Figur 3.2.2: Renilla korrigert Pax6 promotoraktivitet i CGN etter eksponering for morfin (MR), metadon 

(MT) og naltrekson (NTX). CGN ble isolert fra lillehjerne fra kyllingembryo på E17. CGN ble ko-transfektert 

med et reporter plasmid (Pax6-luc) og en intern kontroll (pRL-TK) 48 timer etter utplating. Samme dag som 

transfeksjonen ble CGN eksponert for MR og MT i ulike konsentrasjoner (1, 10, 50 og 100 µM) og NTX (10 

µM). Ubehandlede celler ble brukt som kontroll. Cellene ble høstet, og promotor aktivitet ble målt med ildflue 

luciferase 48 etter transfeksjon. Renilla luciferase ble målt, og verdiene ble brukt til å korrigere for ildflue 

målingene. A) MR, B) MT, C) NTX. n = 2 med 3 skåler per forsøk. Data er fremstilt som Renilla korrigerte 

verdier normalisert med ubehandlede celler (kontroll) ± SEM. Data ble analysert med Kruskal-Wallis test. 
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3.3 Viabilitetsstudier 

MTT analyse ble utført for å vurdere viabiliteten til CGN etter å ha blitt eksponert for MT og 

MR i forskjellige konsentrasjoner (1, 10, 50, 100 µM), opioidantagonisten NTX alene i ulike 

konsentrasjoner (10 nM, 10 µM) (3.3.1) eller NTX i kombinasjon med enten MR eller MT 

(3.3.2). Antagonisten ble brukt for å undersøke om opioidreseptorene var involvert i 

responsen. Det var også ønskelig å undersøke om opioidene ville føre til en kraftigere effekt 

når cellene er utsatt for et samtidig stress. Celleviabiliteten i CGN ble derfor også undersøkt 

etter eksponering for MT, MR og NTX i kombinasjon med H2O2 (3.3.3).  

Alle brønnene ble brukt for å beregne statistikk da platene ga kvalitativt lignende resultater 

med lignende spredning. Alle verdiene ble normalisert til kontrollgruppen der cellene ikke ble 

eksponert for annet enn medium. 
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3.3.1 Celleviabilitet ble signifikant redusert av 50 µM og 100 µM MT 

men ikke av MR og NTX 

Cellene ble eksponert 24 timer etter utplating, og analysert 24 timer etter eksponering. Figur 

3.3.1 A viser at MR alene i ulike konsentrasjoner ga ingen signifikant endring i celleviabilitet 

i forhold til solvent kontroll (MQ). Figur 3.3.1 B viser at MT 50 µM og 100 uM ga en 

signifikant doseavhengig reduksjon i celleviabilitet i forhold til solvent kontroll (MQ). MT 

100 µM ga omtrent 40% reduksjon i celleviabilitet, mens MT 50 µM reduserte viabiliteten 

med 25 %. Figur 3.3.1 C viser at 10 nM og 10 µM NTX ikke var signifikant forskjellig fra 

kontrollen. 

Figur 3.3.1: Celleviabilitet etter eksponering for morfin (MR), metadon (MT) og naltrekson (NTX). CGN-

kulturer ble sådd ut på dag 1 og eksponert for MR eller MT i ulike konsentrasjoner (1, 10, 50 og 100 µM) og 

NTX 10 µM på dag 2. MTT ble målt på dag 3. N = 6 brett med 8 eller 4 paralleller for kontroll og MQ, n = 6 

brett med 4 paralleller for MT og MR med konsentrasjon 1, 10, 50 og 100 µM, n = 3 brett med 8 for NTX 10 

nM, n = 6 brett med 8 eller 4 paralleller for NTX 10 µM. A) MR, B) MT, C) NTX. Data er fremstilt som relative 

verdier normalisert med ubehandlede celler (kontroll) ± SEM. Signifikans er vist ved p < 0.05 (*) sammenlignet 

med MQ (kontroll). Data ble analysert med One way ANOVA og Dunnett's post-hoc for sammenligning. 
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3.3.2 Effekten på viabilitet av MT ble ikke reversert av NTX  

Ettersom MT ga en redusert viabilitet i kornceller var det interessant å se om en antagonist 

kunne reversere denne effekten. Naltrekson er en kompetitiv opioidreseptorantagonist som ble 

brukt for å undersøke dette. Figur 3.3.2 viser at opioidantagonisten NTX i kombinasjon med 

MT og MR ikke ga en signifikant endring sammenlignet med opioidene alene.  

 

 

Figur 3.3.2: Celleviabilitet etter eksponering for morfin (MR) eller metadon (MT) i kombinasjon med 

naltrekson (NTX). CGN kulturer ble sådd ut på dag 1 og eksponert for MR eller MT i ulike konsentrasjoner (1, 

10, 50 og 100 µM) og NTX 10 µM på dag 2. MTT ble målt på dag 3. 1) MR alene og i kombinasjon med NTX. 

2) MT alene og i kombinasjon med NTX. N = 6 brett med 8 eller 4 paralleller for kontroll og MQ, n = 6 brett 

med 4 paralleller for MT og MR 1, 10, 50 og 100 µM, n = 6 brett med 8 eller 4 paralleller for NTX 10 µM. Data 

er fremstilt som relative verdier normalisert med ubehandlede celler (kontroll) + SEM. Data ble analysert med 

One way ANOVA og uparet t-test. 
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3.3.3 Celleviabilitet ble signifikant redusert av hydrogenperoksid 

alene men ikke ytterligere redusert med MR, MT og NTX 

For å undersøke om H2O2 påvirker celleviabiliteten ble det først gjort en studie for å finne en 

gunstig H2O2-konsentrasjon cellene kunne eksponeres for. Cellene ble eksponert for 100 µM 

(se figur 3.3.3) og 200 µM H2O2. Celleviabiliteten ble redusert med opptil 80% med 200 µM 

H2O2 (ikke vist). Ettersom 200 µM H2O2 ga så høy celledød mens 100 µM ga 50 % celledød 

ble 100 µM H2O2 brukt. Figur 3.3.3 viser at 100 µM H2O2 ga en signifikant reduksjon i 

celleviabilitet sammenlignet med kontrollen.  Figur 3.3.4 viser at celleviabiliteten ikke gikk 

ytterligere ned med opioidene i kombinasjon med 100 µM H2O2, og at det var ingen 

signifikant forskjell mellom MR og MT tilsatt H2O2 og kontrollen (MQ) tilsatt H2O2.  

 

Figur 3.3.3: Celleviabilitet etter eksponering for H2O2. CGN kulturer ble sådd ut på dag 1 og eksponert for 

100 µM H2O2 på dag 2. MTT analyse ble utført på dag 3. n = 6 brett med 8 eller 4 paralleller for kontroll, n = 4 

brett med 4 paralleller for Kontroll+H2O2. Data er fremstilt som relative verdier normalisert med ubehandlede 

celler (kontroll) + SEM. Data ble analysert med uparet t-test. 

 

 

 



54 

 

Figur 3.3.4: Celleviabilitet etter eksponering for MT og MR i kombinasjon med NTX og H2O2. CGN 

kulturer ble sådd ut på dag 1 og eksponert for MT og MR i ulike konsentrasjoner (1, 10, 50 og 100 µM) og NTX 

10 µM på dag 2. MTT analyse ble utført på dag 3. 1) MR alene og i kombinasjon med H2O2, 2) MR i 

kombinasjon med NTX og H2O2, 3) MT alene og i kombinasjon med H2O2, 4) MT alene og i kombinasjon med 

NTX og H2O2. n = 6 brett med 8 eller 4 paralleller for MQ, n = 6 brett med 4 paralleller for MT og MR alene og 

i kombinasjon med NTX, n = 6 brett med 8 eller 4 paralleller for NTX 10 µM. Data er fremstilt som relative 

verdier normalisert med ubehandlede celler (kontroll) + SEM. Signifikans er vist ved p < 0.05 (*) sammenlignet 

med MQ (kontroll) + H2O2. Data ble analysert med One way ANOVA og uparet t-test for sammenligning. 
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3.4 Opioid-effekter på NMDA-reseptoren 

Siden det in vivo ble vist at kalsium-influksen var økt etter 3-4 dagers eksponering med 

opioidene MR og MT [66] var det interessant å undersøke om langtidseksponering in vitro 

også ville føre til økt NMDA-indusert kalsium-influks. Cellene ble eksponert for MT og MR i 

ulike konsentrasjoner (1, 10, 50, 100 µM), 10 µM NTX eller 10 µM NTX i kombinasjon med 

MR og MT. Cellene ble eksponert 24 timer etter utplating, og analysert med kalsium-influks 

analyse med Fura-2 probe 24 timer etter eksponering. Analysen målte nivå av intracellulært 

kalsium i korncellene først i nærvær av Mg2+ (hindrer Ca2+ influks ved å blokkere NMDA-

reseptoren, figur 3.4.1) og deretter i nærvær av NMDA og glysin (øker Ca2+ influks ved 

stimulering av NMDA-reseptoren, figur 3.4.2 og 3.4.3). Emisjonen ble målt ved 510 nm og 

den relative endringen i F335/F380 før og etter stimulering av NMDA-reseptoren ratioen ble 

brukt for å lage grafene. 

MR, MT og NTX ga ingen signifikant endring i bakgrunnsmålingen (figur 3.4.1). Figur 3.4.2 

viser en signifikant endring i intracellulært kalsium etter stimulering av NMDA-reseptoren 

med NMDA og glysin. Bakgrunnsmålingen (Mg2+ til stede) ble deretter subtrahert fra 

verdiene med stimulerende buffer (NMDA og glysin) i figur 3.4.3 for å undersøke endring i 

kalsium-influks før og etter stimulering av NMDA-reseptoren, og den relative endringen i 

F335/F380 ratioen ble brukt. Kornceller eksponert for MR, MT og NTX ga ingen signifikant 

endring i intracellulært kalsium etter stimulering av NMDA-reseptoren sammenlignet med 

kontrollen. Figur 3.4.3 viser at opioidantagonisten NTX i kombinasjon med MT og MR ga 

ingen signifikant endring i NMDA-respons sammenlignet med opioidene alene.  
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Bakgrunnsmåling med Mg2+ til stede: 

 

Figur 3.4.1: Nivå av intracellulært kalsium etter eksponering av MR, MT og NTX i nærvær av Mg2+. CGN 

kulturer ble sådd ut på dag 1 og eksponert for MR og MT i ulike konsentrasjoner (1, 10, 50 og 100 µM) og NTX 

10 µM på dag 2. Kalsium-influks ble målt på dag 3 med kalsium-influks analyse med Fura-2 probe. A) MR, B) 

MT, C) NTX. n = 8 fra 4 brett for kontroll og MQ, n = 4 fra 4 brett for MR, MT og NTX. Data er fremstilt som 

relative verdier normalisert med ubehandlede celler (kontroll) + SEM og ble analysert med Kruskal-Wallis test 

og Dunn´s test for sammenligning med MQ-gruppen. 
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Figur 3.4.2: Nivå av intracellulært kalsium i ubehandlede celler i nærvær av NMDA og glysin eller Mg2+. 

CGN kulturer ble sådd ut på dag 1 og medium ble byttet på dag 2. Kalsium-influks ble målt på dag 3 med 

kalsium-influks analyse med Fura-2 probe. n = 8 fra 4 brett for for hver gruppe. Signifikans er vist ved p < 0.05 

(*) sammenlignet med MQ (kontroll). Data er fremstilt som raw data (ikke normalisert) for kontroll ± SEM og 

analysert med Mann-Whitney´s test for sammenligning. 

 

 

Figur 3.4.3:  Effekt av opioider på NMDA-reseptoren i nærvær av NMDA og glysin. CGN kulturer ble sådd 

ut på dag 1 og eksponert for MR eller MT i ulike konsentrasjoner (1, 10, 50 og 100 µM) og NTX 10 µM på dag 

2. Kalsium-influks ble målt på dag 3 med kalsium-influks analyse med Fura-2 probe. A) MR alene og i 

kombinasjon med NTX. B) MT alene og i kombinasjon med NTX. n = 4 fra 4 brett for MR og MT alene eller i 

kombinasjon med NTX, n = 8 fra 4 brett for NTX. Data er fremstilt som relative verdier normalisert med 

ubehandlede celler (kontroll) + SEM. Data ble analysert med Kruskal-Wallis test og Mann-Whitney´s test for 

sammenligning. 



58 

 

4 Diskusjon 

Opioidmisbruk blant gravide og kvinner i fertil alder har økt siden 1990-tallet, denne gruppen 

kvinner er den største som misbruker opioider [82]. Medisinbruk under graviditet og hos 

nyfødte er et sikkerhetsproblem på grunn av den økende bruken av opioider. Foster i utvikling 

og nyfødte er grupper som tradisjonelt ikke blir satt i fokus i sikkerhetsstudier, derfor er det 

ønskelig å finne dyremodeller som kan brukes i slike studier [59].  

4.1 Valg av modellsystem 

Rotter og mus har ofte blitt brukt for å studere effekter av legemidler hos voksne og foster 

som er i utvikling [8, 83, 84]. En annen alternativ art som også er mye brukt innen forskning 

på CNS er sebrafisk, som i høy grad er morfologisk, fysiologisk og genetisk lik mennesker 

[85]. I denne oppgaven ble det brukt en nyere toksikologisk dyremodell, kyllingmodellen. 

Siden kylling og pattedyr er mer fylogenetisk like enn andre dyremodeller, som sebrafisk, så 

er det interessant å både introduserer samt lære mer om denne modellen. Kylling som modell 

har blitt mye brukt til studier av nevroutvikling, men lite i farmakologi [86, 87]. Ettersom 

kylling og pattedyr er fylogenetisk like er det mulig å forutsi endringer i vevsfunksjoner som 

er relevante for mennesker. Metabolismen til kyllingmor påvirker ikke embryo, noe som kan 

være både en fordel og en ulempe. Fordelen er at man kan se direkte på det som blir 

administrert i kyllingegget, mens ulempen er at administrasjon i kyllingegg ikke kan direkte 

sammenlignes med administrasjon i pattedyr da foster vil være utsatt for mors metabolisme i 

mennesker [59]. Siden kyllingegget er et lukket system var det interessant å studere 

fordelingen til andre perifere vev i tillegg til hjernen, og de andre vevene i egget. Vevene er 

illustrert i figur 1.4 (se innledningen) og de biologiske funnene er diskutert i seksjon 4.5.1.  

Over de siste årene har det blitt utført flere studier på vanedannende stoffer og deres effekter 

på hjernen, men selv om det er flere funn som tyder på signifikante effekter på lillehjernen så 

blir resultatene ofte marginaliserte [88]. Studier viser at lillehjernen og deler av storhjernen 

har størst tetthet av opioidreseptorer. I toksiske doser hos små barn kan opioider potensielt 

forårsake akutt skade på hjernens hvite substans [89]. En studie i kornceller fra lillehjernen 

hos mus viser at morfin hemmer purkinjecelle-overlevelse og dendrittisk differensiering [90]. 

Lillehjernen spiller en rolle i motorisk læring og er viktig for synet. Studier og metaanalyser 

viser at barn eksponert for opioider in utero har avvikende motorisk utvikling [88], samt 
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større sannsynlighet for å utvikle synsforstyrrelser [91] sammenlignet med barn som ikke har 

vært eksponert for opioider. Kornceller fra lillehjernen hos kylling ble derfor brukt som 

modell for å studere nevronal utvikling i denne oppgaven. Lillehjernen er en viktig modell 

innen studier på nevronal utvikling da den godt reflekterer de generelle aspektene ved 

utvikling av CNS [59]. De essensielle stegene i CNS-utvikling som skjer i korncellene er: 

proliferasjon, migrasjon, differensiering, myelinisering og apoptose [67]. Utviklingen av 

opioidsystemet i utviklende kyllinghjerne, inkludert lillehjernen, har også blitt godt 

karakterisert [86]. Migreringen av korncellene fra det eksterne granulære laget til det indre 

korncellelaget i kylling likner migreringen i mennesker bedre enn, for eksempel, sebrafisk. 

Lillehjernen er derfor egnet som modell for sikkerhetsstudier av CNS, selv om utviklingen av 

hele sentralnervesystemet i kylling har blitt godt karakterisert [38, 59].  

Andre fordeler med kyllingmodellen er at egg krever lite pleie og håndtering som andre 

etablerte dyremodeller, slik som griser og aper, den utviklende kyllingen er billig, lett 

tilgjengelig, eggene har kort inkubasjonstid og er ernæringsmessig selvforsynt [59]. Det er 

også en statistisk fordel ved å bruke denne modellen da hvert egg er uavhengig ettersom 

kyllingmor ikke eksponeres og ikke utsetter et helt kull for eksponeringen. 

4.2 Valg av eksponering 

MT brukes i hovedsak i vedlikeholdsbehandling av opioidavhengige, og vanlig doseringen 

ligger mellom 60-120 mg per døgn, men enkelte kan ha behov for høyere doser [92]. 

Serumkonsentrasjon av MT i behandling av opioidavhengighet er vist å være mellom 0.6-1.2 

µmol/L [93]. MR brukes i behandling av sterke smerter i mennesker med en normal dosering 

på 10-30 mg 4-6 ganger per døgn, og serumkonsentrasjon på 0.12 µmol/L (34 ng/mL) [94, 

95]. NTX en µ-opioidreseptorantagonist som blokkerer effekter av endogene og eksogene 

opioider [96]. Dosering av NTX i mennesker ligger på 50 mg per døgn [97]. Ettersom gravide 

kan bli eksponert for de opioidene ble kyllingembryo eksponert for MR og MT. 

Kyllingembryo ble også eksponert for NTX fordi det er nyttig å vite om funksjonen til de 

endogene ligandene til opioidreseptorene. NTX ble også brukt som en antagonist i in vitro 

studiene for å kartlegge mekanismer som et farmakologisk verktøy. 

I tidligere studier i gnagere og kyllingegg har man eksponert for 2-30 mg/kg MR, 1 mg/kg 

NTX [83, 98], 10 mg/kg eller 20 mg/kg MT [8, 66]. I en tidligere masteroppgave ble 

kyllingembryo eksponert for 10 mg/kg MT og 20 mg/kg MR på E13 [58]. I denne oppgaven 
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ble kyllingembryo derfor eksponert for 20 mg/kg MR, 20 mg/kg MT eller 1 mg/kg NTX med 

en enkel in ovo injeksjon på E13 i fordelingsstudiene og westerblotanalysen. Sterilt saltvann 

ble injisert som kontroll. Den høyeste konsentrasjonen av MR målt i kyllinghjerne var 7.73 

µM ved 6 timer, noe som er høyere enn serumkonsentrasjonen i menneske. Det samme 

gjelder MT hvor den høyeste konsentrasjonen i hjernen var omtrent 40 µM. Etter 72 timer var 

konsentrasjonene i hjernen derimot omtrent 0.22 µM MR og 2.8 µM MT, som er nesten det 

dobbelte av serumkonsentrasjonene. 

For in vitro studiene ble primærkulturene eksponert for 1, 10, 50 eller 100 µM MR eller MT. 

Primærkulturene ble også eksponert for 10 nM eller 10 µM NTX. Konsentrasjonene i in vitro 

studiene overlappet med konsentrasjonene som ble målt i in vivo studiene.  

Tidligere studier med MR, MT og NTX har funnet effekter og reversering av 

konsentrasjonene som ble valgt i denne oppgaven [98, 99].  

4.3 Fordelingsstudier med in ovo injeksjon 

Siden det tidligere var vist biologiske effekter med 20 mg/kg MR og MT men lite var kjent 

om fordeling av opioider til ulike vev, ble fordelingsstudier utført i denne oppgaven. I en 

tidligere masteroppgave ble fordelingen av 20 mg/kg MR til hjernen undersøkt [58]. I denne 

oppgaven var det ønskelig å sammenligne fordeling til hjernen med et perifert organ som 

lungene. Det var også interessant å se hvordan opioidene fordeler seg til andre vev i egget 

siden egget er et lukket system og slike studier ikke har blitt gjort for opioider før. 

For å undersøke fordelingen av et stoff i kyllingegg kan man eksponere på ulike måter: i 

chorionvæsken, i eggeplommen, i amnionvæsken, i luftlommen eller direkte i embryo [100, 

101]. Sistnevnte vil man unngå for å ikke skade embryo. Ettersom vevene er forskjellig 

vaskularisert så er det forventet at fordelingen av legemidler vil variere med ulik 

administrasjonsvei [102, 103].  Det finnes ikke mange studier om fordeling av legemidler i 

ulike vev i kyllingegg, men noen studier har fokuserte på fordelingen av metylkvikksølv 

(veletablert miljøstoff) og bisfenol A og tetrabromobisfenol A i ulike vev [104, 105]. I disse 

studiene ble stoffene injisert i luftlommen (metylkvikksølv) og eggeplommen (bisfenol A og 

tetrabromobisfenol), og fordelingen av stoffene ble analysert blant annet i eggeplomme og 

embryo i de forskjellige utviklingsstadier til kyllingegget. Metylkvikksølv ble injisert på E0 

(inkuberingsstart) og målt på ulike dager etter injeksjon (mellom E4-E19). Stoffet ble 
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detektert i flere vev i embryo: muskler, hjerte, lever, nyre og hjerne, og konsentrasjonen i 

vevene økte etter klekking. Siden mengde metylkvikksølv økte i hjernen men mengde opioid i 

denne oppgaven ble redusert i hjernen etter injeksjon, gir injeksjonsveien jeg valgte en raskere 

distribusjon. 

I denne oppgaven ble opioidene administrert i chorionvæsken i nærheten av et blodkar. 

Chorionvæsken ble valgt da den er rikt forsynt med blodårer slik at opioidene ble raskt levert 

til embryo. Ettersom målet i denne oppgaven var å se effekten i embryo så er det en fordel at 

fordelingen skjer raskt. Det ble dermed stukket et hull i chorionmembranen for administrering 

av MR og MT. I denne oppgaven ble ikke de farmakokinetiske parametrene bestemt, men det 

er mulig å lage en kinetisk modell basert på målingene fra fordelingsstudien (se 4.5.1). 

4.4 Valg av analysemetoder 

Westernblotanalyse er en velkjent metode innen forskning for å identifisere og kvantifisere 

proteiner. Ettersom westernblotanalyse er semikvantitativ var det ønskelig å styrke funnene 

for Pax6 med en alternativ metode som er kvantitativ. Luciferaseanalyse er en kvanititativ 

metode hvor man kan indirekte undersøke uttrykk av spesifikke gener, og ble brukt for å 

bekrefte eventuelle funn i westernblotanalysen. Ettersom Pax6 og PCNA spiller en viktig 

rolle i CNS utviklingen ble disse analysemetodene brukt for å undersøke eventuelle endringer 

som følge av opioideksponering. For PCNA var det ikke tilgjengelig noen promotorer og 

luciferaseanalyse ble derfor ikke utført for dette proteinet, kun for Pax6.  

Bruk av korncellekulturer gjorde det mulig å utføre in vitro studiene raskt og effektivt. 

Ettersom nevronene in vitro likner nevroner in vivo kan effektene som blir sett i kornceller 

relateres til mennesker [106]. Fordelen med in vitro studiene var muligheten til å bruke en 

opioidantagonist i nærvær av en opioidagonist. Ulempen med slike studier er at cellene tas ut 

fra sitt naturlige miljø, samtidig som primærkulturer har kort levetid og nye kulturer må 

derfor prepareres jevnlig. MTT-analyse ble brukt for å undersøke effekter på celleviabilitet 

etter opioideksponering. Signal som detekteres i MTT-analysen påvirkes av flere faktorer: 

MTT-konsentrasjonen, inkuberingstiden med MTT, cellenes metabolske aktivitet og 

celleantallet [107]. En reduksjon i celleviabilitet kan skyldes redusert celledeling eller 

celledød. Siden det var en tendens til nedgang i ekspresjon av PCNA etter MT eksponering, 

kan noe av den redusert celleviabiliteten skyldes redusert proliferasjon. Ekspresjonsanalysene 

viste kun en tendens til nedgang etter MT eksponering, mens i MTT-analysen var nedgangen 
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signifikant. Dette kan det tyde på en høyere grad av celledød enn redusert celleproliferasjon. 

Funn med MTT kan på denne måten styrkes med westernblot.  

Over tid vil korncellene differensiere in vitro og tilegne seg egenskapene til modne nevroner. 

Korncellene vil da uttrykke NMDA-reseptorer og kunne raskt utvikle eksitotoksisitet i 

kulturer [38]. Kalsium-influks analyse ble utført for å undersøke for effekter på NMDA-

reseptoren og endring i kalsiumnivåene i kornceller etter langvarig opioideksponering. I den 

tidligere in vivo studien ble kyllingembryo eksponert for 20 mg/kg MR og MT på E13, og 

kalsium-influks ble målt i korncellekulturer på E17 [66]. I den studien ble det målt en 

signifikant økning i kalsium-nivåene i kulturer eksponert for MR og MT sammenlignet med 

kontroll- og saltvannsgruppen. Funnene in vivo ble ikke gjenfunnet i cellekulturer i denne 

oppgaven, noe som kan skyldes tap av vevsfunksjon når cellene dyrkes i kultur. 

4.5 Diskusjon av biologiske funn 

4.5.1 Distribusjon av morfin og metadon til ulike vev i kyllingembryo 

I denne oppgaven var et viktig delmål å undersøke fordelingen av opioider til hjernen og 

andre vev i kyllingegg. I en tidligere masteroppgave ble de farmakokinetiske parameterne 

bestemt for konsentrasjonstoppene av morfin i hjerne ved hjelp av programmet Kinetica 5.1 

[58]. Den første toppen hadde Cmax = 0.195 µM, Tmax = 5 min og t1/2 = 8,39 min, mens den 

andre og høyere toppen hadde Cmax = 2.262 µM, Tmax = 6 timer og t1/2 = 783,62 min. I denne 

oppgaven ble den høyeste konsentrasjonstoppen i hjerne observert ved 6 timer (figur 3.1.1), 

både for MR, MT og metabolittene. Her ble det ikke observert to topper for morfin slik som 

det observert i masteroppgaven [58]. Dette kan komme av at den første toppen ble observert 5 

minutter etter eksponering mens i denne oppgaven ble hjerne, eksponert for MR, isolert først 

2 timer etter injeksjon. 

Figur 3.1.8 viser at det ble målt en høyere konsentrasjon av MR, MT og metabolittene i 

lungene sammenlignet med hjernen. Konsentrasjonstoppen for de to vevene var ved 6 timer 

både for morstoffene og metabolittene, og det var målt høyere konsentrasjoner av MT og 

EDDP. At det var lavere konsentrasjoner i hjerne i forhold til lungene kan indikere 

eksistensen av en blod-hjerne-barriere (BBB). BBB er bygget av endotelceller som regulerer 

bevegelse av ioner, molekyler og celler mellom blodet perifert og hjernen. BBB tilrettelegger 
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for riktig nevronal funksjon og beskytter nervecellene mot giftstoffer. Endring i 

barriereegenskapene er en viktig komponent i patologi og progresjon av forskjellige 

nevrologiske sykdommer [108]. Stoffer som er i stand til å krysse BBB må ha en balanse 

mellom hydrofobisitet og hydrofilisitet. Lipidbarrieren er for det meste hydrofob, og derfor 

må molekyler som diffunderer over BBB-membranene være lipidløselige. Imidlertid må 

molekylet, etter å ha passert gjennom barrieren, være hydrofil nok til å bevege seg gjennom 

den interstitielle hjernevæsken for å nå hjernen [109]. På grunn av sin hydrofile natur utviser 

morfin forsinket transport over BBB [110]. Det har blitt vist at junctions mellom endotelceller 

er til stede tidlig i embryogenese hos kyllingembryo, men barrieren starter ikke å dannes før 

etter 11 dager in ovo [111]. P-glykoprotein (p-gp) er en effluks-pumpe i BBB som regulerer 

transport av mange legemidler ut av CNS [112]. Substrater for p-gp som kommer seg til 

hjernen blir transportert tilbake til blodet via effluks-pumpen. Genet som uttrykker p-gp 

(Cmdr1) i kyllingembryo blir uttrykt i tidlig stadium av utvikling (E9) [113]. Studier i mus 

har vist at morfin og metadon er substrater for P-gp slik at passasje over BBB reduseres [114, 

115]. Konsentrasjonene målt i kyllinghjernene viser i tillegg at metabolittene er 10 ganger 

lavere enn morstoffene. Det tyder på at metabolittene dannes perifert, for eksempel i lever slik 

som i menneske og andre forsøksdyr. 

Som figur 3.1.9 i resultatene viser så var det høyest konsentrasjon av MR i chorionvæsken. 

Chorionvæske isolert omtrent 100 timer etter injeksjon hadde en M3G konsentrasjon på 35.5 

µM og en EDDP konsentrasjon på omtrent 30 µM. Dette er høye konsentrasjoner 

sammenlignet med konsentrasjonene i de andre vevene, spesielt for M3G. Dette kommer mest 

sannsynlig av at metabolittene skilles ut i chorionvæsken. Svært lave konsentrasjoner av M6G 

ble detektert i spormengder i chorionvæsken ved noen tidspunkt, men disse konsentrasjonene 

var utenfor standardkurven som var satt i LC-MS analysen. Det er vanskelig å si om M6G 

som ble detektert var kun støy fra instrumentet, eller om M6G var til stede i chorionvæsken 

ettersom metabolittene skilles ut der. Tidligere studier har vist at M6G produseres i ingen 

eller i spormengder i rotter og mus [8]. Dersom man kan verifisere M6G i kylling så styrker 

det bruken av kyllingmodellen siden M6G er en viktig og aktiv metabolitt i menneske. Dette 

kan verifiseres ved å injisere en høyere morfinkonsentrasjon i kyllingegget enn det som ble 

gjort i denne oppgaven, eller ved å gi flere morfindoser over lengre tid for å undersøke om 

M6G akkumuleres. 
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Det skjer en rask fordeling til embryo på grunn av blodtilførselen, men en langsommere 

fordeling til albumen og eggeplommen på grunn av sideveis fordeling. I motsetning til rotte så 

har kyllingembryo et lukket system og både MR, MT og metabolittene vil akkumulere i 

vevene over tid. Opioidene fordeles også til amnion- og chorionvæsken etter å ha vært i 

embryo ettersom embryo skiller ut avfallsstoffer i de to væskene. Chorionvæsken er i direkte 

forbindelse med den primitive tarmen til embryo og fungerer som en blære for oppsamling av 

ekskresjonsprodukter [62]. 

De forsinkede konsentrasjonstoppene i eggeplommen, amnion, albumen og chorionvæsken 

tyder på at opioidene var innom embryo først. Pilene som er foreslått i figur 4.5.1 viser 

eksempel på fordelingsmønsteret til de ulike vevene i kyllingegg. Disse boksene kan være 

utgangspunkt for en farmakokinetisk modell. 

 

Figur 4.5.1: Skjematisk figur for distribusjonen av MR, MT og metabolittene fra injeksjonsstedet til de 

ulike vevene. I) Chorionvæsken: eksponeringsruten hvor opioidene ble injisert, II) fordeling til blodet etter in 

ovo injisering i chorionvæsken, III-I) fordeling fra blodet til embryo, III-II) fordeling til eggeplommen, amnion 

og albumen både fra blodet og fra embryo. De stiplede pilene fra boks III-I og III-II til boks I indikerer et lukket 

sirkulasjonssystem hvor avfallsstoffer samles i chorionvæsken. 
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MR og M3G fordeler seg annerledes, og i lavere konsentrasjoner, i vevene sammenlignet med 

MT og EDDP. Dersom opioidene har samme biologisk effekt på reseptoren så kan ikke de 

samme konsentrasjonene sammenlignes. Dyrestudie i mus har vist at MT har 2 ganger lavere 

affinitet til µ-reseptoren, men høyere affinitet til δ-reseptoren, sammenlignet med MR [116]. 

Ettersom det ble observert høyere konsentrasjoner av MT og EDDP enn MR og M3G i de 

fleste vevene så bør det beregnes mengder som injiseres i eggene slik at det blir en 

sammenlignbar fordeling mellom MR og MT. 

4.5.2 MR, MT og NTX påvirker ikke uttrykk av PCNA eller Pax6 

Studier har vist at både µ- og δ-opioidreseptorene er til stede i tidlig embryogenese i 

kyllingegg. Allerede på dag 5 ble det avdekket flere µ-reseptorer men kun én δ-reseptor. På 

E18 ble det påvist at det gjenstod kun én µ- og én δ-reseptor [86]. Siden det er vist at 

opioidreseptorene er til stede så forventet jeg å se biologiske effekter. Resultatene i 

ekspresjonsstudiene var ikke signifikante, men det var en tendens til nedgang i uttrykk av 

Pax6 og PCNA etter eksponering for MT sammenlignet med kontrollen.  

PCNA spiller en viktig rolle i metabolisme av nukleinsyrer og er essensiell for DNA 

replikasjon og reparasjon [47]. Ettersom PCNA er et viktig hjelpeprotein for DNA-

polymerase, er involvert i cellesyklusprogresjon og er til stede i lillehjernen under 

embryogenese ble det undersøkt hvordan opioidene påvirker uttrykk av PCNA med 

westernblotanalyse. Ekspresjon av PCNA ble ikke signifikant endret av MR, MT eller NTX 

sammenlignet med kontrollen. I en tidligere masteroppgave ble det vist at PCNA er til stede 

på E1 og synker fra E7-E21 [58]. Det ble heller ikke observert signifikante endringer i PCNA 

ekspresjonen etter eksponering for MR eller MT i en den oppgaven. Studier på mus har vist at 

mangel på PCNA fører til embryonal død [117]. 

Det ble også satt fokus på Pax6 i denne oppgaven da det er en transkripsjonsfaktor som er 

essensiell for utvikling av lillehjernen og migreringen av korncellene (Pax6 uttrykkes i 

korncellene). Forstyrrelser på Pax6 har blitt knyttet til autisme da dette proteinet regulerer og 

binder til flere gener som er relatert til autisme [42]. Pax6 har blitt identifisert i kromosom 

11p13 regionen som er knyttet til Wilms tumor-Aniridi-Genitale avvik-Retardasjon av vekst 

og utvikling syndrom (WAGR). WAGR skyldes helt eller delvis mangel på Pax6, og fler enn 

20 % av WAGR pasientene har autisme [45, 118]. Ekspresjon og promotoraktivitet til Pax6 

ble analysert ved hjelp av westernblotanalyse og luciferaseanalyse. Promotoraktivitetsstudien 
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viste ingen signifikant endring men en tendens til en doseuavhengig reduksjon i Pax6 aktivitet 

både for MR og MT. I en annen masteroppgave ble proteinuttrykk av Pax6 ikke signifikant 

endret etter eksponering for 10 mg/kg MR eller MT [58]. I begge ekspresjonsstudiene ble det 

tatt i bruk en internstandard for å korrigere for variasjoner, men i lucifersaanalysen var det 

store variasjoner mellom parallellene for de ulike eksponeringene (MR, MT og NTX).  

Det har ikke blitt funnet studier som fokuserer på effekten av opioider på Pax6 og PCNA. Det 

var en liten utvalgsstørrelse i analysene i denne oppgaven. Det påvirker signifikansnivået da 

en liten utvalgsstørrelse gir lavere styrke for å oppdage en forskjell hvis den virkelig er der. 

4.5.3 MT reduserer celleviabiliteten men gir ingen signifikant 

endring i NMDA-respons 

I MTT-analysen og kalsium-influks analysen ble kontrollene brukt for å normaliserer bort 

forskjeller mellom platene for å jevne ut målingene, mens signifikans ble bestemt i forhold til 

solvent kontroll (kontroll-MQ) da opioidene var løst i MQ-vann. NTX ble brukt som 

antagonist da den alene ikke endret celleviabilitet eller kalsium-nivåene.  

Korncellene ble eksponert for H2O2 fordi stress som skyldes reaktive oksygen specier (ROS) 

spiller også en rolle i nevronal apoptose. En konsentrasjon på 100 µM H2O2 ble valgt for å 

kunne se eventuelle additive effekter av opioidene ettersom 200 µM førte til > 80 % 

reduksjon i viabilitet. H2O2 ga en signifikant reduksjon i celleviabilitet, men økte ikke 

toksisiteten av opioidene. H2O2 og opioidene i kombinasjon ga ingen additive effekter. MR > 

10 µM i kombinasjon med H2O2 førte ikke til en like stor reduksjon i celleviabilitet 

sammenlignet med H2O2 gitt alene. Det virker som MR har en beskyttende effekt mot H2O2. I 

en studie ble cellelinjer fra rotter eksponert for en H2O2 konsentrasjon som kun førte til 10 % 

reduksjon i celleviabilitet i kombinasjon med 10 µM MR. H2O2 førte til en 3 fold økning i 

lipidperoksideringen sammenlignet med kontrollen, men MR beskyttet cellene ved å hindre 

44 % av denne økning [119]. Dette betyr at MR beskyttet mot lipidperoksidering, en prosess 

som bryter ned lipider og fører til dannelse av ROS og celleskade. 

Det ble målt en signifikant doseavhengig reduksjon i celleviabilitet i kornceller eksponert for 

MT. Siden 50 og 100 µM MT er langt utenfor de kliniske serumkonsentrasjonen er dette funn 

som er knyttet til toksiske doser. Celleviabiliteten etter MR og NTX eksponering var ikke 

forskjellig fra kontrollen, og effekten av MT lot seg ikke blokkeres av NTX. Det var antatt at 
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NTX ville reversere eventuelle effekter av opioidene, men siden NTX ikke førte til signifikant 

endring i celleviabiliteten er det sannsynlig at effekten medieres av noe annet enn 

opioidreseptorene. Effekten av MT på celleviabiliteten kan skyldes effekt på NMDA-

reseptoren ettersom MT også er en NMDA-antagonist. Kalsiummålingene i korncellene etter 

MT eksponering viste derimot ingen signifikant endring kalsiumnivåene, men de ble ikke 

målt ved samtidig eksponering for opioid og NTX. Studien som Fjelldal et al gjennomførte 

viste at akutt behandling av korncellene ga hemming av NMDA-indusert kalsium-influks 

[66]. Ettersom cellene tas ut fra sitt naturlige miljø kan dette tyde på at reguleringen som ble 

funnet in vivo ikke er til stede in vitro. 

4.5.4 Videre studier 

Selv om det er lang historie med morfinbruk blant gravide er det begrenset med studier på 

bruken av morfin og morfinlignende medikamenter hos gravide. NAS er kjent for å være et 

resultat ved eksponering av foster for opioider, og man kjenner til symptomene som oppstår 

de første dagene etter fødsel. For å lære mer om konsekvensene etter opioideksponering av 

foster så kan det være interessant å følge med på barn som ble eksponert in utero i senere tid i 

livet og kartlegge eventuelle vanskeligheter eller utviklingshemming. Resultater fra slike 

observasjonelle studier kan ha betydning for hvilke anbefalinger som kan gjelde for gravide, 

både i forhold til generell legemiddelbehandling med opioider og i forbindelse med LAR. I 

tillegg kunne en innføre eventuelle tiltak for å hjelpe barna. Andre potensielle konsekvenser 

ved langvarig opioideksponering er fortsatt mindre kjent, derfor er det nødvendig med flere 

sikkerhetsstudier tatt opioidkrisen i betraktning. 

Kyllingembryo som en dyremodell egner seg godt til toksikologiske studier og kan være en 

egnet metode for å undersøke effekter av opioider i den utviklende hjernen. Denne 

dyremodellen har et potensial for å bli brukt i medikamentutvikling, da den byr på andre 

fordeler sammenlignet med gnagere. Ettersom utviklingen av CNS har blitt godt definert i 

kylling kan denne modellen inkluderes som modell i prekliniske og toksikologiske studier 

som omfatter CNS. 
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5 Konklusjon 

Morfin, M3G, metadon og EDDP fordeles til kylllingembryo (hjerne og lunge) og til de andre 

vevene i et kyllingegg. Det ble målt høyere konsentrasjoner av MT og EDDP i nesten alle 

vevene sammenlignet med MR og M3G. Opioidene og metabolittene ble raskere distribuert til 

de systemiske og perifere vevene enn vevene som omsluttet embryo når chorionvæsken blir 

brukt som administrasjonsrute. Konsentrasjonstoppene for hjerne og lunge ble observert 6 

timer etter injeksjon, mens konsentrasjonstoppene for de andre vevene ble observert omtrent 

40-60 timer etter injeksjonen. 

Ingen signifikante endringer i uttrykk av Pax6 og PCNA ble funnet. Det er ikke mange studier 

som har beskrevet effekten av opioider på disse markørene. Pax6 og PCNA er kritiske for 

nevrogenesen og en form for modifikasjon på disse proteinene kan resultere i utvikling av 

nevroutviklings- og atferdsforstyrrelser. Resultatene i transfeksjonsstudien hadde stor 

spredning, og utvalgsstørrelsen var liten i studiene på Pax6 og PCNA. Forsøkene bør derfor 

utføres flere ganger for å kunne fastslå en mulig endring. Det kan være nyttig å lære mer om 

opioidenes effekter på Pax6 og PCNA, spesielt på grunn av økt rapportering for 

opioidmisbruk. 

MT førte til signifikant reduksjon i celleviabilitet ved 50 og 100 µM, mens MR og NTX ga 

ingen endring i viabilitet. Imidlertid er 50 og 100 µM MT høyere enn de klinisk relevante 

konsentrasjonene hos mennesker. Det kan tenkes at reduksjonen av MT skyldes andre effekter 

enn på opioidreseptorene. MT, MR og NTX påvirket ikke celleviabiliteten til celler med 

oksidativt stress, og førte heller ikke til en endring i kalsium-nivåene in vitro som det ble 

observert in vivo. 

Kyllingmodellen er et lukket system og data som ble generert i denne oppgaven kan være 

med på å lage modeller til erstatning for de humane modellene som man tidligere har brukt. 

Kyllingmodellen byr på mange fordeler, spesielt innen nevroutvikling, og bør brukes 

rutinemessig når det gjelder ikke-kliniske farmakologiske studier. Cellekulturer av kornceller 

in vitro ga en god mulighet til å studere molekylære mekanismer. 
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7 Vedlegg 

 

7.1 Tabell A: Standardløsninger, kontrolløsninger og 

internstandard 

 Mofin (µM) M3G (µM) Metadon  (µM) EDDP (µM) 

Standard 1: 0.005 0.005 0.005 0.005 

Standard 2: 0.010 0.010 0.010 0.010 

Standard 3: 0.040 0.040 0.040 0.040 

Standard 4: 0.20 0.20 0.20 0.20 

Standard 5: 2.00 2.00 2.00 2.00 

Standard 6: 10.00 10.00 10.00 10.00 

Standard 7: 40.04 40.05 40.00 40.01 

 

Kontroll 1: 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 

Kontroll  2: 0.030 0.030 0.030 0.030 

Kontroll 3: 2.40 2.40 2.40 2.40 

Kontroll 4: 32.06 32.05 32.13 32.06 

 

 Morfin-d3* (µM) M3G-d3* (µM) **13C6-Metadon 

(µM) 

EDDP-d3* (µM) 

Internstandard: 0.5 0.5 0.5 0.5 

Leverandør 

renstoff: 

Cerillinat Chiron Chiron Lipomed 

*D3: i MR, M3G og EDDP har en vanlig isotop av hydrogen blitt erstattet med deuterium 

 ** 13C6: karbon-13, en stabil isotop med 6 isotop-merkede C-atomer 
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7.2 Tabell B: Instrumentbetingelser, forbindelser 

Injektor Injiserings- 

modus: 

Partial loop    

 Injeksjons- 

volum (µL): 

Morfin: 1.00 

 

Metadon: 

0.40 

  

Loop-volum: 10 µL    

Løsninger Weak wash: 750 µL 10 % MeOH 90 % H2O    

Strong wash: 300 µL 35 % MeOH, 30 % IPA 

(isopropanol), 30 % ACN, 5% 

H2O 

   

Vaskeløsning: 30 % MeOH inMQ-vann    

Mobilfase 

løsning A: 

5 mM Ammoniumformat buffer 

pH 10.2 

   

Mobilfase 

løsning B: 

MeOH   

UPLC 

betingelser 

Flowhastighet: 0.5  ml/min    

Gradient Tid (min) % B Curve 

initial 

 Morfin Metadon Morfin Metadon  

1 0.00 0.00 5.00 5.0 6 

2 0.20 0.20 5.00 5.0 6 

3 2.00 0.30 40.0 50.0 6 

4 2.10 2.00 100.0 80.0 6 

5 4.10 2.10 100.0 100.0 6 

6  4.20 4.10 5.00 100.0 6 

7  - 4.20 - 5.0 6 

Kolonne 

temperatur: 

60 °C     

Run time: 4.70 min     

UPLC- 

kolonne 

Type: Acquiety 

UPLC® BEH 

C18 

    

Lengde: 50 mm     

Indre diameter: 2.1 mm     

Partikkel- 

størrelse: 

1.7 µM     
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For- 

kolonne: 

Type: Acquiety 

VanGuardTM 

PreColumn 

BEH C18 

    

Lengde: 5 mm     

Indre diameter: 2.1 mm     

Partikkel- 

størrelse: 

1.7 µm     

 

  Morfin Metadon 

Source Kapillær spenning (kV): 0.90 1.25 

Cone spenning (V): 70.0 70.0 

Source temperatur: 150 °C 150 °C 

Desolvation temperature: 500 °C 500 °C 

Desolvation gas flow (L/hr): 1000 1000 

Cone gas flow (L/hr): 200 300 

Kollisjonsgass flow (ml/min): 0.17 0.17 

Ioniseringsmetode: Electrospray ionisering (ESI) i positiv modus 

Analysator Low mass resolution 1: 2.8 2.7 

High mass resolution 1: 15.1 14.9 

Ion energy 1 (V): 1.5 0.8 

Entrance lens: 1.00 1.00 

Exit lens: 1.00 1.00 

Ion energy 2 (V): 1.2 0.7 

Kollisjonsgass: Argon Argon 

Low mass resolution 2: 2.8 2.8 

High mass resolution 2: 15.2 15.0 

Detektor Multiplier: 446.40 446.40 

 Gain: 0.2 0.2 
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7.3 Tabell C-1: MS-overganger for morfin og M3G 

MS-metode: Morfin  og M3G 

Function 1: 

MRM of 5/6 

channels, ES+ 

      

Scans in 

function: 

162      

Inter channel 

delay (s): 

Automatic      

InterScan time 

(s): 

Automatic      

Span (da): 0.10      

Start time (min): 1.90      

End time (min): 2.50      

Compound Parent 

mass (Da) 

Daughter mass 

(Da) 

 

Dwell (s) 

 

Cone 

(V) 

Coll 

(eV) 

Delay 

(s) 

Morphine  286.14 201.06 / 185.10  0.041 40.0 25.0 Auto 

Morphine-d3 289.16 209.06 / 201.06 0.041 40.0 25.0 Auto 

Function 2: 

MRM of 2 mass 

pairs, ES 

- 

      

Scans in 

function: 

80      

Inter channel 

delay (s): 

Automatic      

InterScan time 

(s): 

Automatic      

Span (da): 0.10      

Start time (min): 1.20      

End time (min): 1.50      

Compound Parent 

mass (Da) 

Daughter mass 

(Da) 

 

Dwell (s) 

 

Cone 

(V) 

Coll 

(eV) 

Delay 

(s) 

M3G 462.18 286.14  / 268.13 0.34 45 25 Auto 

M3G + 1 463.18 287.14 / 269.13 0.34 45 25 Auto 
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M3G-d3 465.19 289.16 / 271.15 0.34 45 25 Auto 

Function 3: 

MRM of 15 

mass pairs, ES+ 

      

Scans in 

function: 

106      

Inter channel 

delay (s): 

Automatic      

InterScan time 

(s): 

Automatic      

Span (da): 0.10      

Start time (min): 1.50      

End time (min): 1.90      

Compound Parent mass 

(Da) 

Daughter mass 

(Da) 

 

Dwell (s) 

 

Cone 

(V) 

Coll 

(eV) 

Delay 

(s) 

M6G 462.18 286.14 / 268.13 0.034 45.0 25.0 Auto 

M6G + 1 463.18 287.14 / 269.13 0.034 45.0 25.0 Auto 

M6G-d3 465.19 289.16 / 271.15 0.034 45.0 25.0 Auto 

 

7.4 Tabell C-2: MS-overganger for metadon og EDDP 

MS-metode: Metadon og EDDP 

Function 1: 

MRM of 6 

channels, ES+ 

      

Scans in function 72      

Inter channel 

delay (s): 

Automatic      

InterScan time 

(s): 

Automatic      

Span (da): 0.10       

Start time (min): 1.30      
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End time (min): 2.10      

Compound Parent 

mass (Da) 

Daughter mass 

(Da) 

 

Dwell (s) 

 

Cone 

(V) 

Coll 

(eV) 

Delay 

(s) 

EDDP 278.19 249.13 / 234.13 0.10 40.0 30.0 Auto 

EDDP + 1 279.19 250.13 / 235.13 0.10 40.0 30.0 Auto 

EDDP-d3 281.20 249.13 / 234.13 0.10 40.0 30.0 Auto 

Function 2: 

MRM of 8 

channels, ES- 

      

Scans in function 265      

Inter channel 

delay (s): 

Automatic      

InterScan time 

(s): 

Automatic      

Span (da): 0.10      

Start time (min): 1.80      

End time (min): 2.52      

Compound Parent 

mass (Da) 

Daughter mass 

(Da) 

Dwell (s) Cone 

(V) 

Coll 

(eV) 

Delay 

(s) 

Metadon 310.22 265.16 / 223.10 0.010 20.0 25 Auto 

Metadon + 1 311.22  266.16 / 224.1 0.010 20.0 25 Auto 

13C6-metadon 316.24 271.18 / 229.12 0.010 20.0 25 Auto 

13C6-metadon + 1 317.24 272.18 / 230.12 0.010 20.0 25 Auto 



1 

 

 


