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SAMMENDRAG 

Gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) anbefales å opprettholde 

behandlingen i svangerskapet på tross av manglende kunnskap om mulige negative korttids- og 

langtidseffekter i deres fostre og barn. En lang rekke konfunderende faktorer gjør det vanskelig 

å studere om det er en direkte årsakssammenheng mellom prenatal eksponering for metadon og 

buprenorfin og senere utfall. Barn av rusmisbrukere ser ut til å ha en høyere sannsynlighet for 

å begynne med rus, og man lurer på om dette skyldes genetikk, dårlige oppvekstsvilkår eller 

eksponering for et eller flere rusmidler under utvikling. Ettersom kontrollerte eksperimentelle 

studier i gravide ikke gjøres av etiske hensyn, ble det i denne studien benyttet en musemodell 

for å undersøke om prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin fører til økt sårbarhet 

for rusbruk i ungdomsalder.  

Hunnmus ble implantert med en osmotisk minipumpe fylt med sterilt vann, metadon (startdose 

20 mg/kg/dag), buprenorfin (startdose 3 mg/kg/dag) eller buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag) 

5 dager før parring. I den første studien ble blod- og hjernekonsentrasjoner av administrert 

testsubstans undersøkt i gravide mus og deres fostre. I den andre studien ble ulike fødselsutfall, 

vekstparametere og symptomer på abstinenser undersøkt de første tre ukene etter fødsel. Ved 

5-6 ukers alder ble lokomotorisk aktivitet undersøkt som et mål på rusrespons etter akutt 

subkutan injeksjon av heroin (20 µg/kg), kokain (10 mg/kg) eller 3,4-metylendioksy

metamfetamin (MDMA) (15 mg/kg). Test av lokomotorisk aktivitet ble gjentatt etter én uke for 

å undersøke om responsen ble sensitisert i dyr prenatalt eksponert for metadon eller 

buprenorfin.  

Mus prenatalt eksponert for sterilt vann viste antydninger til bedre fødselsutfall og bedre 

vekstparametere sammenliknet med metadon- og buprenorfineksponerte. Metadoneksponerte 

mus viste antydninger til bedre parringssuksess, større kullstørrelse og færre antall dødfødte 

sammenliknet med buprenorfineksponerte, mens buprenorfineksponerte mus var lengre og 

tyngre enn metadoneksponerte. Prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin ga ikke 

symptomer på neonatale abstinenser. Det var ingen forhøyet økning i lokomotorisk aktivitet 

etter første injeksjon av rusmiddel eller sensitisering etter gjentatt eksponering for rusmiddel 

hos unge voksne mus prenatalt eksponert for metadon eller buprenorfin sammenliknet med 

kontroll. Denne studien fant ingen direkte sammenheng mellom prenatal eksponering for 

metadon eller buprenorfin og økt sårbarhet for rusbruk i unge voksne mus. Dette kan skyldes 

metodologiske utfordringer. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Opioidbruk 

Opioidbruk er et økende helseproblem og en sosioøkonomisk utfordring på verdensbasis 

(Fields, 2011; Fields & Margolis, 2015; van Amsterdam & van den Brink, 2015). De siste årene 

har det oppstått en opioidkrise i USA, hvor det har vært en kraftig økning i bruken av 

smertestillende opioider, sykelighet og antall narkotikautløste dødsfall knyttet til opioider 

(Kolodny et al., 2015). Opioidkrisen er forbundet med økt morbiditet og mortalitet også blant 

sårbare grupper som gravide kvinner (WHO, 2014) og ungdom (Robinson & Wilson, 2020). 

Opioidbruken i Norge har i motsetning til en del andre land holdt seg relativt stabil 

(Reseptregisteret), noe som antakelig skyldes strengere restriksjoner når det gjelder 

forskrivningspraksis. I Norge har antall overdoser som skyldes bruk av heroin og legemidler 

som brukes i behandling av avhengighet gått ned, mens det totale antallet overdoser har holdt 

seg stabilt (Gjersting, 2018). Dette peker i retning av en økning i overdoser som skyldes andre 

smertestillende opioider, enten illegale eller legalt forskrevne. Et eksempel på et slikt opioid er 

morfin (Gjersting, 2018; Grimsrud, Brekke, Syse, & Vallersnes, 2019). 

 

1.2 Legemiddelassistert rehabilitering og gravide 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er indisert ved opioidavhengighet og er en del av et 

tverrfaglig samarbeid hvor substitusjonsbehandling og psykososial behandling inngår i 

pasientens rehabilitering (Waal, Bussesund, Clausen, Lillevold, & Skeie, 2018; WHO, 2014). 

Substitusjonsbehandling med de langtidsvirkende opioidene metadon eller buprenorfin har som 

mål å stabilisere pasienten ved å redusere bruken av heroin og andre rusmidler, samt redusere 

kriminalitet, overdosedødelighet og sprøyterelatert smitte (Lobmaier, Gossop, Waal, & 

Bramness, 2010; Mattick, Breen, Kimber, & Davoli, 2009, 2014). LAR har gjennom de siste 

20 årene vært sentralt i reduksjon av tilbakefall og overdosedødelighet ved opioidavhengighet 

i Norge (Helsedirektoratet, 2010). Tilbakefall forekommer selv om LAR-behandlingen er 

effektiv når det gjelder å redusere abstinenser og trangen til å ruse seg (Wang, 2019).  
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LAR med langtidsvirkende opioider er ment å erstatte heroinbruk og gir verken den kraftige 

euforien eller de kraftige abstinensene som heroin (Bramness, Bachs, & Waal, 2002; Dumas & 

Pollack, 2008). Dette vil bidra til å gi pasienten et mer stabilt liv med økt livskvalitet, mestring 

og sosial integrering (Lobmaier et al., 2010). Metadon og buprenorfin er de mest brukte 

legemidlene i LAR og anbefales også for gravide (WHO, 2014). Pasienter i LAR tar bedre vare 

på helsen sin sammenliknet med ubehandlede rusmisbrukere, og LAR spiller en viktig rolle ved 

å redusere sannsynligheten for tilbakefall ved opioidavhengighet (Fischer et al., 1998; Minozzi, 

Amato, Bellisario, Ferri, & Davoli, 2013; Wang, 2019). I 2017 var det i Norge 7762 LAR-

pasienter i alderen 16-66 år, hvorav 38 % ble forskrevet metadon, 39 % ble forskrevet 

buprenorfin som monopreparat og 20 % ble forskrevet buprenorfin som kombinasjonspreparat 

med nalokson (Waal et al., 2018). I Norge har andelen kvinner i LAR holdt seg jevnt på rundt 

30 % siden oppstarten, men det har skjedd en økning i antall gravide med behov for LAR, i takt 

med det økende antallet pasienter under behandling (Waal et al., 2018). Hvert år får 3 % av 

kvinnene i LAR barn (Waal et al., 2018).  

Sammenliknet med heroin har substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin klare 

fordeler for mor og foster, men behandlingen kan også innebære en risiko for fosteret (Holbrook 

et al., 2012; Jones et al., 2010; Minozzi et al., 2013). Flere faktorer spiller inn ved valg av 

legemiddel. De nasjonale retningslinjene for gravide i LAR ble revidert i 2019 og legger 

føringer for valg av substitusjonsbehandling hos gravide og kvinner som planlegger å bli 

gravide, med fokus på individuell vurdering (Helsedirektoratet, 2019). Kvinner anbefales ikke 

avvenning mens de er gravide. Hovedgrunnen til dette er forhøyet risiko for tilbakefall til bruk 

av rusmidler, noe som øker sannsynligheten for negative fostereffekter og spontanabort (Hudak 

& Tan, 2012; Roper & Cox, 2017). Videre anbefaler retningslinjene mor å bruke den laveste 

effektive dosen av metadon eller buprenorfin. Dette for å minimere fosterets eksponering, uten 

å destabilisere mors vedlikeholdsbehandling, som kan føre til økt risiko for abstinenser og 

tilbakefall. Under graviditeten vil økt blodvolum og endret metabolisme hos mor kunne føre til 

en reduksjon i konsentrasjonen av metadon og buprenorfin (Kreek, Borg, Ducat, & Ray, 2010). 

Dette kan øke behovet for en doseøkning eller delt dose ettersom graviditeten skrider frem 

(Chalabianloo, Westin, Skogvoll, Bramness, & Spigset, 2019).  

 

Buprenorfin anbefales som førstevalg for gravide i de fleste tilfeller, fordi buprenorfin i flere 

studier er assosiert med færre negative effekter på fosteret sammenliknet med metadon (Jones 
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et al., 2010; Meyer, Johnston, Crocker, & Heil, 2015; Welle-Strand et al., 2013; Zedler et al., 

2016). Metadon og buprenorfin er vist å være like effektive i LAR-behandling på gruppenivå, 

men enkelte pasienter oppnår ikke optimal effekt av buprenorfin og pasienter som bruker 

metadon ser ut til å droppe ut av behandling i mindre grad (Mattick et al., 2014; Minozzi et al., 

2013; Whelan & Remski, 2012). Det frarådes å endre legemiddelbehandlingen fra metadon til 

buprenorfin eller motsatt under graviditeten (Helsedirektoratet, 2019). 

1.2.1 Metadon 

Bruk av metadon som behandling mot opioidavhengighet ble testet ut av Nyswander og Dole i 

USA på 1960-tallet (Dole & Nyswander, 1965). Metadon for behandling av opioidavhengighet 

ble gjort tilgjengelig på landsdekkende basis i Norge fra 1998 (Helsedirektoratet, 2010). 

Metadon er et syntetisk opioid som opprinnelig ble utviklet for behandling av sterke smerter, 

men i dag er denne indikasjonen begrenset hovedsakelig til opioidavhengighet og spesielle 

pasientgrupper hvor annen smertebehandling ikke har vist seg å være tilstrekkelig (Fredheim, 

Husby, Kaasa, & Borchgrenvink, 2006; Weschules & Bain, 2008). Andelen metadonrelaterte 

dødsfall som skyldes kontrollert LAR-behandling er lav (Madden & Shapiro, 2011).  

 

Metadon foreligger som en racemisk blanding av R- og S-metadon, hvorav R-enantiomeren er 

den som aktiverer opioidsystemet (Eap, Buclin, & Baumann, 2002; Totah, Allen, Sheffels, 

Whittington, & Kharasch, 2007). S-metadon virker som en antagonist på N-metyl-d-aspartat-

reseptoren (NMDAR), som blant annet er involvert i toleranseutvikling og hypersensitivitet for 

smerte (Price, Mayer, Mao, & Caruso, 2000; Rhondali et al., 2013). Metadon administreres 

vanligvis oralt, da det er et lipofilt stoff med høy grad av oral biotilgjengelighet på 67 til 95 % 

(McPherson, Costantino, & McPherson, 2018). Ved oralt inntak av metadon anslås effekten å 

inntre etter 15 til 45 minutter og nå en topp etter 2.5 til 4 timer (Eap et al., 2002). Det er store 

individuelle forskjeller i halveringstiden til metadon, fra 8 til 90 timer, men gjennomsnittlig 

halveringstid ligger på 24 timer (McPherson et al., 2018). Metadon har en lang halveringstid, 

noe som medfører at det opprettholdes en relativt jevn blodkonsentrasjon ved administrasjon 

av metadon en gang i døgnet (Goldstein, 1972; McPherson et al., 2018). Anbefalt dosering av 

metadon er 80-110 mg/dag (Waal et al., 2018). Metadon metaboliseres via cytokrom P450 

(CYP)-systemet – nærmere bestemt CYP2B6, CYP3A4, CYP2C19 og CYP2D6. Metabolismen 

av R-metadon skjer hovedsakelig gjennom hepatisk CYP2C19 og CYP3A4, hvor metadon 
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omdannes via N-metylering til den inaktive hovedmetabolitten 2-etyl-1,5-dimetyl-3,3-

difenylpyrrolidin (EDDP) (Totah et al., 2007) (Figur 1). De store individuelle forskjellene i 

halveringstid som observeres skyldes trolig genetisk polymorfisme i CYP-enzymene, som kan 

påvirke legemiddelmetabolisme (Gadel, Friedel, & Kharasch, 2015). Metadon og metabolitter 

elimineres ut av kroppen gjennom galle og urin (McPherson et al., 2018).  

 

 

 

Figur 1: Metadon metaboliseres via CYP-enzymer til farmakologisk inaktivt 2-etyl-1,5-dimetyl-3,3-

difenylpyrrolidin (EDDP). S-enantiomeren av metadon utviser høyest affinitet for CYP2B6, mens R-enantiomeren 

utviser høyest affinitet for CYP2C19. Begge enantiomerene har lik affinitet for CYP3A4. Tilgjengelig fra Wang, 

Tsou, Ho, Lin, & Liu, 2013. 

1.2.2 Buprenorfin 

I Norge ble buprenorfin introdusert i LAR i 2002 (Helsedirektoratet, 2010). Indikasjonene for 

buprenorfin er smertebehandling og opioidavhengighet (Harrison, Kornfeld, Aggarwal, & 

Lembke, 2018). 

 

Buprenorfin er et semisyntetisk opioid som syntetiseres fra råstoffet tebain, et opioidalkaloid 

naturlig forekommende i opiumsvalmuen (Elkader & Sproule, 2005). Ved peroralt inntak 

gjennomgår buprenorfin en høy grad av førstepassasjemetabolisme som resulterer i en lav oral 

biotilgjengelighet. Sublingvalt inntak gir imidlertid en høyere biotilgjengelighet noe som gjør 
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at denne administrasjonsveien vanligvis benyttes (Elkader & Sproule, 2005). Tiden for 

maksimal plasmakonsentrasjon ved sublingval administrasjon anslås å være fra 40 minutter til 

3.5 timer (Elkader & Sproule, 2005; Nath et al., 1999; Schuh & Johanson, 1999). Buprenorfin 

er et lipofilt stoff med høy proteinbindingsgrad, 96 %, og stort distribusjonsvolum (DrugBank, 

2005). Den anbefalte doseringen av buprenorfin er 12 til 24 mg (Waal et al., 2018) med et 

doseringsintervall på mellom 1 og 3 dager (Bickel, Amass, Crean, & Badger, 1999). 

Buprenorfin metaboliseres via CYP3A4 til den farmakologisk aktive metabolitten 

norbuprenorfin som antas å ha en svært liten analgetisk effekt (Elkader & Sproule, 2005). 

Buprenorfins lange halveringstid varierer fra 20 til 25 timer, mens norbuprenorfins 

halveringstid er 34 timer ved sublingval administrasjon (Legemiddelhåndboka, 2020). 

Eliminasjonen av buprenorfin og aktiv metabolitt foregår hovedsakelig gjennom feces via galle, 

og delvis gjennom urin etter glukuronidering (Figur 2).  

 

 

 

Figur 2: Metabolisme av buprenorfin. Buprenorfin omdannes i lever gjennom CYP3A4 til den aktive metabolitten 

norbuprenorfin via dealkylering. Buprenorfin og norbuprenorfin skilles hovedsakelig ut gjennom galle, men 

gjennomgår også glukuronidering til inaktive metabolitter som skilles ut i urinen. Tilgjengelig fra Bramness, Bachs 

& Waal, 2002.  
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Flere studier tilsier at det er lite metadon og buprenorfin som går over i morsmelken, og det 

anses derfor relativt trygt å amme uten at dette medfører stor risiko for barnet (Glatstein, Garcia-

Bournissen, Finkelstein, & Koren, 2008; Jansson et al., 2016; McCarthy & Posey, 2000). 

Likevel er det viktig å observere barnet for bivirkninger som metadon og buprenorfin kan gi, 

som eksempelvis pustevansker, tretthet og redusert vektøkning (Finnegan, Connaughton, Kron, 

& Emich, 1975; Jansson, Velez, & Harrow, 2004).  

 

1.3 Det endogene opioidsystemet og opioidreseptorer 

Det endogene opioidsystemet er et sammensatt, medfødt smertemodulerende system, og 

endogene opioidreseptorer utvikles tidlig i fosterlivet (Kim et al., 2006). Endorfiner (β-

endorfin), enkefaliner (Met- og Leu-enkefalin) og dynorfiner er endogene opioidpeptider, og 

disse fungerer som nevrotransmittere og nevromodulatorer på opioidreseptorer (Holden, Jeong, 

& Forrest, 2005). Det endogene opioidsystemet er viktig for utvikling av blant annet 

nervesystemet (Sargeant, Miller, & Day, 2008).  

Opioider er en gruppe substanser som omfatter naturlig forekommende opioidalkaloider 

utvunnet fra opiumsvalmuen, Papaver somniferum (Pathan & Williams, 2012). De kan også 

fremstilles semisyntetisk, hvor de isolerte alkaloidene blir kjemisk endret, eller som fullstendig 

syntetiske opioider. Eksogene opioider er ligander som binder seg med høy affinitet til 

opioidreseptorene enten som agonister, antagonister eller partielle agonister (Lipman, 1990). 

De endogene opioidene binder seg som agonister, men utviser ulik reseptoraffinitet (Pathan & 

Williams, 2012). 

 

De klassiske opioidreseptorene deles inn i mu (µ, MOR), delta (δ, DOR) og kappa (κ, KOR), 

og hver reseptortype gir opphav til ulike effekter (McDonald & Lambert, 2005). MOR er den 

viktigste reseptoren for smertelindring, eufori og respirasjonsdepresjon (Al-Hasani & Bruchas, 

2011). Agonister, slik som morfin og metadon, vil ved binding til reseptor kunne medføre 

maksimal reseptorrespons (Williams, 2008). Antagonister som nalokson vil ved binding til 

reseptor blokkere for at agonister kan binde seg, samtidig som ingen respons utøves ved 

reseptor (Williams, 2008). Buprenorfin er en partiell agonist for MOR og binder seg til denne 
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med høy affinitet (Helm, Trescot, Colson, Sehgal, & Silverman, 2008). Partiell agonisme 

innebærer at buprenorfin selv ved binding til 100 % av opioidreseptorene ikke vil medføre en 

full respons, noe som bidrar til å gi buprenorfin en større sikkerhetsmargin i forhold til 

overdosefare sammenliknet med en full agonist som metadon (Bell, Butler, Lawrance, Batey, 

& Salmelainen, 2009). Samtidig innebærer dette at effekten når et tak ved en gitt dose, noe som 

kan gi utilstrekkelig behandlingseffekt og attenuert eufori hos enkelte pasienter (Bramness et 

al., 2002; Walsh, Preston, Stitzer, Cone, & Bigelow, 1994). Metadon virker som en full agonist 

på MOR (He et al., 2009). Hovedeffekten av buprenorfin medieres via partiell agonisme på 

MOR, men buprenorfin virker også som en agonist på DOR, antagonist på KOR og partiell 

agonist på opioidliknende reseptor-1 (ORL-1) (McDonald & Lambert, 2005).  

Opioidreseptorer er transmembrane G-proteinkoblede reseptorer (GPCR) som har en utbredt 

distribusjon i sentralnervesystemet (CNS) og i det perifere nervesystemet (PNS) (Wang, 2019). 

Aktivering av opioidreseptorer i CNS resulterer i effekter som analgesi og eufori, mens 

bivirkninger som obstipasjon medieres ved aktivering av opioidreseptorer lokalisert 

gastrointestinalt (McDonald & Lambert, 2005). MOR-aktivering er implisert i 

avhengighetsdannelsen og fører til en økt inhibitorisk gamma-amino-smørsyre (GABA)-

aktivitet som videre medfører en økning i dopaminfrigjøring i hjernens belønningsområde, 

blant annet nucleus accumbens (NAc) (Johnson & North, 1992).  

 

1.4 Neonatale utfall og langtidseffekter etter prenatal 

eksponering for opioider 

Bruk av LAR-legemidler under graviditeten utgjør en potensiell risiko for fosteret, da opioider 

raskt krysser placenta og fordeles til foster (Bhuvaneswar, Chang, Epstein, & Stern, 2008). Barn 

født av mødre som bruker opioider under svangerskapet kan få neonatale abstinenser etter 

fødsel når eksponeringen opphører (Levy & Spino, 1993). Symptomer på neonatalt 

abstinenssyndrom (NAS) er høyfrekvent gråting, uttalte gastrointestinale plager som kan føre 

til at barnet får en unaturlig lav vektoppgang og nedsatt utvikling (Jansson et al., 2009; Jones 

& Kraft, 2019). Andre symptomer er tremor, hyperaktivitet og irritabilitet, og autonome 

effekter som nysing. I den første, akutte fasen av NAS, som kan vare fra noen dager til flere 



8 

 

uker, oppfattes barnet som irritabelt med en generelt dårlig almenntilstand. Neste fase kan vare 

i opptil 6 måneder, og barnet preges av uro og søvnforstyrrelser (Barr et al., 1998). 

Sammenliknet med metadon synes nyfødte som er prenatalt eksponert for buprenorfin å ha 

betydelig svakere symptomer på NAS (Minozzi et al., 2013; Nanovskaya, Deshmukh, Brooks, 

& Ahmed, 2002). Andre neonatale utfall som er assosiert med prenatal eksponering for 

opioider, inkludert metadon og buprenorfin, er redusert vekst (Cleary et al., 2012; Mactier, 

Shipton, Dryden, & Tappin, 2014) og mindre hodeomkrets (Mactier et al., 2014; Pritham, Paul, 

& Hayes, 2012). Prematur fødsel er også assosiert med prenatal opioideksponering 

(Fajemirokun-Odudeyi et al., 2006; Jones et al., 2010; Lemon, Caritis, Venkataramanan, Platt, 

& Bodnar, 2018), Det antas at prematur fødsel og NAS kan være risikofaktorer for å utvikle et 

rusproblem i senere alder, men manglende studier gjør at denne sammenhengen er usikker 

(Maguire et al., 2016; Manzardo et al., 2011). 

 

Kunnskapen om langvarige effekter etter prenatal metadon- eller buprenorfineksponering er 

mangelfull og til dels motstridende. Det har imidlertid kommet flere metaanalyser de siste årene 

som viser ulike negative effekter hos barn og unge voksne. Sammenliknet med ikke-eksponerte 

barn viser et økende antall studier at eksponering for metadon eller buprenorfin i fosterlivet er 

assosiert med forandringer i oppmerksomhet, kognitiv utvikling, psykomotorisk funksjon og 

atferd (Andersen, Høiseth, & Nygaard, 2020; Baldacchino, Arbuckle, Petrie, & McCowan, 

2015; Lee, Woodward, & Henderson, 2019; Miller, Anderson, & Lindley, 2020; Monnelly, 

Hamilton, Chappell, Mactier, & Boardman, 2019). Prenatal eksponering for opioider synes 

også å predisponere for «Attention Deficit Hyperactivity Disorder» (ADHD) (Minnes, Lang, & 

Singer, 2011; Nygaard, Slinning, Moe, Fjell, & Walhovd, 2020). Prenatal eksponering for 

opioider og NAS er vist å kunne føre til en reduksjon i volum av spesifikke områder i hjernen 

som assosieres med psykososiale problemer, angst og sosial tilbaketrekning (Monnelly et al., 

2018; Sirnes et al., 2017). Langtidseffektene av NAS synes å være assosiert med forstyrrelser i 

atferd, forsinket nevronal utvikling og plutselig død (Anbalagan & Mendez, 2020). Opioider 

og andre psykoaktive substanser kan påvirke nevrobiologisk utvikling tidlig i fosterlivet 

(Monnelly et al., 2018; Thompson, Levitt, & Stanwood, 2009). Dersom dette forstyrrer 

belønningsområdet eller frontallappen vil det kunne påvirke senere rusbruk (Crews & 

Boettiger, 2009).  
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1.4.1 Sårbarhet for rusbruk hos ungdom 

Det kan se ut til at barn av rusmisbrukere har økt sannsynlighet for å begynne med rusmidler 

tidlig (Day, Goldschmidt, & Thomas, 2006; Glantz & Chambers, 2006; Richardson, Larkby, 

Goldschmidt, & Day, 2013). Både arvelige- og miljøfaktorer medvirker i utviklingen av et 

rusproblem (Agrawal & Lynskey, 2008; Merikangas et al., 1998). Bruk av rusmidler blant 

ungdom utgjør et stort helseproblem (Wu et al., 2010). De vanligste rusmidlene i Europa blant 

ungdom og unge voksne er cannabis, 3,4-metylendioksymetamfetamin (MDMA), amfetamin 

og kokain (ECMDDA, 2019). De toksiske effektene av rusmidler kan medføre ulike utfall for 

ungdom og voksne, ettersom hjernen fortsatt modnes i ungdomsalderen (Klomp, den Hollander, 

de Bruin, Booij, & Reneman, 2012; Winters & Arria, 2011). 

 

Risikoen for å utvikle et rusrelatert problem ser ut til å øke jo yngre en er når man begynner å 

bruke rusmidler (Anthony & Petronis, 1995). Ung alder, avhengighet og ADHD er assosiert 

med risikofylt oppførsel som rusbruk på grunn av nedsatt impulskontroll (Crews & Boettiger, 

2009). Nygaard et al. (2020) utførte en prospektiv studie i ungdom og unge voksne i alderen 

17-22 år. Sammenliknet med ikke-eksponerte, utviste de som var prenatalt eksponert for 

opioider og polysubstansmisbruk en høyere grad av hyperaktivitet, problemer med 

oppmerksomhet, dårligere mental helse og høyere grad av risikofylt oppførsel. Dette kan være 

assosiert med en økt risiko for rusbruk (Nygaard et al., 2020). 

 

Det mesolimbiske dopaminsystemet medierer belønning og impulskontroll via det ventrale 

tegmentale området (VTA), prefrontal cortex (PFC) og NAc (Ryan, 2019). Aktivering av MOR 

i belønningssystemet medierer effekter knyttet til eufori og rusopplevelse, motivasjon, minne 

og læring som er implisert ved utvikling av avhengighet (Angres & Bettinardi-Angres, 2008). 

Når rusbruken går fra å være frivillig til å bli kompulsiv skjer det endringer i hjerneområdene 

som kontrollerer atferd knyttet til avhengighet (Everitt & Robbins, 2005). Avsluttet bruk er 

assosiert med dysfori (Kolodny et al., 2015) og en rask forhøyelse av syklisk AMP-nivåer som 

kan medføre alvorlige abstinenser (Blakemore & White, 2002). Selv ett eneste inntak av en 

avhengighetsskapende substans kan medføre varige forandringer i minnet koblet til 

tvangstanker om gjentakende oppførsel for å oppnå samme rustilstand eller dempe abstinenser 

(Angres & Bettinardi-Angres, 2008). Prenatal opioideksponering kan medføre langvarige 

effekter assosiert med epigenetiske forandringer som endringer i DNA-metylering, «small 

interfering» RNA (siRNA) og oppbygningen av kromatin (Browne, Godino, Salery, & Nestler, 
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2020; Wong, Mill, & Fernandes, 2011). Slike forandringer i belønningsområdet i hjernen kan 

føre til en sårbarhet for avhengighet og atferdsendringer (Browne et al., 2020). 

 

Sensitisering er en betegnelse på en forsterket effekt etter gjentatt eksponering for et rus- eller 

legemiddel (Vezina, 2007). Den forsterkede effekten assosieres med aktivering av 

belønningsområdet i hjernen som i mennesker medierer en kompulsiv trang til å ruse seg 

(Robinson & Berridge, 1993; Vanderschuren & Pierce, 2010). I gnagere er sensitisering 

forbundet med en aktivering av det mesolimbiske dopaminsystemet som resulterer i økte nivåer 

av dopamin i NAc og PFC, samt en økning i lokomotorisk respons (Castner & Williams, 2007; 

Koob & Le Moal, 1997; Vezina, 2007). Sensitisering er assosiert med avhengighet og kan 

indikere en økt tilbøyelighet for rusbruk (Koob & Le Moal, 1997).  

 

1.5 Eksperimentelle studier i forsøksdyr 

Humane studier av hvordan mors bruk av metadon eller buprenorfin i svangerskapet påvirker 

deres barn, er beheftet med en lang rekke konfunderende faktorer som er vanskelige å 

kontrollere, blant annet psykisk sykdom og forhøyet stressnivå (Monk, Spicer, & Champagne, 

2012), dårlig ernæringsstatus (Marques, O'Connor, Roth, Susser, & Bjørke-Monsen, 2013) og 

polysubstansbruk (Forray, 2016; Konijnenberg & Melinder, 2011) i mor, og dårlig 

oppvekstmiljø for barna (Konijnenberg & Melinder, 2011; Ornoy et al., 2010). I 

eksperimentelle dyrestudier kan man studere den direkte sammenhengen mellom en gitt 

eksponering og en effekt ved å kontrollere alle andre faktorer.  

 

Dyreforsøk kan ikke fastslå et humant utfall, men de utgjør et viktig verktøy for å predikere 

human biologi (Vandamme, 2014). En rekke eksperimentelle studier i forsøksdyr viser en 

sammenheng mellom prenatal eksponering for LAR-medikamentene metadon og buprenorfin 

og ulike korttids- og langtidseffekter (se kapittel 1.4). De fleste dyrestudiene er utført i rotte, 

men det finnes også noen studier som er gjort i mus. Fordeler ved å bruke mus og rotter er at 

man har lang erfaring med disse i prekliniske modeller, de er relativt kostnadseffektive og 

gestasjonstiden er kort, noe som normalt gir opphav til mange avkom i løpet av få uker (Uhl & 
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Warner, 2015). Ekstrapolering av data fra forsøksdyr til mennesker kan være utfordrende og 

innebærer at man må basere seg på god kunnskap om likheter og forskjeller mellom artene.  
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2. BAKGRUNN OG HENSIKT 

Barn av rusmisbrukere ser ut til å ha økt sannsynlighet for å begynne med rus ettersom de når 

ungdomsalder. Man lurer på om dette skyldes genetikk, dårlige oppvekstsvilkår eller 

eksponering for et eller flere rusmidler under utvikling. Av etiske grunner gjøres det ikke 

kontrollerte, eksperimentelle studier i gravide kvinner som trenger behandling for sin 

opioidavhengighet. Humane studier er dessuten beheftet med konfunderende faktorer, noe som 

gjør det vanskelig å studere om det er en direkte sammenheng mellom eksponering for metadon 

eller buprenorfin og et senere utfall. Dette kan imidlertid studeres i eksperimentelle, kontrollerte 

dyrestudier. 

I denne oppgaven skal jeg bruke en musemodell for å studere om prenatal eksponering for LAR-

medikamentene metadon og buprenorfin fører til økt tilbøyelighet for rusbruk i ungdomsalder. 

Hunnmus vil bli implantert med osmotiske minipumper med sterilt vann, metadon eller 

buprenorfin som skal gi en jevn og kontrollert frigivelse av stoff. Musene blir deretter parret. 

Avkommet skal ved 5-6 ukers alder undersøkes for akutt ruseffekt etter injeksjon av ulike 

rusmidler. Musene skal eksponeres for de samme rusmidlene etter en uke for å undersøke om 

responsen blir forsterket. Sensitisering er en indikasjon på økt sårbarhet for rus og kan predikere 

en tilbøyelighet for rusbruk. 

Delmål for studien: 

 Undersøke parringssuksess, kullstørrelse og antall dødfødte samt neonatale utfall som 

vekt, lengde og abstinenser i de ulike eksponeringsgruppene. 

 Måle blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og buprenorfin i gravide hunnmus 

implantert med en osmotisk minipumpe og deres fostre. 

 Måle hjernekonsentrasjoner av metadon og buprenorfin i avkom. 

 Undersøke akutt rusrespons i unge, voksne mus etter en eksponering og gjentatt 

eksponering for ulike rusmidler. 

 Vurdere valgt metode for kontinuerlig eksponering av gravide mus for metadon og 

buprenorfin. 
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3. MATERIALE 

3.1 Dyr 

Mus musculus C57BL/6J – Tacomic Biosciences, Ejby, Danmark 

 

3.2 Anskaffede reagenser og løsninger 

 

Pumpeimplantering 

Buprenorfin-HCl (504.11 g/mol) – Chiron AS, Trondheim, Norge 

Etanol 70 %, desinfeksjonsmiddel – Antibac AS, Asker, Norge 

Isofluran, væske til inhalasjonsdamp – Baxter International, Oslo, Norge 

Metacam 5 mg/ml, smertestillende – Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, København, 

Danmark 

Metadon-HCl (345.91 g/mol) – Sigma-Aldrich, Oslo, Norge 

Simplex øyesalve – Ophtha, Gentofte, Danmark 

Sterilt vann – Fresenius Kabi, Hadeland, Norge 

 

Akutt lokomotorisk aktivitet 

Heroin-HCl (421.91 g/mol) – Lipomed AG, Arlesheim, Sveits 

Kokain-HCl (339.81 g/mol) – Chiron AS, Trondheim, Norge 

MDMA-HCl (229.70 g/mol) – Chiron AS, Trondheim, Norge 
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Blodprøvetaking 

Heparin 100 IE/ml – LEO, Ballerup, Danmark 

 

Homogenisering av hjerne 

Sukrose (342.3 g/mol) – Sigma, Oslo, Norge 

 

3.3 Tillagde reagenser og løsninger 

 

Standarder og kontroller for metadon og buprenorfin 

Buprenorfin-HCl (504.11 g/mol) – Chiron AS, Trondheim, Norge 

Metadon-HCl løst i metanol (MeOH), ampulle (309.44 g/mol) – Lipomed AG, Arlesheim, 

Sveits  

Metanol LC-MS CHROMASOLV™ ≥ 99.9 – Honeywell Riedel-de Haën™, Oslo, Norge 

 

Det ble laget en 1943 µM stamløsning av buprenorfin-HCl som ble løst i MeOH.  Det ble laget 

en 711 µM stamløsning av oppløst metadon-HCl i MeOH.  Stamløsningene ble fortynnet i 

MeOH for å lage en standardrekke (Tabell 1) og en kontrollrekke (Tabell 2) for metadon og 

buprenorfin. 
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Tabell 1: Standardrekke for metadon og buprenorfin 

 

 

 

Standard 1 

(µM) 

Standard 2 

(µM) 

Standard 3 

(µM) 

Standard 4 

(µM) 

Standard 5 

(µM) 

Buprenorfin 0.00020 0.00200 0.0100 0.0400 0.400 

Metadon 0.00078 0.00782 0.0391 0.1564 1.564 

 

 

Tabell 2: Kontrollrekke for metadon og buprenorfin 

 

 Kontroll 1 

(µM) 

Kontroll 2 

(µM) 

Kontroll 3 

(µM) 

Kontroll 4 

(µM) 

Buprenorfin 0.00024 0.00240 0.0320 0.240 

Metadon 0.00094 0.00939 0.1251 0.939 

 

Bufferløsninger  

I. Ammoniumformatbuffer 100 mM, pH 3.1 (stamløsning):  

Ammoniumformat (NH4-format, 63.06 g/mol) – VWR Chemicals, Oslo, Norge  

I en målekolbe ble NH4-format fortynnet i MQ-vann til ønsket konsentrasjon på 5 

mM, pH 3.1, til ekstraksjon og tillaging av standarder og kontroller, og 10 mM, pH 

3.1, til bruk ved UHPLC-MS/MS-analysen.  

 

II. Ammoniumkarbonatbuffer 0.2 M, pH 9.3: 

Ammoniumkarbonat (NH4-karbonat, 157.13 g/mol) – Merck KGaA, Damstedt, 

Tyskland  

I en målekolbe ble NH4-karbonat fortynnet i MQ-vann til ønsket konsentrasjon. 
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III. Etylacetat/heptan 4 + 1 

Etylacetat, LiChrosolv® Ethylacetate (88.11 g/mol) – Merck, Damstedt, Tyskland 

Heptan, EMSURE® n-Heptane for analysis (100.2 g/mol) – Merck, Damstedt, 

Tyskland 

I en flaske ble etylacetat og deretter heptan tilsatt til ønsket forhold.  

 

Internstandard 

Metadon 13C6 HCl (351.85 g/mol) – Chiron AS, Trondheim, Norge 

Buprenorfin D4 (471.62 g/mol) – Cerilliant, Texas, USA 

Stamløsninger av metadon 13C6 HCl og buprenorfin D4 ble laget i MeOH, og videre ble 

internstandard (IS) laget i 5 mM NH4-formatbuffer, pH 3.1. 

 

3.4 Utstyr 

 

Pumpekits 

I. Osmotiske minipumper modell 1004, 100 µl 

Flow moderators (flytmodulatorer) 

Filling tubes (fyllekanyler) 

Instruksjonsskjema  

Leverandør: Alzet, Agnthos, Sverige 
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II.        Osmotiske minipumper modell 2004, 200 µl 

Flow moderators (flytmodulatorer) 

Filling tubes (fyllekanyler) 

Instruksjonsskjema 

Leverandør: Alzet, Agnthos, Sverige 

 

Apparatur  

A&D HF 200G grovvekt – A&D Instruments, Tokyo, Japan 

ACQUITY UPLC® UHPLC – Waters Corporation, Milford, USA 

CPA225D finvekt – Sartourius AG, Göttingen, Tyskland 

Glass/Teflon-homogenisator – Thomas Scientific, Swedesboro, USA 

Gyro-rocker SSL3 vippemaskin – Stuart, Broadstairs, Storbritannia 

LAF-benk 

MilliQ 5 apparat for MQ-vann – Merck, Darmstadt, Tyskland 

Sentrifuge – Beckman Coulter, Indianapolis, USA 

TurboVap LV® inndamper – Zymark, Hopkinton, USA 

UltraVox 3.0 ultralydmikrofon – Noldus Information Technology, Wageningen, Nederland 

Univentor 410 Anaesthesia Unit (anestesiapparat med maske og kammer) – Univentor, Zejtun, 

Malta 

Versamax analyzer – Omnitech Electronics, Inc., Ohio, USA 

VersaMax optical animal activity monitoring system – AccuScan Instruments Inc., Ohio, USA 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sxsrf=ACYBGNSr1et06lcAofHQ-GLRQCg5HhLKQA:1578577018458&q=G%C3%B6ttingen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME4xKamIV-IAsZOyTAy0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWLncD28rKcnMS0_NAwCzL0meUQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjb_73T0fbmAhVyzMQBHeikCYkQmxMoATAhegQIDhAH
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VX-2500 multitubevortexer – Marshall Scientific LLC, New Hampshire, USA 

 

Programvare 

Fusion VersaMax Edition, versjon 5.5 – Omnitech Electronics, Inc., Ohio, USA 

Masslynx, versjon 4.1 – Waters Corporation, Milford, USA 

UltraVox TX, versjon 3.0 – Noldus Information Technology, Wageningen, Nederland 

IBM SPSS Statistics, versjon 26.0 – International Business Machines Corp., New York, USA  

 

Annet utstyr 

Aluminiumsfolie  

Barbermaskin 

Bomull  

Bur 

Eppendorfrør   

Erlenmeyerkolbe 

Glassrør   

Injeksjonskammer 

Is 

Kanyler   

Kinetikkrør  
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Magnetrører 

Microtainer tubes  

Nitrogentank 

Pinsetter 

Pipetter  

Pipettespisser (med og uten filter)  

Plastfolie 

Reflex Kit 100 med applikator, fjerner og 100 klips  

Saks 

Spatler 

Sprøyter   

Sterile engangsskalpeller 

Sterile kompresser 

Sterilt sutursett  

Tenger 

Varmematter  

Veieskip  

Vetbond 3 ml sårlim med 4 tilhørende flergangsapplikatorer  

Øremerker 
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4. METODE 

4.1 Dyr og miljø 

I forkant av studiene ble det sendt inn en søknad til Forsøksdyrforvaltningens tilsyns- og 

søknadssystem (FOTS) til Mattilsynet med en beskrivelse av forsøkene som skulle utføres 

(FOTS-ID: 19479). Søknaden ble innvilget før oppstart av studiene. Forsøkene ble utført i tråd 

med gjeldende lover (Dyrevelferdsloven) og forskrifter (Forskrift om bruk av dyr i forsøk), og 

oppfølging av dyrenes helsestatus ble ivaretatt i henhold til «Federation of European Laboratory 

Animal Science Associations» (FELASA)-retningslinjer.  

Mus er tilgjengelig i mange innavlede arter til bruk i forskning, og jeg har benyttet 

musestammen C57BL/6J, da dette er en musestamme Seksjon for Rusmiddelforskning har god 

erfaring med. Liknende studier til denne studien er tidligere blitt utført ved Seksjon for 

Rusmiddelforskning i både mus og rotte (Kongstorp, Bogen, Stiris, & Andersen, 2019; Kvello, 

Andersen, Oiestad, Morland, & Bogen, 2016; Kvello et al., 2019).   

Totalt 51 hunner og 19 hanner av Mus musculus C57BL/6J fra Tacomic Biosciences, Ejby, 

Danmark, ankom dyreavdelingen ved Avdeling for Komparativ Medisin, Domus Medica, 

Universitetet i Oslo. De ble satt i karantene ved ankomst og akklimatisert i 14 dager før de 

kunne inngå i forsøkene. Ved oppstart var musene 7-8 uker gamle og veide fra 18.5 g til 25.5 

g. I den første studien inngikk 16 hunnmus, mens det i den andre studien inngikk 35 

kjønnsmodne hunnmus. Hunnmusene ble øremerket i henhold til et etablert øremerkingsskjema 

for identifisering. Avkommet i den andre studien (n = 113) ble øremerket ved 4 ukers alder etter 

kjønnsbestemmelse, og plassert i bur med samme behandling og kjønn.  

Mus ble stallet opp 5-6 individer i kolonibur med strø, nestingmateriale og miljøberikelse. 

Miljøbetingelsene var konstante med en døgnsyklus på 12 timer lys/12 timer mørke, fast 

temperatur på 22 ± 2 ºC og luftfuktighet på 50 ± 10 %. Musene hadde tilgang til musepellets 

som fôr og vann ad libitum.  
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4.2 Forsøksoppsett 

Kjønnsmodne hunnmus ble implantert med en osmotisk minipumpe med metadon 

(20mg/kg/dag), buprenorfin (1 mg/kg/dag) eller buprenorfin (3 mg/kg/dag). Forsøket ble delt 

inn i to studier, omtalt som kinetikkstudien og atferdsstudien.  

I kinetikkstudien ble 1-2 hunner plassert i samme bur som en hann frem til bekreftet plugg eller 

i maksimalt 5 dager, 5 dager etter pumpeimplantering. Etter avsluttet parring ble hannene 

returnert til respektive hannbur og hunnene ble stallet opp enkeltvis. Det ble tatt blodprøver på 

gestasjonsdag (GD) 0, 7, 14 og 21. På GD 21 ble det også tatt ut hjerner fra mødre samt hjerner 

og halsblod fra fostre (Figur 3).  

 

 

 

 

Figur 3: Skjematisk oppsett av kinetikkstudien (studie 1). Kjønnsmodne hunnmus ble implantert med en osmotisk 

minipumpe som ga en jevn dosering av metadon (20 mg/kg/dag), buprenorfin (1 mg/kg/dag) eller buprenorfin (3 

mg/kg/dag) på GD -5. De ble satt til parring på GD 0, og det ble gjort uttak av mødrenes blod ukentlig fra GD 0 

til GD 21. Det ble høstet hjerner fra mødrene, og halsblod og hjerner fra fostrene på GD 21, en dag før antatt 

fødsel. 

 

-5      0                7          14                     21 

Implantering Parring 

Gestasjonsdag (GD) 
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I atferdsstudien ble 1-2 hunner plassert i samme bur som en hann frem til bekreftet plugg eller 

i maksimalt 5 dager, 6-8 dager etter pumpeimplantering. Etter avsluttet parring ble hannene 

returnert til respektive hannbur og hunnene ble stallet opp enkeltvis. Neonatale utfall som 

parringssuksess, kullstørrelse og antall dødfødte ble undersøkt på postnatal dag (PND) 1. 

Kroppsvekt og lengde ble registrert ved PND 1, 3, 7, 14 og 21. Det ble tatt ut hjerner på PND 

1, 3 og 7. Ultrasoniske vokaliseringer ble undersøkt ved PND 3 og 7. Akutt lokomotorisk 

aktivitet ble undersøkt etter injisering av ulike rusmidler i 5-6 uker gamle avkom. 

Administreringen av rusmidler ble gjentatt etter én uke for å undersøke om det forekom en 

sensitisering som følge av prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin (Figur 4). 

 

 

 

 

 

Figur 4: Skjematisk oppsett av atferdsstudien (studie 2). Kjønnsmodne hunnmus ble implantert med en osmotisk 

minipumpe med metadon (20 mg/kg/dag), buprenorfin (1 mg/kg/dag) eller sterilt vann på GD -8 til -6. De ble satt 

til parring på GD 0. Avkom ble født på GD 22. Fødselsutfall ble undersøkt ved PND 1. Fødselsvekt og lengde ble 

målt de 3 første ukene etter fødsel. Hjerner fra avkom prenatalt eksponert for metadon eller buprenorfin ble tatt ut 

ved PND 1, 3 og 7. Ultrasonisk vokalisering som et mål på abstinenssymptomer ble målt ved PND 3 og 7.  I 5-6 

uker gamle avkom ble akutt lokomotorisk aktivitet undersøkt etter injisering av ulike rusmidler. Lokomotorisk 

aktivitet ble også undersøkt i 6-7 uker gamle avkom, for å undersøke om rusresponsen ble sensitisert etter gjentatt 

eksponering.  

Fødselsutfall 

  -8-6         0                                    22     1      3       7            14             21             Uke 5-6                Uke 6-7 

Postnatal dag (PND) Gestasjonsdag (GD) 

Implantering Parring Fødsel 

Vekt og lengde 

Ultrasoniske vokaliseringer 
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4.3 Implantering av osmotiske minipumper 

I kinetikkstudien ble det benyttet osmotiske minipumper (modell 2004, Alzet, Agnthos, 

Sverige) som reservoar for henholdsvis metadon-HCl og buprenorfin-HCl for å opprettholde 

en jevn og kontinuerlig blodkonsentrasjon i mødrene gjennom graviditeten. Minipumpene 

hadde en gjennomsnittlig pumperate på 0.23 μl/time, et gjennomsnittlig fyllevolum på 221.7 

μl, og 28-dagers varighet. Som en følge av komplikasjoner i kinetikkstudien, ble det i 

atferdsstudien byttet til mindre pumper (modell 1004, Alzet, Agnthos, Sverige) med en 

gjennomsnittlig pumperate på 0.13 μl/time, et gjennomsnittlig pumpevolum på 100.3 μl og 28-

dagers varighet. 

Osmotiske minipumper består av en semipermeabel membran ytterst som omslutter et osmotisk 

lag. Innerst befinner det seg et reservoar hvor ønsket testløsning fylles. Osmolaliteten til det 

osmotiske laget er så høy at det etter implantering vil drive væske fra omkringliggende vev inn 

i pumpen gjennom den semipermeable membranen. Dette vil føre til at det fleksible reservoaret 

komprimeres og at testløsningen frigjøres med en definert og kontinuerlig hastighet gjennom 

flytmodulatoren (Theeuwes & Yum, 1976) (Figur 5).       

 

 

 

Figur 5: Illustrasjon av osmotisk minipumpe. Pumpen er bygget opp av en flytmodulator som styrer pumperaten. 

Videre består den av en ugjennomtrengelig membran, en semipermeabel membran, et osmotisk lag og et reservoar. 

Tilgjengelig fra Alzet. (n.d).  https://www.alzet.com/products/alzet_pumps/how-does-it-work/ 
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Pumpeløsningene ble tillaget ved å løse metadon eller buprenorfin i sterilt vann til ønsket 

stoffkonsentrasjon. Sterilt vann ble benyttet i stedet for fysiologisk saltvann grunnet 

buprenorfins dårlige løselighet i fysiologisk saltvann. Metadonpumpene skulle gi en dose på 20 

mg/kg/dag, mens pumpene med buprenorfin skulle gi en dose på 1 mg/kg/dag eller 3 

mg/kg/dag. Formel for utregning av dose er vist i Likning 1.  

 

Likning 1: Dose (mg/kg/dag) basert på musens kroppsvekt, konsentrasjonen av stoffet og pumpehastighet. 

𝐷𝑜𝑠𝑒 (𝑚𝑔 𝑘𝑔⁄ 𝑑𝑎𝑔⁄ ) =
𝑆𝑡𝑜𝑓𝑓𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛 (𝑚𝑔 𝑚𝑙⁄ ) ×  𝑃𝑢𝑚𝑝𝑒ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (µ 𝑙 𝑑𝑎𝑔⁄ )

𝑉𝑒𝑘𝑡 𝑚𝑢𝑠 (𝑘𝑔)
  

 

I kinetikkstudien inngikk 8 dyr i metadongruppen som mottok en startdose på 20 mg/kg/dag. 

Det var 4 dyr som mottok en lav startdose av buprenorfin (1 mg/kg/dag) og 4 dyr som mottok 

en høyere startdose av buprenorfin (3 mg/kg/dag). I atferdsstudien var det 13 hunnmus i 

metadongruppen som mottok en startdose på 20 mg/kg/dag, og det var 10 hunnmus som mottok 

en startdose av buprenorfin på 1 mg/kg/dag. De gjenværende 12 hunnmusene i atferdsstudien 

fikk pumper med sterilt vann. For tillaging av pumpeløsninger ble det tatt hensyn til ønsket 

dose, musenes gjennomsnittsvekt og pumpehastighet for å oppnå rett stoffkonsentrasjon. Dette 

er vist Tabell 3 for kinetikkstudien og Tabell 4 for atferdsstudien. 

 

Tabell 3: Oversikt over pumpeløsninger av metadon og buprenorfin i kinetikkstudien 

 

Stoff Dose Gjennomsnittsvekt mus Pumpehastighet Stoffkonsentrasjon 

Metadon-HCl 20 mg/kg/dag 20.0 g = 0.020 kg 0.23 µl/dag 1.74 mg/ml 

Buprenorfin-HCl 3 mg/kg/dag 20.0 g = 0.020 kg 0.23 µl/dag 0.26 mg/ml 

Buprenorfin-HCl 1 mg/kg/dag 21.2 g = 0.021 kg 0.23 µl/dag 0.09 mg/ml 
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Tabell 4: Oversikt over pumpeløsninger av metadon og buprenorfin i atferdsstudien 

 

Stoff Dose Gjennomsnittsvekt 

mus 

Pumpehastighet Stoffkonsentrasjon 

Metadon-HCl 20 mg/kg/dag 22.2 g = 0.022 kg 0.13 µl/dag 3.38 mg/ml 

Buprenorfin-HCl 1 mg/kg/dag 22.2 g = 0.022 kg 0.13 µl/dag 0.17 mg/ml 

 

 

4.3.1 Fylling av pumpene 

Fylling av pumpene ble utført i en LAF-benk. Pumpene skulle implanteres subkutant (s.c.). Det 

var derfor viktig at hansker og benk ble spritet for å minimere risiko for infeksjon.  

 

1. I en 1 ml sprøyte ble 0.5 ml metadon, buprenorfin eller sterilt vann trukket opp. Dette 

ble utført slik at kanylespissen befant seg under væskefronten slik at luft ikke kom til. 

Eventuelle luftbobler ble knipset til toppen og trykket ut av sprøyten. 

2. Kanylen på sprøyten ble byttet ut med en fyllekanyle. 

3. Pumpen ble plassert loddrett på et flatt underlag med åpningen opp. 

4. Pumpen ble fylt ved at stempelet på sprøyten ble trykket ned i et jevnt og rolig tempo, 

uten å slippe opp, for å unngå at luft kom inn i pumpen. 

5. Pumpen ble overfylt til det kom en dråpe ut av åpningen på pumpen. Dråpen ble tørket 

vekk med en kompress. 

6. Flytmodulatoren ble satt i pumpen. Det ble holdt på siden av flytmodulatoren for å ikke 

dekke for utgangsporten. Pumpen ble forsiktig tørket med en kompress. 
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4.3.2 Implantering av pumpene 

Kjønnsmodne hunnmus ble implantert med en osmotisk minipumpe for å gi en stabil dose av 

metadon (20 mg/kg/dag) eller buprenorfin (1 mg/kg/dag eller 3 mg/kg/dag) gjennom hele 

graviditeten. Implanteringen ble utført med desinfisert utstyr og hansker ble spritet ofte for å 

minimere infeksjonsrisiko. Operasjonsutstyret ble desinfisert ved å legge det i en metallboks 

fylt med 70 % etanol dagen før implantering. 

 

1. Musen ble satt i et induksjonskammer med isofluran (4 %, O2 400-500 ml/min).  

2. Da musen sovnet ble den lagt over på en vedlikeholdsmaske med isofluran (1.7-2.5 %, 

O2 150-250 ml/min). 

3. Simplex øyesalve ble applisert for å beskytte musens øyne under inngrepet. Musen lå 

med åpne øyne under anestesi.  

4. Reflekser ble undersøkt ved å klemme på poten med en pinsett. Dersom musen trakk til 

seg foten, fikk den mer tid på anestesi før en ny reflekstest ble utført. Fravær av respons 

ble vurdert som tilstrekkelig anestesi. 

5. Musen ble øremerket i henhold til skjema for systematisk øremerking. 

6. Nakken ble barbert med en barbermaskin. Begge ben ble samtidig barbert for senere 

blodprøvetaking. 

7. Implanteringsstedet i nakken ble tørket med en kompress dyppet i 70 % etanol. 

8. Metacam (0.3 mg/kg) ble injisert s.c. nederst på ryggen for smertelindring. 

9. Det ble laget et snitt i nakken på ca. 1 cm gjennom huden i nakken med en 

engangsskalpell. 

10. Det ble laget plass til minipumpen s.c. ved hjelp av en suturklemme som ble ført inn 

under huden, og deretter forsiktig åpnet for å lage en lomme. 

11. Pumpen ble ført inn i lommen med åpningen på pumpen vendt posterior. 

12. Snittet ble lukket med 4-5 sting eller 2-3 klips, og det ble lagt på sårlim mellom 

stingene/klipsene.  
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13. Musen ble tatt av anestesi og plassert i hjemburet på varmematte til oppvåkning under 

observasjon. Buret ble deretter plassert tilbake i oppstallingsrommet. 

14. Det ble gjort tilsyn 4-5 timer etter implanteringen og musen fikk en ny dose metacam 

(0.15 mg/kg, s.c.). 

 

Det ble gjort daglig tilsyn av alle mus gjennom hele oppstallingsperioden for å sjekke musens 

tilstand. Hver mus ble tildelt en score ved hjelp av et scoringsskjema for evaluering av smerte 

(Vedlegg 1). Dersom komplikasjoner oppstod, for eksempel som at sting gikk opp, ble dette 

rettet opp i. Ble komplikasjonene vurdert til å være for alvorlige, for eksempel sting som gikk 

opp gjentatte ganger eller alvorlig sårdannelse, ble musen avlivet ved nakkedislokasjon. 

 

4.4 Måling av lengde og vekt 

Dagen før implantering ble alle mus veid for å kunne regne ut konsentrasjonene på 

pumpeløsningene som skulle lages. Hver mus ble veid på nytt på implanteringsdagen for å sikre 

at de fikk riktig dose. 

Mus i den første studien ble veid i forbindelse med blodprøvetakingen på GD 0, 7 og 14 for å 

følge deres helsestatus og vektøkning i forbindelse med svangerskapet.  

Avkommet i atferdsstudien ble veid og målt ved PND 1, 3, 7, 14 og 21. Avkommet ble også 

veid i forbindelse med atferdsforsøkene ved 5-6 og 6-7 ukers alder. 

 

4.5 Blodprøvetaking av implanterte hunner 

I kinetikkstudien ble det tatt blodprøver fra lårvenen ved GD 0, 7, 14 og 21. 

 

1. 10 µl heparin (100 IE/ml) ble tilsatt i prøverør for å hindre koagulering av blodet. 

2. Musen ble forsiktig pakket inn i papir for å kunne fengsle den mens blodprøven ble tatt. 
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3. Det ble tatt blodprøve fra lårvenen. Det ble notert om blodprøven ble tatt fra høyre eller 

venstre lår for å variere stikksted fra en uke til en annen. 

4. Musens lår ble forsiktig barbert med engangsskalpell ved behov. Huden måtte være 

hårløs for at man skulle kunne se blodåren. 

5. Blodåren ble staset ved å legge press på øverste del av låret.  

6. Vaselin ble påsmurt området som skulle stikkes for at blodet skulle renne lettere og ikke 

feste seg til omkringliggende pels. 

7. Det ble brukt en 25 G kanyle for å stikke hull på venen. 

8. Det ble samlet ca. 100 µl blod i et rør merket med dato og mus-ID. 

9. Prøvene ble lagt på tørris eller plassert i flytende nitrogen. De ble videre lagret i -80 ºC 

fryser inntil prøveopparbeidelse og analyse. 

 

4.6 Uttak av blod, hjerne og pumpeløsning  

På GD 21 ble det tatt ut blod og hjerne fra de implanterte hunnene deres fostre. Gjenværende 

pumpeløsning ble også tatt ut. 

 

1. Musen ble satt i et induksjonskammer med isofluran (4 %, O2 400-500 ml/min).  

2. Da musen sovnet ble den lagt på rygg på en vedlikeholdsmaske med isofluran (1.7-2.5 

%, O2 150-250 ml/min). 

3. For å kunne ta blodprøve fra hjertet ble pels og hud på brystet klippet vekk. 

4. Det ble gjort et uttak på ca. 500 µl hjerteblod ved hjelp av en sprøyte. Sprøytens 

dødvolum var fylt med 80 µl heparin (100 IE/ml) for å hindre koagulering. 

5.  Blodet ble overført til et merket eppendorfrør som umiddelbart ble satt på is og senere 

oppbevart i -80 ºC fryser (Figur 6). 
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Figur 6: Uttak av hjerteblod fra eksponerte hunnmus. Musen ble lagt på isoflurananestesi. Deretter ble musens 

bryst eksponert ved at pels og hud ble fjernet. Blod fra hjertet ble trukket opp i en heparinfylt sprøyte for å hindre 

koagulering. Blodet ble samlet i et eppendorfrør og oppbevart ved -80 ºC frem til videre analyse. 

 

6. Det ble gjort et abdominalt snitt med en skalpell for å bekrefte eller avkrefte graviditet. 

Ved graviditet ble fostersekkene tatt ut og fostrene ble umiddelbart dekapitert. 

7. Halsblod fra fostre med samme mor ble samlet i et merket eppendorfrør, umiddelbart 

satt på is og senere oppbevart i -80 ºC fryser.  

8. Hjerner fra fostre med samme mor ble samlet i et merket eppendorfrør, umiddelbart satt 

på is og senere oppbevart i -80 ºC fryser. 

9. Mor ble avlivet ved nakkedislokasjon. 

10. Hjerne fra mor ble tatt ut og plassert i et merket eppendorfrør som umiddelbart ble satt 

på is og senere oppbevart i -80 ºC fryser. 

11. Gjenværende pumpeløsning ble trukket ut med en sprøyte og overført til et merket 

eppendorfrør som umiddelbart ble satt på is og senere oppbevart i -80 ºC fryser. 
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4.7 Homogenisering av hjernevev  

Konsentrasjonsmålinger av metadon og buprenorfin ble gjort i hjerner fra mødre og fostre (GD 

21), og avkom (PND 1-7). Hjernene måtte homogeniseres før de kunne bli analysert. Under 

homogeniseringen ble alt holdt kaldt på is.  

 

1. Det ble tillaget en 0.32 M sukroseløsning som ble satt på is. 

2. Hjerneprøven ble tatt ut av fryseren og satt på is. 

3. Cerebrum fra mødre og hele hjerner fra fostre/avkom ble veid.  

4. Hjerne ble homogenisert i 0.32 M sukrose til 10 % homogenat med en glass/teflon 

homogenisator. 

5. Hjernehomogenatet ble deretter overført til to merkede kinetikkrør (100 µl per rør). Rest 

ble samlet i eppendorfrør. 

6. Rørene ble plassert tilbake i -80 °C fryser for lagring inntil videre analyse. 

 

4.8 Ekstraksjonsmetode for blod og hjernevev 

Før analyse av metadon og buprenorfin i blod og hjernevev måtte prøvene ekstraheres. 

 

1. Standarder (STD) og kontroller (KTR) ble laget i 5 mM NH4-formatbuffer, pH 3.1.  

2. Til 5 ml plastrør ble det overført 50 µl STD og KTR. Det ble benyttet 50 µl 5 mM NH4-

formatbuffer, pH 3.1, til blindprøve og nullprøve. 

3. STD, KTR og blindprøve ble tilsatt 100 µl museblod/homogenisert nullhjerne fra mus. 

4. Blod-/hjerneprøve ble tint og satt på is. 
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5. I merkede plastrør ble 100 µl prøve (blod eller hjernevev fra eksponerte mus) overført. 

Dersom mindre volum ble benyttet, ble dette korrigert for etter analyse.  

6. Alle prøver ble tilsatt 50 µl 5 mM NH4-formatbuffer, pH 9.3, for å justere for volum på 

standard og kontroll. 

7. STD, KTR, blindprøve og prøver ble tilsatt 50 µl internstandard (IS) og deretter blandet 

på en multivortexer i 1 minutt. 

8. Det ble tilsatt 100 µl 0.2 M NH4-karbonatbuffer, pH 9.3, i alle prøver. 

9. Prøvene ble satt til risting i 1 minutt på en multivortexer. 

10. Det ble tilsatt 1.2 ml etylacetat/heptan i alle prøver. 

11. Prøvene ble korket og satt på vippemaskin i 5 minutter. 

12. Alle prøver ble sentrifugert ved 4750 rpm ved 4 ºC i 4 minutter. 

13. I et 5 ml glassrør ble 950 µl supernatant overført.  

14. Supernatant ble satt til inndamping ved 50 ºC under en strøm av nitrogen (5 psi, 10-12 

minutter). 

15. Alle prøver ble reløst i 100 µl 90:10 10 mM NH4-formatbuffer, pH 3.1: MeOH. 

16. Prøvene ble deretter ristet på en multivortexer i 1 minutt. 

17. Alle prøver ble sentrifugert ved 4750 rpm ved 4 ºC i 4 minutter. 

18. Supernatant ble overført til autosampler vials. 
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4.9 Konsentrasjonsmålinger av metadon og buprenorfin 

ved hjelp av UHPLC-MS/MS 

«Ultra high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry» (UHPLC-

MS/MS) er en analysemetode som brukes for separering, detektering og kvantifisering av 

substanser. Ved anvendelse av UHPLC benyttes kolonner med et høyere trykk og mindre 

partikkelstørrelse sammenliknet med «high performance liquid chromatography» (HPLC). 

Separasjonen foregår derfor raskere, mer effektivt og med en høyere sensitivitet sammenliknet 

med HPLC (Batt, Kostich, & Lazorchak, 2008; Rowe & Burkhart, 2018). I MS/MS separeres 

substanser basert på molekylvekt (McLafferty, 1981). Først blir ioner med en spesifikk masse-

til-ladning (m/z) selektivt transmittert i en kvadrupol. Deretter blir ionene fragmentert i en 

kollisjonscelle med inert gass. Fragmenterte ioner blir selektivt transmittert i det andre 

massespektrometeret før de kommer til detektoren (Yao, McShane, & Castillo, 2013).  

Acquity UPLCTM-systemet var koblet til et massespektrometer. Det ble benyttet en BEH C18-

kolonne (2.1 x 5 cm, 1.7 µm) med gradienteluering for utførelse av UHPLC. Gradientelueringen 

bestod av to løsninger, 5 mM NH4-formatbuffer pH 3.1 (løsning A) og MeOH (løsning B), som 

mobilfase (Tabell 5). Gradientelueringen tok i underkant av 7 minutter totalt (6 min og 53 sek).   

 

UHPLC-innstillingene var som følger:  

 Injeksjonsvolum 4 µL 

 Mobilfasehastighet 0.5 ml/min 

 Kolonnetemperatur 60 °C 
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Tabell 5. Gradientsammensetning på ulike tidspunkter gjennom analysen 

 

Tid (min) Løsning A (%) Løsning B (%) 

0 99 1 

0.2 99 1 

0.6 70 30 

1.2 30 70 

4 0 100 

5.8 0 100 

6.0 99 1 

 

MS/MS ble utført med et trippelt kvadrupol-instrument med ionisering med positiv 

electrospray og deteksjon med «Multiple Reaction Monitoring» (MRM). Innstillingene var 

som følger: 

 Kapillærspenning: 3000 V  

 Temperatur ioneblokk: 150 °C   

 Desolvatiseringstemperatur: 500 °C  

 Cone-gasstrøm: 300 L/time  

 Desolvatisering-gasstrøm: 1000 L/time   

 

For metadon var retensjonstiden 2.0 minutter. Grense for kvantifisering (tilsvarende laveste 

standard) var 1 nM. Overgangene var som følger: 

 m/z 310.2 > 223.1 (Cone-spenning (cv) 20 V, kollisjonsenergi (ce) 25 eV) 

 m/z 310.2 > 105.0 (cv 30 V, ce 18 eV)  

 

For buprenorfin var retensjonstiden 1.8 minutter. Grense for kvantifisering (tilsvarende laveste 

standard) var 0.1 nM. Overgangene var som følger: 

 m/z 468.3 > 396.2 (cv 60 V, ce 35 eV)  

 m/z 468.3 > 414.3 (cv 60 V, ce 40 eV)  
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Behandling av resultatene ble utført i dataprogrammet MassLynx Mass Spectrometry Software 

(Versjon 4.1, Waters, Milford, USA). 

 

4.10 Ultrasonisk vokalisering i neonatale mus 

Ultrasoniske vokaliseringer (USV) kan brukes som et mål på separasjonsindusert stress i 

neonatale gnagere. Etter avsluttet opioideksponering ser man vanligvis en økning i 

separasjonsindusert USV, noe som er blitt brukt som et mål på abstinenser (Barr et al., 1998; 

MacLean, 1985; Vivian & Miczek, 1991). 

 

Måling av USV ble utført på to tilfeldige avkom fra hvert kull ved PND 3 og PND 7. Musene 

ble tatt ut av hjemburet og plassert alene i et bur på varmematte med nestingmateriale og strø. 

Etter å ha vært isolert fra mor og resten av kullet i 15 minutter, ble hver mus plassert i et bur 

uten strø under en UltraVox 3.0 ultralydmikrofon. Det ble gjort opptak i 6 minutter. Opptakene 

ble analysert ved hjelp av UltraVox XT 3.0 programvare. Alle vokaliseringer med frekvens 

mellom 40 og 120 kHz ble talt. Målingene ble gjort i et stille rom med dempet belysning. 

 

Forberedelser: 

1. Testburet ble plassert på en varmematte.  

2. Ultralydmikrofonen ble festet ca. 20 cm over midten av buret, hetten på mikrofonen ble 

fjernet og ledningen ble koblet til datamaskinen.  

3. Programvaren ble startet opp og det ble laget et nytt eksperiment merket med dato og 

alder på mus. 

4. Mikrofonen ble koblet til under «Experiment settings». Gain ble justert til 20, da dette 

ga best utslag på vokaliseringens amplituder i dataprogrammet. 

5. Tid for opptak ble satt til 6 minutter med automatisk stopp.  
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USV-test: 

6. Dyret ble plassert midt i buret. 

7. Opptaket ble startet umiddelbart og signalene kunne observeres fortløpende på 

dataskjermen.  

8. Etter 6 minutter stoppet opptaket og dyret ble returnert til sitt hjembur. 

9. Opptakene ble lagret i «Recording list» som filer til videre analyse. 

 

4.11 Akutt lokomotorisk aktivitet  

I gnagere brukes akutt endring i lokomotorisk aktivitet som et mål på ruseffekt (Mørland, Jones, 

Palomares, & Alkana, 1994). Avkom (hanner og hunner) i 5-6 ukers alder ble injisert med 

heroin (20 µg/kg, s.c.), kokain (10 mg/kg, s.c.) eller MDMA (15 mg/kg, s.c.) for å undersøke 

hvordan prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin påvirker ruseffekten av ulike 

rusmidler.  

Lokomosjonstesten ble utført i Versamax Animal Activity Monitor aktivitetskamre. Hvert 

lokomosjonskammer var inndelt i fire kvadranter på 20 cm x 20 cm ved bruk av 

plexiglassvegger. Den lokomotoriske aktiviteten ble målt ved hjelp av horisontale X-Y sensorer 

som danner et infrarødt rutenett i bunnen av hvert kammer (2.5 x 2.5 cm). To mus ble derfor 

plassert diagonalt i forhold til hverandre i hvert kammer for ikke å forstyrre hverandres signaler 

(Figur 7a). Brudd i de infrarøde strålene ble registrert i 2 minutters intervaller og ga målinger 

tilsvarende den totale avstanden musen hadde beveget seg i løpet av denne tiden (cm/2 min). 

Testen foregikk i et stille rom med dempet belysning.  

 

Forberedelser: 

1. Dataprogrammene Fusion v. 5.5 VersaMax Edition og VersaMax Analyzer, som kobler 

opp aktivitetskamrene til datamaskinen, ble startet opp slik at kamrene kunne følges på 

skjermen (Figur 7b).  
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2. Det ble valgt et «Open field dual cage»-eksperiment, hvor aktivitetskamrene som skulle 

inngå i forsøket ble huket av. Det ble valgt et 2-faseoppsett med en fase for habituering 

og en fase for selve lokomosjonstesten etter eksponering for rusmiddel.  

3. Hvert aktivitetskammer ble klargjort ved at bryteren på kammeret ble slått på, og da det 

stod «Insert animal» kunne dyrene plasseres i kamrene.  

 

Test av akutt lokomotorisk aktivitet: 

1. Musen ble veid og vekten notert for å bestemme injeksjonsvolumet.  

2. Musen ble merket med tall på halen for identifikasjon. 

3. Musen ble plassert enkeltvis i et aktivitetskammer (Figur 7a).  

 

 

 

Figur 7: a) Mus ble plassert i aktivitetskamre for måling av lokomotorisk aktivitet. De ble plassert diagonalt i 

forhold til hverandre for ikke å forstyrre hverandres signaler. b) Aktivitetskamrene var koblet opp mot Fusion v. 

5.5 Versamax Edition, hvor aktiviteten kunne følges på dataskjermen. 

 

4. Musen ble satt til habituering i aktivitetskammeret i 60 minutter. 

5. Etter habitueringen ble musen tatt ut av aktivitetskammeret, tatt med inn i rommet ved siden 

og plassert i et injeksjonskammer hvor den ble injisert med enten heroin (20 µg/kg, s.c.), kokain 

(10 mg/kg, s.c.) eller MDMA (15 mg/kg, s.c.). 

6. Musen ble umiddelbart plassert tilbake i det samme aktivitetskammeret som den var blitt 

habituert i.  

  

a

A 

b 
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7. Akutt lokomotorisk aktivitet ble målt i:  

1. 60 minutter for heroin 

2. 90 minutter for kokain 

3. 120 minutter for MDMA 

8. Etter lokomosjonstesten ble musen satt tilbake i hjemburet.  

 

4.11.1 Sensitisering av lokomotorisk aktivitet 

Sensitisering av lokomotorisk aktivitet kan forekomme etter gjentatt eksponering for et 

rusmiddel og brukes som et mål på ruseffekt (Vezina, 2007). Sensitisering av lokomotorisk 

aktivitet kan indikere en endring i hjernens belønningssystem som igjen kan indikere en 

sårbarhet for rusbruk (Koob & Le Moal, 1997).  

En uke etter første rusmiddeleksponering ble musene reeksponert for samme stoff og dose. 

Akutt lokomotorisk aktivitet ble undersøkt som beskrevet i 4.11. 

 

4.12 Statistikk 

Statistiske analyser ble utført i SPSS, versjon 26.0, og grafiske fremstillinger ble utført i 

Microsoft® Office Excel, versjon 2016. Resultatene er angitt som gjennomsnitt ± standardfeil, 

hvis ikke annet er oppgitt. Tosidig parret t-test ble benyttet for å undersøke om det var statistisk 

signifikante forskjeller mellom to grupper. For å undersøke om det var signifikante forskjeller 

mellom tre eller flere grupper, ble det benyttet enten enveis ANOVA eller ANOVA for repeterte 

målinger etterfulgt av Tukey’s Post Hoc test. P-verdier under 0.05 (*) ble ansett å være statistisk 

signifikante. P-verdier under 0.01 (**) og 0.001 (***) er angitt.  
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5. RESULTATER 

I denne studien ble totalt 51 kjønnsmodne hunnmus implantert med en osmotisk minipumpe 

fylt med sterilt vann (n = 12), metadon (startdose 20 mg/kg/dag; n = 21) eller buprenorfin 

(startdose 3 mg/kg/dag; n = 4, startdose 1 mg/kg/dag; n = 14) for å opprettholde en stabil og 

kontinuerlig eksponering gjennom hele graviditeten.   

Blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og buprenorfin ble undersøkt i gravide hunnmus, 

og i deres fostre og avkom. I kinetikkstudien ble de implanterte hunnene veid og tatt blodprøver 

av på GD 0, 7, 14 og 21. På GD 21 ble også hjerner tatt ut fra mødrene, samt blod og hjerner 

fra fostrene. Hjernene ble tatt ut fra avkom på PND 1, 3 og 7. På PND 1 ble parringssuksess, 

kullstørrelse og antall dødfødte undersøkt. Vekt og lengde av avkom ble undersøkt på PND 1, 

3, 7, 14 og 21. USV ble undersøkt i avkom på PND 3 og 7. Akutt lokomotorisk aktivitet ble 

undersøkt i 5-6 uker gamle mus prenatalt eksponert for metadon eller buprenorfin etter 

administrering av heroin (20 µg/kg, s.c.), kokain (10 mg/kg, s.c.) eller MDMA (15 mg/kg, s.c.). 

Musene ble deretter reeksponert for det samme rusmidlet etter én uke for å undersøke om 

rusresponsen ble sensitisert. 

I kinetikkstudien ble de implanterte hunnene avlivet ved nakkedislokasjon på GD 21, og det ble 

gjort uttak av totalt 34 fostre fra 5 mødre. I atferdsstudien var det 23 hunner som ble gravide og 

disse mødrene fikk totalt 164 avkom. Til sammen 9 metadoneksponerte, 8 

buprenorfineksponerte og 2 kontrolldyr ble ikke gravide. Det var 2 metadondyr og 2 

buprenorfindyr som enten døde under operasjon, eller som ble avlivet på grunn av 

komplikasjoner med pumpen. 

 

5.1 Vekt og eksponering av gravide hunnmus  

I kinetikkstudien ble kjønnsmodne hunnmus implantert med en osmotisk minipumpe 5 dager 

før parring (GD -5). Pumpen doserte metadon 20 mg/kg/dag (n = 8), buprenorfin 3 mg/kg/dag 

(n = 4) eller buprenorfin 1 mg/kg/dag (n = 4), basert på hunnenes vekt ved GD -5. Kun gravide 

mus er vist i Figur 8, derav et lavt antall forsøksdyr (n = 1-2). På grunn av lav n ble det ikke 

gjort statistiske analyser, men resultatene viser at de gravide hunnene hadde en jevn vektøkning 
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fra GD -5, til GD 14. Fra GD 14 til 21 økte vekten betydelig. Vektøkningen ser ut til å følge 

samme kurveforløp for alle de tre gruppene (Figur 8).  

 

 

 

Figur 8: Vekt (g) av gravide hunnmus fra GD -5 til GD 21. Musene ble implantert med en osmotisk minipumpe 

inneholdende metadon (startdose 20 mg/kg/dag; n = 2), buprenorfin (startdose 3 mg/kg/dag; n = 1) eller 

buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag; n = 2) ved GD -5. Statistiske analyser er ikke utført på grunn av få dyr. 

 

Den gjennomsnittlige vektøkningen var på 18.2 ± 2.25 g i metadongruppen og 13.1 ± 1.72 g i 

buprenorfingruppen som fikk en startdose på 1 mg/kg/dag. Hunnmusen som fikk buprenorfin 

med en startdose på 3 mg/kg/dag hadde en gjennomsnittlig vektøkning på 9.1 g frem til GD 14. 

Dyret ble ikke veid på GD 21. Som en følge av vektøkningen, ble den daglige dosen redusert 

gjennom svangerskapet. Dosen av metadon på slutten av svangerskapet var dermed 10.5 

mg/kg/dag, mens buprenorfindosen var 0.60 mg/kg/dag i musene med startdose på 1 

mg/kg/dag. 
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5.2 Blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og 

buprenorfin i eksponerte hunnmus og fostre 

Det ble tatt ut blod og hjerne for konsentrasjonsmålinger fra implanterte hunnmus. Pumpene 

ble implantert 5 dager før parring. Blodprøver ble tatt på GD 0, 7, 14 og 21, mens hjernen ble 

tatt ut på GD 21. Blod- og hjerneprøver ble opparbeidet og analysert ved bruk av UHPLC-

MS/MS. Blodkonsentrasjoner av metadon og buprenorfin er vist for gravide hunner i 

kinetikkstudien (Figur 9).  
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Figur 9: Blodkonsentrasjoner i implanterte hunnmus eksponert for a) metadon (startdose 20 mg/kg/dag, n = 2, 

konsentrasjoner oppgitt i µM), b) buprenorfin (startdose 3 mg/kg/dag, n = 1, konsentrasjoner oppgitt i nM) og c) 

buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag, n = 1-2, konsentrasjoner oppgitt i nM). Blodkonsentrasjonene er målt ved GD 

0, 7, 14 og 21. Hunnene ble implantert med en osmotisk minipumpe 5 dager før de ble satt til parring. Kurvene er 

vist for et enkelt dyr. Statistiske analyser er ikke utført på grunn av få dyr. 
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Blodkonsentrasjonen for det ene metadondyret var 0.25 µM på GD 0 og 0.35 µM på GD 7. Fra 

GD 7 til GD 14 sank blodkonsentrasjonen betydelig, til 0.10 µM, mens det ved siste måling 

ikke lenger var metadon tilstede (GD 21). Det andre metadondyret hadde en blodkonsentrasjon 

på 0.35 µM på GD 0 som sank til 0.15 µM på GD 7. På GD 14 sank konsentrasjonen til 0.01 

µM. På GD 21 ble det ikke detektert metadon i blodet (Figur 9a).  

Det ble brukt to ulike startdoser av buprenorfin på henholdsvis 3 mg/kg/dag (høydose) og 1 

mg/kg/dag (lavdose). Blodkonsentrasjonen for dyret som fikk høydose buprenorfin var 0.42 

nM på GD 0, 0.53 nM på GD 7, 0.30 nM på GD 14 og 0.4 nM på GD 21 (Figur 9b).  

Resultatene viser at blodkonsentrasjonen for det ene dyret eksponert for lavdose buprenorfin 

var 0.25 nM på GD 0 og 0.50 nM på GD 7. Det ble ikke detektert buprenorfin på GD 14. Ved 

siste måling (GD 21) ble det funnet en konsentrasjon på 0.1 nM. Det andre dyret hadde en 

blodkonsentrasjon på 0.41 nM på GD 0. På GD 7 var konsentrasjonen 0.16 nM, mens det ikke 

ble detektert buprenorfin på GD 14 eller GD 21 (Figur 9c).  

Blodkonsentrasjonskurvene i Figur 9a og 9c viser at pumpene ikke ga en stabil og kontinuerlig 

eksponering gjennom gestasjonen. Det sees også varierende konsentrasjoner mellom individer 

som ble eksponert for samme legemiddel. 

Fostre fra metadon- og buprenorfineksponerte hunnmus ble tatt ut av fostersekkene og avlivet 

en dag før antatt fødsel, på GD 21. Halsblod og hjerne ble samlet fra fostre med samme mor, 

og hjerne fra mor ble også tatt ut på GD 21. Hjernekonsentrasjonen av administrert testsubstans 

ble sammenliknet med konsentrasjonen i blod. Blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon, 

samt høydose og lavdose buprenorfin i fostrene ble sammenliknet med konsentrasjoner i 

mødrene.  

Hos mødrene ble det ikke detektert metadon i verken blod eller hjerne på GD 21.  Det ble funnet 

en hjernekonsentrasjonen på 10 pmol/g og en blodkonsentrasjon på 0.4 nM (som beskrevet 

over) hos mor eksponert for høydose buprenorfin (Figur 10a). Hos hunner eksponert for lavdose 

buprenorfin var den gjennomsnittlige hjernekonsentrasjonen fra 3 ± 1 pmol/g, mens 

blodkonsentrasjonen var 0.05 ± 0.05 nM (Figur 10b). 

Ingen detekterbar mengde av metadon ble funnet i hjerne hos metadoneksponerte fostre, men 

det ble detektert henholdsvis 0.53 nM og 1.2 nM metadon i blod fra fostre samlet fra disse to 

mødrene (data ikke vist).  
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Hos fostre fra den ene musen som var eksponert for høydose buprenorfin ble det funnet en 

buprenorfinkonsentrasjon i fosterhjerne på 3 pmol/g, mens konsentrasjonen i fosterblod var 0.1 

nM (Figur 10a). 

Hos fostre prenatalt eksponert for lavdose buprenorfin ble det ikke detektert buprenorfin i 

hjernevev, men det ble detektert 0.1 ± 0.1 nM buprenorfin i fosterblod (Figur 10b). 

Buprenorfinkonsentrasjonen var høyere i hjernevev sammenliknet med blod i både mødre og 

fostre, med unntak av ikke-detekterbare hjernekonsentrasjoner i fostrene eksponert for lavdose 

buprenorfin hvor det kun ble detektert buprenorfin i blodet. Både blod- og 

hjernekonsentrasjonene av buprenorfin i foster var lavere enn i mor etter eksponering for 

høydose buprenorfin (Figur 10a). 
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Figur 10: Blod og hjernekonsentrasjoner i gravide hunnmus (mødre) og deres fostre ved GD 21. a) Konsentrasjon 

av buprenorfin (startdose 3 mg/kg/dag) i hjerne og blod (n = 1) fra mor, og i hjerne og blod fra fostre (n = 9 samlet 

fra 1 mor). b) Konsentrasjon av buprenorfin (startdose 1 mg/kg/dag) i hjerne og i blod (n = 2) fra mødre, og i blod 

fra fostre (n = 8 samlet fra 1 mor). Hjernekonsentrasjoner er vist i pmol/g og blodkonsentrasjoner i nM. Statistiske 

analyser er ikke utført på grunn av få dyr.  
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5.3 Blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og 

buprenorfin i avkom  

Hjerner fra avkom ble høstet ved PND 1, 3 og 7. Resultatene viser en nedgang i 

hjernekonsentrasjonen over tid. Hjernekonsentrasjonen av metadon var 3.05 ± 0.53 nmol/g på 

PND 1, 0.18 ± 0.03 nmol/g på PND 3 og 0.12 ± 0.003 nmol/g på PND 7. Konsentrasjonene på 

PND 3 (P < 0.01) og 7 (P < 0.001) var begge signifikant lavere enn konsentrasjonen på PND 

1. Det var ingen signifikant forskjell mellom hjernekonsentrasjoner på PND 3 og 7 (Figur 11).   

 

 

Figur 11: Hjernekonsentrasjoner av metadon ved PND 1, 3 og 7 i avkom prenatalt eksponert for metadon (startdose 

20 mg/kg/dag i mor) i nmol/g. Hjernene ble høstet fra et individ i ulike kull; n = 3-7. **P < 0.01; ***P < 0.001; 

*sammenliknet med PND 1; enveis ANOVA etterfulgt av Tukey’s Post Hoc test.  

 

I avkom prenatalt eksponert for buprenorfin 1 mg/kg/dag ble det målt en 

buprenorfinkonsentrasjon på 10 pmol/g i hjernevev på PND 1 (n = 1). Det ble ikke funnet 

buprenorfin på PND 3 eller 7.  

Det ble ikke funnet buprenorfin eller metadon i blod fra avkom ved de ulike postnatale dagene.  
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5.4 Neonatale utfall og parringssuksess 

Parringssuksess, kullstørrelse og antall dødfødte ved PND 1, etter prenatal eksponering for 

sterilt vann, metadon 20 mg/kg/dag eller buprenorfin 1 mg/kg/dag, er oppgitt i Tabell 6. For 

bestemmelse av parringssuksess er det tatt utgangspunkt i antall hunner som ble gravide og det 

totale antallet hunner, oppgitt i prosent (%). Kullstørrelse er bestemt på bakgrunn av antall 

avkom fra hver mor, oppgitt i n med standardavvik. Dødfødte er oppgitt som antall døde avkom 

av det totale antallet avkom. Kjønnsbestemmelse ble gjort ved 4 ukers alder ved å måle 

avstanden mellom kjønnsåpningen og anus (Tabell 6).  

Resultatene viser at mus eksponert for sterilt vann hadde bedre parringssuksess og færre 

dødfødte sammenliknet med metadon- og buprenorfineksponerte, men resultatene er ikke 

signifikante. I alle gruppene ble det født flere hunner enn hanner.  Det ble ikke funnet noen 

statistisk signifikant forskjell i kullstørrelse mellom gruppene. 

 

Tabell 6: Parringssuksess (%), kullstørrelse (n), og antall dødfødte (antall døde/totalt) ved PND 1, og 

kjønnsfordeling ved 4 ukers alder. 

 Sterilt vann Metadon Buprenorfin 

Parringssuksess (%) a 83.3 61.5 50.0 

Kullstørrelse (n) b 8.3 ± 0.5 8.2 ± 1.2 6.4 ± 0.4 

Dødfødte (antall døde/totalt) 3/73 5/68 4/32 

Kjønnsfordeling (hunner/hanner) 36/17 20/18 16/4 

 

a Sterilt vann, n = 12; metadon, n = 13; buprenorfin, n = 10.  

b Sterilt vann, n = 5-11 fra 10 mødre; metadon, n = 2-13 fra 8 mødre; buprenorfin, n = 5-7 fra 5 mødre. 

 

Lengde og vekt ble undersøkt på PND 1, 3, 7, 14 og 21 i avkom prenatalt eksponert for sterilt 

vann, metadon 20 mg/kg/dag eller buprenorfin 1 mg/kg/dag (Figur 12).  

På PND 3 var dyr prenatalt eksponert for metadon (P < 0.001) og buprenorfin (P < 0.01) 

signifikant kortere enn kontrolldyrene. Metadondyrene var også signifikant kortere enn 

kontrolldyrene på PND 7 (P < 0.05). Det var ingen signifikant forskjell i lengde mellom mus 
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med ulik prenatal eksponering på PND 1, 14 og 21 (Figur 12a). Metadondyrene veide 

signifikant mindre enn kontrolldyr (P < 0.01) og buprenorfindyr (P < 0.001) på PND 1. På PND 

3 veide både metadondyrene (P < 0.001) og buprenorfindyrene (P < 0.01) signifikant mindre 

enn kontrolldyrene. På PND 7 hadde metadondyrene en signifikant lavere vekt sammenliknet 

med henholdsvis kontrolldyr (P < 0.01) og buprenorfindyr (P < 0.05). På PND 14 og PND 21 

var det ingen signifikant forskjell i vekt mellom gruppene (Figur 12b).  
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Figur 12: a) Lengde (cm) og b) vekt (g) ved PND 1, 3, 7 og 21 i avkom prenatalt eksponert for sterilt vann, metadon 

20 mg/kg/dag eller buprenorfin 1 mg/kg/dag. Lengde og vekt økte med økende alder på avkommet i alle gruppene. 

n = 5-10. † P < 0.05; ** P < 0.01; ***/ ††† P < 0.001; * sammenliknet med kontroll; † sammenliknet med 

buprenorfin; enveis ANOVA etterfulgt av Tukey’s Post Hoc test. 
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5.5 USV 

USV ble undersøkt ved PND 3 og PND 7. Vokaliseringene ble analysert ved hjelp av 

dataprogrammet UltraVox XT 3.0 i frekvensområdet 40-120 kHz. Antall vokaliseringer ble 

identifisert og talt av to personer for henholdsvis PND 3 og PND 7 (Figur 13a). Resultatene 

viser ingen signifikante forskjeller i antall vokaliseringer ved PND 3 eller PND 7 mellom 

eksponeringsgruppene. Antall vokaliseringer for hvert avkom viser stor spredning i alle de tre 

eksponeringsgruppene på både PND 3 og PND 7 (Figur 13b). 
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Figur 13: Ultrasonisk vokalisering (USV) ved PND 3 og 7 hos avkom prenatalt eksponert for sterilt vann, metadon 

20 mg/kg/dag eller buprenorfin 1 mg/kg/dag. a) Antall vokaliseringer er presentert som gjennomsnitt ± standardfeil 

for hver eksponeringsgruppe. b) Vokaliseringer er presentert som datapunkter enkeltvis innad i hver 

eksponeringsgruppe. n = 25 fra 10 mødre prenatalt eksponert for sterilt vann, n = 21 fra 7 mødre prenatalt eksponert 

for metadon og n = 16 fra 5 mødre prenatalt eksponert for buprenorfin. Det var ingen signifikante forskjeller 

mellom eksponeringsgruppene ved PND 3 eller PND 7; enveis ANOVA.  
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5.6 Lokomotorisk aktivitet 

Akutt ruseffekt av ulike rusmidler ble undersøkt i 5-6 uker gamle mus prenatalt eksponert for 

sterilt vann, metadon eller buprenorfin. Musene ble først habituert i aktivitetskammeret i 60 

minutter. Deretter ble de injisert med en dose heroin (20 µg/kg, s.c.), kokain (10 mg/kg, s.c.) 

eller MDMA (15 mg/kg, s.c.). Den akutte ruseffekten ble målt i form av lokomotorisk aktivitet 

(cm/2min) i opptil 120 minutter. Ettersom punktene på løpskurvene ligger tett inntil hverandre 

er disse presentert uten standardavvik.  

Umiddelbart etter eksponering for heroin (tid = 0) økte løpsaktiviteten til musene kraftig i alle 

de tre gruppene. Maksimal løpsaktivitet ble sett etter 8-12 minutter. Etter 30-40 minutter var 

aktiviteten tilbake til basalt aktivitetsnivå (Figur 14a).  

Umiddelbart etter eksponering for kokain (tid = 0) økte løpsaktiviteten til musene i alle de tre 

gruppene de første 2 minuttene før en umiddelbar nedgang i aktivitet de neste 2 minuttene og 

deretter økende aktivitet. Musene løp mest mellom 24-40 minutter. Etter omtrent 70 minutter  

flatet aktiviteten ut og holdt seg på det samme nivået ut tiden som ble målt (Figur 14b).  

Umiddelbart etter eksponering for MDMA (tid = 0) økte løpsaktiviteten til musene betydelig i 

alle gruppene de første 2 minuttene før en umiddelbar nedgang i aktivitet de neste 2 minuttene 

og deretter økende aktivitet. Musene løp mest mellom 16-36 minutter. Etter 60 minutter flatet 

løpsaktiviteten ut og holdt seg på det samme nivået ut tiden som ble målt (Figur 14c). 

Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i løpsaktiviteten mellom 

eksponeringsgruppene (sterilt vann, metadon og buprenorfin) for verken heroin, kokain eller 

MDMA. 
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Figur 14: Rusmiddelindusert lokomotorisk aktivitet (cm/2 min) i mus prenatalt eksponert for sterilt vann, metadon 

20 mg/kg/dag eller buprenorfin 1 mg/kg/dag målt etter injeksjon av a) heroin (20 µg/kg, s.c.), b) kokain (10 mg/kg, 

s.c.) eller c) MDMA (15 mg/kg, s.c.). Musene ble habituert i 60 minutter (fra -60 minutter) før de ble injisert med 

rusmiddel ved tid = 0. Dataene er fremstilt som gjennomsnitt uten standardavvik, n = 4-14. Ingen signifikant 

forskjell ble funnet mellom eksponeringsgruppene (sterilt vann, metadon og buprenorfin) for verken heroin, kokain 

eller MDMA; ANOVA for repeterte målinger.  
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5.6.1 Sensitisering etter gjentatt rusmiddeleksponering 

Total løpsaktivitet (AUC) og maksimal løpsaktivitet (Emaks) for hvert rusmiddel ble 

sammenliknet etter gjentatt eksponering for å undersøke mulig sensitisering. Dette ble gjort ved 

at 5-6 uker gamle mus injisert med heroin (20 µg/kg, s.c.), kokain (10 mg/kg, s.c.) eller MDMA 

(15 mg/kg, s.c.) i uke 1, ble reeksponert for det samme rusmidlet en uke senere (Figur 15). 

For dyrene som ble injisert med heroin var det en signifikant økning i AUC fra uke 1 til uke 2 

i kontrollgruppen (P < 0.05), mens det var ingen signifikant økning i respons i metadongruppen 

eller buprenorfingruppen. Det ble ikke funnet noen signifikant økning i Emaks mellom 

eksponeringsgruppene (Figur 15a).  

For dyrene som ble injisert med kokain var det en signifikant økning i AUC fra uke 1 til uke 2 

i kontrollgruppen (P < 0.001), mens det ikke var noen signifikant forskjell i respons hos 

metadongruppen eller buprenorfingruppen. Det ble ikke funnet noen signifikant økning i Emaks 

hos mus prenatalt eksponert for metadon eller buprenorfin, men det var en signifikant økning i 

respons hos mus prenatalt eksponert for sterilt vann fra uke 1 til uke 2 (P < 0.01) (Figur 15b).  

For dyrene som ble injisert med MDMA var det ingen signifikant forskjell i AUC eller Emaks 

fra uke 1 til uke 2 i verken kontrollgruppen, metadongruppen eller buprenorfingruppen (Figur 

15c).  
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Figur 15: I venstre kolonne sees total rusmiddelindusert løpsaktivitet (AUC) og i høyre kolonne maksimal 

løpsaktivitet (cm/2 min) i mus prenatalt eksponert for sterilt vann, metadon 20 mg/kg/dag eller buprenorfin 1 

mg/kg/dag målt etter injeksjon av a) heroin (20 µg/kg, s.c.), b) kokain (10 mg/kg, s.c.) eller c) MDMA (15 

mg/kg, s.c.). Musene ble eksponert for rusmidlet for første gang i uke 1 og reeksponert for det samme rusmidlet i 

uke 2, n = 4-14. *P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001; *sammenliknet med uke 1; tosidig, parret t-test. 
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6. DISKUSJON 

 

6.1 Langtidseffekter på lokomotorisk aktivitet og 

sensitisering etter prenatal eksponering for metadon eller 

buprenorfin 

Hovedmålet i denne oppgaven var å finne ut om det er en sammenheng mellom prenatal 

eksponering for LAR-medikamenter og økt tilbøyelighet for rusbruk i ungdomsalder. Det ble derfor 

undersøkt om unge voksne mus prenatalt eksponert for metadon eller buprenorfin viste økt 

lokomotorisk respons etter en enkelt eksponering for heroin, kokain eller MDMA, og/eller om de 

viste sensitisert rusrespons etter gjentatt eksponering. 

Eksponering for rusmidler som heroin, kokain og MDMA er assosiert med en økning av 

dopamin i hjernens belønningsområde (Adinoff, 2004; Di Chiara, 1998). I mus fører denne 

dopaminfrigjøringen til en umiddelbar økning i motorisk aktivitet (Di Chiara & Imperato, 1988; 

Mørland et al., 1994; Vezina, 2007). Lokomotorisk aktivitet kan derfor brukes som en modell 

på akutt ruseffekt. Jeg fant en økning i løpsaktivitet i unge voksne dyr etter en enkelt 

eksponering for heroin, kokain eller MDMA. Det var imidlertid ingen signifikante forskjeller i 

heroin-, kokain- eller MDMA-indusert løpsaktivitet mellom avkom prenatalt eksponert for 

sterilt vann, metadon eller buprenorfin. Dette viser at opioideksponeringen under utvikling ikke 

gjorde avkommet mer sårbare for rusmidler i ungdomsalder. Disse funnene er forskjellig fra 

andre studier hvor det er observert forsterket ruseffekt etter akutt eksponering for ulike 

rusmidler i unge voksne eller voksne gnagere prenatal eksponert for opioider (Chiang et al., 

2015; Chiang, Hung, & Ho, 2014; Sobor et al., 2010; Wong et al., 2014). Mine funn støtter 

dermed ikke tidligere studier som indikerer at prenatal opioideksponering kan gi vedvarende 

endringer i hjernens belønningssystemer som er viktig i forbindelse med rusrespons.  

Gjentatt eksponering for en rekke rus- og legemidler, inkludert kokain (Borowsky & Kuhn, 

1991; Cadoni, Pisanu, Solinas, Acquas, & Di Chiara, 2001; Valjent et al., 2010), amfetamin 
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(Vezina & Queen, 2000) og morfin (Valjent et al., 2010; Vezina & Stewart, 1989), har vist å 

kunne gi en akutt forhøyet lokomotorisk aktivitet i gnagere (Cadoni et al., 2001). En slik 

sensitisering av lokomotorisk aktivitet, som følge av gjentatt eksponering for et rusmiddel, 

antas å skyldes adapteringer i hjernen som fører til økt aktivitet i det dopaminerge systemet og 

hyperaktivitet (Cadoni & Di Chiara, 2000; Valjent et al., 2010). Sensitisering er også forbundet 

med økt grad av selvadministrering i gnagermodeller og antas å være assosiert med avhengighet 

og en økt risiko for kompulsiv rusmiddelbruk (Chiang et al., 2014; Kalivas, Sorg, & Hooks, 

1993; Lüscher & Malenka, 2011; Robinson & Berridge, 1993; Vezina, 2007). Noen studier har 

vist redusert lokomotorisk aktivitet i unge mus etter akutt stimulering med rusmidler 

sammenliknet med voksne mus, mens det i andre studier er vist økt lokomotorisk aktivitet i 

unge mus (Kameda et al., 2011; Zombeck, Swearingen, & Rhodes, 2010). En tidligere studie 

av Chiang et al. (2014), har vist at unge voksne rotter prenatalt eksponert for buprenorfin viste 

økt lokomotorisk aktivitet etter gjentatt eksponering for metamfetamin sammenliknet med ikke-

eksponerte. Chiang og kollegaer fant i tillegg at buprenorfineksponerte avkom hadde en 

kraftigere belønningseffekt av buprenorfin i «Conditioned Place Preference» (CPP) i voksen 

alder, men dette ble ikke observert for metadon (Chiang et al., 2014). Det har imidlertid blitt 

vist økt sensitisering etter gjentatt eksponering for metamfetamin i unge voksne mus prenatalt 

eksponert for metadon i en annen studie (Wong et al., 2014). Enkelte studier finner ikke at 

prenatal eksponering for opioidene morfin eller metadon gir en økt sensitisering etter gjentatt 

eksponering for opioider eller metamfetamin (Riley & Vathy, 2006; Chiang et al., 2014), noe 

som er i samsvar med mine funn. 

I denne studien fant jeg en signifikant økning i den totale lokomotoriske aktiviteten i 

kontrollmus etter andre eksponering for heroin og kokain, men ikke MDMA, 7 dager etter første 

eksponering. Det ble også funnet en tilsvarende økt respons i maksimal løpseffekt hos 

kontrolldyr etter andre eksponering for kokain, men ikke heroin eller MDMA. En slik 

sensitisering ble ikke sett for noen av dyrene prenatalt eksponert for metadon eller buprenorfin. 

Dette indikerer at det ikke er noen sammenheng mellom prenatal eksponering for metadon eller 

buprenorfin og økt sårbarhet for rusbruk i unge voksne mus. Noen studier i voksne hannrotter 

har funnet en sammenheng mellom kronisk eksponering for metadon og buprenorfin og nedsatt 

sensitisering av kokain (Leri, Zhou, Carmichael, Cummins, & Kreek, 2012; Placenza, Rajabi, 

& Stewart, 2008), noe som stemmer overens med mine funn. Det må imidlertid bemerkes at det 

kan være andre effekter av opioideksponering under utvikling sammenliknet med kronisk 
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eksponering i fullt utviklede dyr (Chassin, Pitts, & Delucia, 1999), noe som må tas hensyn til 

ved sammenlikning av mine resultater med tidligere studier utført i voksne dyr.  

Protokollen for rusmiddeksponering hvor musene ble reeksponert for rusmiddel en uke etter 

første injeksjon er tidligere vist å gi sensitisering (Handal, Ripel, Skurtveit, & Mørland, 2008). 

Heroin- kokain- og MDMA-dosene som ble brukt i denne studien var basert på tidligere studier, 

og deretter redusert noe for å ta hensyn til at det ble brukt yngre individer som har vist seg å 

være mer sensitive (Kvello et al., 2019). Heroindosen på 20 µg/kg var basert på tidligere studier 

ved Seksjon for Rusmiddelforskning (Andersen, Ripel, Boix, Normann, & Mørland, 2009; 

Kvello et al., 2016). Kokaindosen på 10 mg/kg ble valgt på bakgrunn av studier utført i mus 

(Ladrón de Guevara-Miranda et al., 2017) og i rotte (Wansaw, Lin, & Morrell, 2005). Dosen 

av MDMA på 15 mg/kg ble valgt på bakgrunn av studier i mus (Górska et al., 2018). 

Resultatene må sees i lys av at den prenatale eksponeringen var lav, og at dosene av MDMA 

og kokain også kan ha vært for lave. Dersom høyere doser ble benyttet, ville kanskje resultatene 

ha sett annerledes ut. 

 

6.2 Prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin og 

effekter på neonatale utfall  

Buprenorfin anbefales som førstevalg for gravide med opioidavhengighet fordi buprenorfin er 

assosiert med færre negative neonatale effekter sammenliknet med metadon i en rekke kliniske 

studier (Jones et al., 2010; Meyer et al., 2015; Welle-Strand et al., 2013; Zedler et al., 2016). 

Buprenorfin har vist bedre utfall sammenliknet med metadon på fødselsparametere som 

lengdemål, vekt og hodeomkrets, samt lavere sannsynlighet for at barn fødes for tidlig (Brogly, 

Saia, Walley, Du, & Sebastiani, 2014; Nechanská et al., 2018; Welle-Strand et al., 2013; Zedler 

et al., 2016). Det er funnet mildere symptomer på NAS og dermed kortere sykehusopphold 

sammenliknet med metadon i enkelte studier, mens andre ikke finner dette (Brogly et al., 2014; 

Welle-Strand et al., 2013). Eksponering for metadon eller buprenorfin har ikke vist signifikant 

forskjell i sannsynligheten for spontan spedbarnsdødelighet (Zedler et al., 2016).  
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I studier med mus og rotter rapporteres det om høyere dødelighet, vekstretardasjon og mindre 

kullstørrelse, liknende det som er observert i humane studier. Det er også blitt rapportert at det 

fødes færre hanner enn hunner etter prenatal eksponering for metadon og buprenorfin (Chiang, 

Hung, Lee, Yan, & Ho, 2010; Hutchings, Hunt, Towey, Rosen, & Gorinson, 1976; Kunko et 

al., 1996; Zagon & McLaughlin, 1977). Høyere doser buprenorfin i rotte er assosiert med 

høyere dødelighet i avkom (Chiang et al., 2014). I denne studien fant jeg noe lavere 

parringssuksess hos de metadon- og buprenorfineksponerte mødrene sammenliknet med 

kontroll, men disse funnene var ikke signifikante. Jeg fant også en høyere andel dødfødte og 

mindre kullstørrelse i metadon- og buprenorfineksponerte avkom sammenliknet med kontroll, 

men funnene var ikke signifikante. Den første uken etter fødsel var musene prenatalt eksponert 

for metadon eller buprenorfin kortere og lettere sammenliknet med kontrollmusene. 

Buprenorfineksponerte avkom viste bedre utfall på lengde og vekt sammenliknet med 

metadoneksponerte. I alle gruppene var det tendenser til at det ble født flere hunner enn hanner, 

noe som er i overensstemmelse med tidligere funn (Chiang, Hung, Lee, Yan, & Ho, 2010; 

Hutchings, Hunt, Towey, Rosen, & Gorinson, 1976; Kunko et al., 1996; Zagon & McLaughlin, 

1977).  

Flere studier i forsøksdyr har funnet at buprenorfin er assosiert med færre negative 

fostereffekter sammenliknet med metadon (Chen et al., 2015; Kongstorp et al., 2019). I 

mennesker er det imidlertid få studier som har sammenliknet effekter av metadon med effekter 

av buprenorfin, og funnene er til dels motstridende (Brogly et al., 2014; Welle-Strand et al., 

2013; Zedler et al., 2016). I denne studien fant jeg at metadoneksponerte avkom viste tendenser 

til mer gunstige fødselsutfall sammenliknet med buprenorfineksponerte, mens 

buprenorfineksponerte viste signifikant bedre vekstparametere sammenliknet med 

metadoneksponerte. Samlet sett, ut i fra fødselsutfall og vekstparametere, er det vanskelig å si 

hvilken behandling som gir færrest negative effekter. 
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6.3 Prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin og 

effekt på neonatale abstinenser 

USV brukes som et mål på abstinenssymptomer i gnagere (Barker, Simmons, & West, 2015). 

USV ble undersøkt på PND 3 og 7, fordi en tidligere studie ved Seksjon for Rusmiddelforskning 

fant en tendens til endringer i USV på disse dagene hos rotter eksponert tilsvarende som i denne 

studien (Kongstorp et al., 2019). Kongstorp et al. (2019) fant at ved USV-målinger før PND 3 

sovner ofte ungene, noe som fører til at målingene blir unøyaktige.  

NAS oppstår hos en stor andel (40-90 %) barn født av mødre i LAR som en følge av eksogen 

opioideksponering i fosterlivet (Hytinantti et al., 2008; Jones et al., 2010; Lejeune, Simmat-

Durand, Gourarier, & Aubisson, 2006; Welle-Strand et al., 2013). Dette viser seg blant annet 

som høyfrekvent gråting hos den nyfødte og er forbundet med stress som kan være skadelig for 

barnets helse og utvikling (Levy & Spino, 1993; Minnes et al., 2011). I flere humane studier er 

det vist at buprenorfin gir mildere NAS-symptomer med kortere varighet sammenliknet med 

metadon (Gordon, Lopatko, Somogyi, Foster, & White, 2010). Andre studier finner imidlertid 

ingen forskjell i alvorligheten av symptomene (Jones et al., 2010; Lemon et al., 2018; Meyer et 

al., 2015). Prenatal eksponering for opioider er også forbundet med en økning i neonatale 

abstinenser i gnagere (Barr et al., 1998; Chiang et al., 2015; Kvello et al., 2019; Vivian & 

Miczek, 1991). Resultatene i min studie viste ingen signifikante forskjeller i antall skrik mellom 

eksponeringsgruppene, og de individuelle målingene viste at det var svært stor variasjon i antall 

skrik innad i de ulike eksponeringsgruppene. Dette kan skyldes at den prenatale eksponeringen 

for metadon og buprenorfin antakelig var for lav. 

Basert på tidligere studier i mus ble frekvensområdet 40-100 kHz valgt som intervall for 

kvantifisering av vokaliseringene (Kvello et al., 2019; Robinson, Jones, Brynildsen, Ehrlich, & 

Blendy, 2019). USV ble stort sett målt på formiddagen, men enkelte målinger ble utført senere 

på dagen. I målingene målt senere på dagen ble det målt færre vokaliseringer, noe som kan ha 

bidratt til variasjonen som ble observert.  
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6.4 Blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og 

buprenorfin 

I denne studien ble hunnmus implantert med en osmotisk minipumpe som skulle gi jevn 

dosering av metadon og buprenorfin gjennom graviditeten. Tidligere er det gjort en liknende 

studie i rotter ved Seksjon for Rusmiddelforskning, hvor det ble vist jevne blodkonsentrasjoner 

gjennom hele eksponeringsperioden (Kongstorp et al., 2019). Resultatene i denne studien viser 

derimot stor variasjon i både blodkonsentrasjoner og hjernekonsentrasjoner i alle 

eksponeringsgruppene, noe som sannsynligvis betyr at musene ikke ble eksponert som 

forventet. I de få dyrene som ble studert varierte eksponeringen i samme individ over tid, og 

det var til dels store variasjoner mellom individer med samme eksponering. 

De fleste hunnene hadde en svært høy blodkonsentrasjon de første dagene etter innsetting av 

pumpene og en mye lavere konsentrasjon lenger ut i graviditeten. Tidligere studier har vist at 

vektøkningen i gravide mus varierer fra 30 til 70 % avhengig av kullstørrelse (McLaren & 

Michie, 1959). I denne studien fant jeg en stor vektøkning i de gravide musene gjennom 

svangerskapet (70-90 %), noe som kanskje vil kunne forklare noe av den reduserte 

blodkonsentrasjonen. Musenes store vektøkning i denne studien kan ha spilt en større rolle 

sammenliknet med studien til Kongstorp et al. (2019), hvor det ble rapportert en vektøkning på 

omtrent 20 % i rotter (Kongstorp et al., 2019). Gravide kvinners vektøkning fra svangerskapets 

start til slutt regnes for å være gjennomsnittlig 11-16 kg hos kvinner med en gjennomsnittlig 

høyde og gjennomsnittlig ratio mellom vekt og høyde (Helsedirektoratet, 2018; Mardones & 

Rosso, 2005). Det var ikke mulig å justere doseringen i pumpene etter innsetting og dermed 

ikke mulig å ta høyde for eventuell vektøkning i mus, mens det hos mennesker er mulig å justere 

dosen gjennom svangerskapet.  

I denne studien varierte blodkonsentrasjonene i de implanterte hunnmusene mellom 0-0.30 µM 

for metadon, 0.3-0.53 nM for buprenorfin 3 mg/kg/dag og 0-0.69 nM for buprenorfin 1 

mg/kg/dag gjennom gestasjonen. Blodkonsentrasjoner hos gravide kvinner i LAR er målt til 

0.08-0.71 µM for metadon (Doberczak, Kandall, & Friedmann, 1993; Drozdick, Berghella, 

Hill, & Kaltenbach, 2002; Jansson et al., 2007) og 0.2-1.6 nM for buprenorfin (Bartu, Ilett, 

Hackett, Doherty, & Hamilton, 2012; Concheiro, Jones, Johnson, Choo, & Huestis, 2011; 

Concheiro et al., 2010). Metadonkonsentrasjonene målt i musene lå innenfor intervallet som er 

målt i gravide kvinner på GD 0 til 14 for det ene dyret, og GD 0 til 7 for det andre dyret. Mot 
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slutten av gestasjonen lå metadonkonsentrasjonene under de verdiene som er målt i humane 

studier. For dyrene eksponert for lavdose buprenorfin var konsentrasjonene innenfor intervallet 

som er målt i gravide kvinner frem til GD 7. Deretter sank verdiene betydelig. Samlet ser det 

ut som at fostrene kun ble eksponert for metadon eller buprenorfin tilsvarende 1. trimester, 

eventuelt til tidlig 2. trimester hos mennesker. Verdiene for høydose buprenorfin lå innenfor 

intervallet for tilsvarende konsentrasjoner målt i gravide kvinner gjennom hele 

prøvetakningsperioden. Mulige nevrobiologiske utfall vil kunne påvirkes av tidspunkt for 

eksponering (Conradt et al., 2019). Ettersom halveringstiden i mus og mennesker er så 

forskjellig, er det vanskelig å sammenlikne basert på en gitt dose. I denne studien ble det derfor 

forsøkt å oppnå blodkonsentrasjoner i mus som var innenfor samme intervall som 

blodkonsentrasjoner målt i mennesker.  

Den høye konsentrasjonen av buprenorfin i hjernevev sammenliknet med konsentrasjonen i 

blod i de eksponerte hunnene tyder på at buprenorfin akkumulerer i hjernen. Dette samsvarer 

med resultater fra tidligere studier gjort i rotte (Kongstorp et al., 2019; Pontani, Vadlamani, & 

Misra, 1985). Høy bindingsgrad av buprenorfin i hjernen tenkes å skyldes høy affinitet til 

opioidreseptorer i hjernevev og en forlenget varighet av binding til disse reseptorene (Pontani 

et al., 1985). 

Opioider kan passere placenta etter opioidadministrering i mor og fordeles til fosteret 

(Saunders, Liddelow, & Dziegielewska, 2012; Yazdy, Desai, & Brogly, 2015). Opioider 

fordeles til fosterets hjerne gjennom den umodne blod-hjerne-barrieren og akkumulering i 

hjernen kan påvirke nevronal utvikling (Minnes et al., 2011). Studier i gnagere har vist 

akkumulering i foster, men det er manglede informasjon om distribusjonsgraden av metadon 

og buprenorfin (Coles, Lee, Hassan, & Eddington, 2009; Kongstorp et al., 2019). 

Som i mødrene indikerer funnene i fostrene eksponert for høydose buprenorfin en høyere 

opioidkonsentrasjon i hjerne sammenliknet med blod, noe som antyder at buprenorfin 

akkumuleres i hjernen. Blod- og hjernekonsentrasjonene av høydose og lavdose buprenorfin i 

fostre viste antydninger til lavere akkumulering sammenliknet med blod- og 

hjernekonsentrasjonene i mødrene. Disse funnene må imidlertid tolkes med forsiktighet på 

grunn av få individer. En mulig årsak til at buprenorfin ikke ble fordelt til fostrene i større grad 

kan kanskje forklares med at buprenorfin kan omdannes til norbuprenorfin i placenta via fase 

I-metabolisme, som videre glukuronideres via fase II-metabolisme til produkter som elimineres 

(Concheiro et al., 2011). 
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Hos fostrene som ble prenatalt eksponert for metadon ble det kun detektert metadon i blod, og 

ikke i hjerne. Den høye metadonkonsentrasjonen målt i fosterblod sammenliknet med mors 

blod indikerer at metadon akkumulerer hos foster ved eksponering i svangerskapet. Dette kan 

skyldes retensjon av metadon i placenta, og en høyere akkumulering i fosteret kan medføre en 

høyere insidens av NAS og forverrede symptomer (Nekhayeva et al., 2005).  

Hos mødre hvor blod- og hjernekonsentrasjoner ikke var målbare, var det heller ikke målbare 

konsentrasjoner i fostrene. Det ble ikke detektert buprenorfin i blod fra fostre prenatalt 

eksponert for lavdose buprenorfin, og det er usikkert hvorvidt fostrene er blitt eksponert. Små 

prøvevolum var i noen tilfeller en utfordring og kan ha gjort det vanskelig å detektere lavdose 

buprenorfin. 

I atferdsstudien fant jeg at avkom prenatalt eksponert for metadon hadde en høy 

hjernekonsentrasjon (3.05 ± 0.53 nmol/g) på PND 1 som sank til PND 3 og 7, men som ikke 

ble helt eliminert. Metadonkonsentrasjonen på PND 1 lå langt over det som er funnet i blod og 

hjerne hos gravide hunnmus i kinetikkstudien. Den høye akkumuleringen i avkommets 

hjernevev kan ha negative konsekvenser for senere utfall ettersom det endogene opioidsystemet 

spiller en viktig rolle for nevrobiologisk utvikling (Sargeant et al., 2008). Buprenorfin har en 

høy affinitet og sterk binding til opioidreseptorer, noe som gir en sakte frigjøring av stoffet 

(Pontani et al., 1985). Det var derfor forventet å detektere buprenorfin også flere dager etter at 

eksponeringen opphørte, men det ble kun målt en lav hjernekonsentrasjon ved PND 1 hos 

avkom prenatalt eksponert for buprenorfin. Det ble ikke detektert buprenorfin ved PND 3 og 7, 

noe som kan skyldes at konsentrasjonen av buprenorfin i utgangspunktet var lav i kombinasjon 

med en høy deteksjonsgrense for buprenorfin på instrumentet som ble benyttet i analysen.   

 

6.5 Overførbarhet fra mus til menneske 

Det er vanskelig å mimikere rusavhengighet i en dyremodell, da rusproblematikk utelukkende 

gjelder mennesker og er et sammensatt problem. På grunn av etiske problemstillinger rundt det 

å gjøre eksperimentelle studier i gravide, benyttes ofte dyrestudier for å kunne studere om det 

foreligger uønskede korttids- og/eller langtidseffekter. Når man gjør prekliniske studier er det 

viktig å ha god kunnskap om at det foreligger artsforskjeller, da disse utgjør en utfordring i 
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ekstrapoleringen av data. Resultatene i dyr er ikke nødvendigvis direkte overførbare til 

mennesker (Brodie, 1962; Martignoni, Groothuis, & de Kanter, 2006). Studier i forsøksdyr kan 

likevel bidra til å karakterisere avhengighet av rusmidler, og øke kunnskapen om fysisk og 

psykisk avhengighet, toleranseutvikling og tilbakefall (Davis, 2013).  

6.5.1 Metabolisme 

Bruken av mus i prekliniske studier er utbredt, og har mange fordeler inkludert stor grad av 

genetisk og fysiologisk likhet med mennesker (Uhl & Warner, 2015). Det må likevel tas hensyn 

til evolusjonsmessige ulikheter mellom mennesker og mus som blant annet gir opphav til 

forskjeller i metabolisme av legemidler (Uhl & Warner, 2015). Enzymer som metaboliserer 

legemidler bestemmer hastigheten for legemiddeleliminasjon ved å omdanne lipofile stoffer til 

mer vannløselige produkter som kan skilles ut av kroppen (Gonzalez & Nebert, 1990). 

Omsetningshastigheten varierer mellom ulike arter på grunn av forskjeller i uttrykkelse av 

gener som koder for ulike enzymsystemer, forskjeller i antall gener som uttrykkes og variasjon 

i substratspesifisitet som kan forekomme på tvers av artene (Gonzalez, 2004; Gonzalez & 

Nebert, 1990; Martignoni, Groothuis, & de Kanter, 2006). CYP-systemet er sentral i 

menneskers metabolisme av endogene og eksogene substanser, og ettersom mus har et mer 

utviklet CYP-system enn mennesker kan det i noen tilfeller være en utfordring å ekstrapolere 

data fra mus til mennesker (Brodie, 1962; Gonzalez, 2004; Hollenberg, Kent, & Bumpus, 2008; 

Katoh et al., 2007).  

6.5.2 Eksponering og dosering 

Eksponeringsregimet som ble benyttet i mus var ment å skulle etterlikne eksponeringen hos 

gravide kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet. Mennesker får metadon 

hovedsakelig peroralt som en drikkbar løsning og buprenorfin hovedsakelig sublingvalt. Dette 

er forskjellig fra å gi stoffene subkutant slik det ble gjort i denne studien. Hensikten var 

imidlertid å oppnå blodkonsentrasjoner i musene som var sammenliknbare med 

blodkonsentrasjoner i mennesker.  

For å oppnå tilsvarende blodkonsentrasjoner i gnagere gis ofte høyere doser enn til mennesker 

(Ohtani, Kotaki, Uchino, Sawada, & Iga, 1994). Før oppstart av denne studien ble det 

gjennomført en pilotstudie av Jannike Mørch Andersen og Mette Kongstorp. Det ble benyttet 
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pumper med startdose 10 mg/kg/dag metadon og 1 mg/kg/dag buprenorfin, da disse var vist å 

gi blodkonsentrasjoner i rotte som samsvarer med plasmakonsentrasjoner målt i gravide kvinner 

i LAR-behandling (Kongstorp et al., 2019). Metabolismen i mus viste seg å være noe raskere 

enn i rotte, da blodkonsentrasjonene lå lavere enn hos rotter med samme startdose. Basert på de 

målte blodkonsentrasjonene ble det derfor valgt å bruke en startdose av metadon på 20 

mg/kg/dag i denne studien. Det ble valgt en startdose av buprenorfin på 3 mg/kg/dag (høydose) 

og 1 mg/kg/dag (lavdose).   

Halveringstiden av metadon i gnagere er omtrent 1.5 timer, og halveringstiden av buprenorfin 

er omtrent 2.8 timer (Ling, Umans, & Inturrisi, 1981; Ohtani et al., 1994). Gravide kvinner i 

LAR som doseres peroralt en gang i døgnet oppnår en jevn blodkonsentrasjon av metadon og 

buprenorfin fordi disse legemidlene har lang halveringstid i mennesker (Bickel et al., 1999; 

Goldstein, 1972; Tanum et al., 2017). Ved å følge et doseringsintervall med administrering av 

metadon eller buprenorfin én gang daglig i mus, ville man ikke oppnå stabil eksponering. For 

å slippe gjentatte injeksjoner i løpet av døgnet, er bruken av osmotiske pumper et godt alternativ 

for å oppnå en jevn dosering. 

Det ble valgt å benytte osmotiske minipumper for dosering av metadon og buprenorfin fremfor 

injeksjoner i min studie. Ved injisering har man god kontroll på doseringen og kan justere 

underveis, men ulempene er blant annet svingninger i blodkonsentrasjonen mellom 

injeksjonene. Gjentatte injeksjoner er stressende for forsøksdyrene, noe som potensielt kan ha 

negative innvirkninger på både mor og foster og dermed påvirke resultatene.  Fordelen med å 

benytte et pumpesystem, er at det legger til rette for en jevn og kontinuerlig dosering som 

etterlikner human eksponering i større grad. Musene ble implantert før parring og fikk 

legemiddel administrert jevnt i 28 dager, noe som utelukker stress assosiert med daglige 

injeksjoner. Ulempen med pumpene er at dosen ikke kan endres i løpet av forsøket, slik som 

for gravide kvinner, og pumpene har begrenset reservoarvolum som ikke kan etterfylles. 

Dermed vil utfordringer rundt administrering av store nok mengder tungtløselige stoffer som 

buprenorfin kunne oppstå.  

En utfordring ved bruk av gnagermodeller er at rotter og mus fødes på et tidspunkt hvor deres 

nevrologiske utvikling tilsvarer utviklingen i et menneskefoster mellom 2. og 3. trimester 

(Clancy, Finlay, Darlington, & Anand, 2007; Dobbing, 1982). Musenes første leveuker som 

tilsvarer 3. trimester for et foster, utgjør derfor en kritisk periode for blant annet nevronal 

utvikling (Dobbing, 1974). I denne studien ble hunnene implantert med en pumpe som avga 
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stoff i 28 dager. Ettersom pumpen ble satt inn 5 dager før musene ble parret var pumpen tom 

omtrent da ungene ble født. Avkommet i denne studien ble derfor kun eksponert i en periode 

som tilsvarer 1. og 2. trimester i mennesker. På grunn av metodologiske utfordringer det ble 

valgt å ikke fortsette eksponeringen etter fødsel, med eksempelvis daglige injeksjoner av 

ungene eller mødrene. Avkommet ble ammet og sannsynligvis noe eksponert gjennom 

morsmelk de første dagene etter fødsel, men slik eksponering er lav og vanskelig å kontrollere.  

 

6.6 Metodologiske betraktninger 

I kinetikkstudien hvor jeg brukte de største pumpene var det lav parringssuksess, noe som 

resulterte i få fostre. Dette kan skyldes at pumpen som var implantert på ryggen var i veien for 

parring. Det kan også skyldes eksponering for en høy dose buprenorfin i en kritisk fase tidlig i 

svangerskapet. En del av hunnene måtte opereres på nytt etter implantering av pumpe på grunn 

av komplikasjoner, og i den forbindelse ble de eksponert for anestesimiddel gjentatte ganger 

tidlig i graviditeten. Basert på disse erfaringene ble det besluttet å bruke mindre pumper i 

atferdsstudien. Det ble benyttet samme dose av metadon i begge studiene, mens det ble benyttet 

kun lavdose buprenorfin i de mindre pumpene grunnet løseligheten av stoffet. 

Parringssuksessen og antall avkom økte ved bruk av de mindre pumpene, noe som indikerer at 

den lave parringssuksessen ved bruk av store pumper sannsynligvis skyldtes størrelsen til 

pumpen eller gjentatt eksponering for anestesi, heller enn eksponering for metadon eller 

buprenorfin. Det er ikke funnet noen direkte sammenheng mellom buprenorfindose og 

alvorligheten av utfall (Ohtani et al., 1994). 

Som en følge av de metodologiske problemene som oppstod ved bruk av osmotiske pumper i 

mus er det nærliggende å tenke at mus ikke er den mest egnede modellen for gravidstudier med 

prenatal eksponering. De fleste publiserte studier som omhandler prenatal eksponering for 

opioider er gjort i rotter, og det bør vurderes om rotter egner seg bedre til denne typen studie.  

På grunn av lav løselighet av buprenorfin var 1 mg/kg/dag den maksimale dosen jeg klarte å 

oppnå med de små pumpene, og selv denne krevde flere runder på ultralydbad for å bli løst opp. 

Den lave dosen av buprenorfin var vanskelig å detektere i de eksponerte dyrene, og jeg fant få 

biologiske effekter. Om pumpen hadde tillatt det, hadde jeg valgt å gå videre med høydose 
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buprenorfin, da denne doseringen var lettere å detektere og sannsynligvis ville en høyere 

eksponering gitt en høyere biologisk effekt. For å øke løseligheten kunne det ha blitt benyttet 

en kosolvent som etanol eller propylenglykol, men det ble valgt å ikke gjøre dette på grunn av 

mulig interaksjon mellom legemiddel og solvent og for liten tid til å gjøre kontrollforsøk. 

Det ble observert at huden tørket inn rundt pumpen hos flere av hunnene og at stingene gikk 

opp rundt operasjonssåret med de større pumpene. Dannelse av skurv rundt pumpen kunne tyde 

på at den osmotiske pumpen trakk til seg mye væske rundt vevet tidlig og etterlot huden 

inntørket. Dette kan ha ført til at den osmotiske funksjonen ble dårligere med tiden og at 

pumpen ikke frigjorde like mye som den skulle, noe som kan forklare varierende 

konsentrasjonsmålinger i blod og hjerne. Inntørking av huden var mindre påfallende ved bruk 

av de mindre pumpene, men ettersom det ikke ble gjort en ny kinetikkstudie vet man ikke hva 

blod- og hjernekonsentrasjonene faktisk var.  

I atferdsstudien ble testene utført i et rom som kunne vært bedre lydisolert. USV-kvantifisering 

kan påvirkes av ulike typer støy, og er mest effektiv når forholdet signal mot støy er høyt 

(Tachibana, Kanno, Okabe, Kobayasi, & Okanoya, 2020). Lydfilene ble analysert av to 

personer. Lydfilene var tidvis vanskelig å tyde på grunn av mye bakgrunnsstøy i filene, noe 

som kan ha overskygget noen av signalene vi ønsket å måle og kan ha gitt opphav til «falske 

positive» vokaliseringer. Lyder fra tilstøtende rom og testrommet som ble benyttet kan også ha 

ført til økt stressrespons hos dyrene som kan ha bidratt til økt vokalisering og økt løpsaktivitet 

(Costantini & d'Amato, 2006). Dette ville imidlertid gjelde alle gruppene. Man kan derfor anta 

at resultatene ikke har blitt påvirket av dette samlet sett.   

 

6.7 Videre studier 

Først og fremst vil videre studier være å gjøre en kinetikkstudie med de mindre pumpene for å 

se om de gir jevn og kontinuerlig eksponering, i motsetning til det som ble funnet for de store 

pumpene. En forutsetning er at nok dyr inngår i studien slik at man kan trekke slutninger ut i 

fra resultatene man finner. En ny kinetikkstudie med bruk av de mindre pumpene kunne bidratt 

med verdifull informasjon om eksponeringen av hunner og fostre i studien min.  
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Neste steg ville ha vært å utføre andre atferdstester som tar for seg avhengighet og ruseffekt for 

å styrke resultatene, for eksempel selvadministrering eller CPP. Andre relevante stoffer å 

studere kunne vært andre rusmidler som er utbredt blant ungdom, som for eksempel cannabis 

og amfetamin.  

Det kunne være interessant å undersøke om prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin 

ville gitt ulike resultater i hunner og hanner. Fordi det ble født få hanner i denne studien, ble 

ikke kjønnsforskjeller undersøkt.  

Videre studier bør ta sikte på å eksponere avkommet for metadon eller buprenorfin også i 

perioden som tilsvarer 3. trimester i mennesker, slik at eksponeringen etterlikner human 

eksponering mest mulig. En mulig tilnærming for dette kunne vært å gi stoffet direkte til 

avkommet med injeksjoner eller peroralt de første to ukene etter fødsel. Ideelt skulle man hatt 

en måte å dosere avkommet jevnt og kontrollert på, uten å stresse avkommet eller mor slik at 

resultatene ikke påvirkes av andre faktorer enn rusmiddeleksponeringen. 

Det bør vurderes om kontinuerlig eksponering med høy nok dosering av metadon og 

buprenorfin lar seg gjøre i gravide mus. Man kan løse problemet med løselighet av buprenorfin 

ved å eventuelt bruke et annet løsemiddel. En annen tilnærming er å benytte pumper med 

kontrollerbar pumpehastighet som ville muliggjort justering av dose underveis, og som lar seg 

etterfylle slik at man kan dosere høydose buprenorfin. Et eksempel på en slik pumpe er den 

kommersielt tilgjengelige batteridrevne iPrecio SMP-310R (Durect, 2020). Ulempen med 

denne pumpen hadde vært at den er betydelig større og tyngre enn de minste osmotiske 

pumpene som ble benyttet og er ifølge produsenten ikke egnet for bruk i mus som veier under 

22 gram. Et viktig poeng er å bruke små nok pumper til at de kan implanteres i mus uten å 

påføre betydelig påkjenning av forsøksdyrene, slik jeg opplevde med de større pumpene. En 

annen tilnærming vil være å benytte en annen dyremodell, slik som rotter, hvor høy nok 

dosering lar seg gjøre med større pumper. 
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7. KONKLUSJON 

Det ble ikke funnet noen forhøyet økning i lokomotorisk aktivitet etter første injeksjon av 

rusmiddel eller sensitisering etter gjentatt eksponering for rusmiddel hos unge voksne mus 

prenatalt eksponert for metadon eller buprenorfin sammenliknet med sterilt vann. Denne 

studien finner derfor ingen holdepunkter for å kunne si at det er en sammenheng mellom 

prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin og økt tilbøyeligheten for rusbruk i 

ungdomsalder.  

 

Mus prenatalt eksponert for sterilt vann viste antydninger til bedre fødselsutfall og bedre 

vekstparametere sammenliknet med metadon- og buprenorfineksponerte. Mus prenatalt 

eksponert for metadon hadde antydninger til bedre utfall på parringssuksess, kullstørrelse og 

antall dødfødte sammenliknet med buprenorfineksponerte. Buprenorfineksponerte hadde 

signifikant bedre utfall på lengde og vekt sammenliknet med metadoneksponerte. Prenatal 

eksponering for metadon eller buprenorfin ga ikke symptomer på neonatale abstinenser i denne 

studien.  

 

Blod- og hjernekonsentrasjonene av metadon og buprenorfin var lave og varierende i de gravide 

hunnmusene og deres fostre. Lave konsentrasjoner ble også funnet i avkommet eksponert for 

buprenorfin, mens konsentrasjonene av metadon var høyere. Kortvarig eksponering kan 

antakelig være årsaken til hvorfor det ikke ble funnet effekter på atferd. Det kan også hende at 

metadon og buprenorfin uavhengig av dose ikke har noen effekter på atferd. 

 

Videre studier bør ta sikte på bruk av andre pumper med mulighet for dosejustering utover i 

svangerskapet. Eventuelt kan graviditetsstudier med metadon og buprenorfin i rotte være lettere 

og mer forutsigbart sammenliknet med studier i mus.  

 

Det er behov for mer kunnskap om hvordan prenatal eksponering for LAR-medikamenter 

påvirker avhengighet og rusrespons i ungdomsalder. 
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VEDLEGG 

VEDLEGG 1 

         FOTSid_________ 

Evaluation of pain and definition of human endpoint 

Mouse no.: 

Parameter State  Score Date/score  Date/score Date/score Date/score 

 

 

 

 

Appearance/hydration 

state 

Normal skin tent and 

posture 

4     

Slight skin tent present 

on dorsum 

3     

Moderate skin tent, 

hunched posture, 

piloerection  

2     

Severe skin tent, eyes 

sunken in, piloerection 

1     

 

 

 

 

 

Natural behavior 

Active in cage prior to 

and during handling, 

nesting 

4     

Decreased activity, but 

alert, responsive to 

handling 

3     

Lethargic, decreased 

resistance to handling 

2     

Nonresponsive 

 

1 

 

    

 

 

Body condition 

BC3 3 

 

    

BC2 

 

2 

 

    

BC1 

 

1 

 

    

 No or minor  4     
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Implanted pump 

wound, small opening 

incision side 

Small wound (frontal), 

opening incision side, 

possible weeping 

3     

Enlarged wound 

(frontal), opening 

incision side, purulent 

discharge 

2     

Exposed/damaged 

pump, open wound, 

infection 

1     

Sum 

 

      

 

Total score: 15-13 normal,   12-10 pay close attention, 9-8 consider euthanasia,  >7 human endpoint/euthanasia 

 

 


