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Útdráttur 

Blæðing í kjölfar fæðingar er ein helsta dánarosök kvenna við barnsburð, sérstaklega í 
þróunarríkjum. Uterotónísk lyf, lyf sem valda legvöðvasamdrætti, eru notuð til að 
meðhöndla blæðinguna. Oxytósín og misoprostól eru lyf sem eru oft notuð í þessum 
tilgangi. Oxytósín er taugahormón sem binst G-prótein tengdum viðtaka og veldur 
legvöðvasamdrætti í gegnum virkjun fosfólípasa C og innstreymis Ca2+ í umfrymi. 
Langvarandi meðhöndlun viðtakans með oxytósíni getur valdið ónæmi og minni 
tjáningu. Misoprostól er prostaglandín E1 hermiefni og getur bundist fjórum 
viðtökum, EP1, EP2, EP3 og EP4. Binding misoprostóls við EP1 eða EP3 veldur 
legvöðvasamdrætti en binding EP4 veldur slökun á legvöðva. Markmið verkefnisins 
var tvíþætt, annars vegar að kanna samverkandi áhrif oxytósíns og misoprostóls á 
legvöðvasamdrátt í óþunguðum músum og hins vegar að athuga hvort að tjáning 
oxytósínviðtakans breyttist eftir klukkustundalanga meðhöndlun með oxytósíni og 
misoprostóli. Samdráttur legvöðva úr óþunguðum músum (bæði gömlum og ungum) 
var mældur in vitro og var gefið ýmist einungis oxytósín, einungis misoprostól eða 
bæði oxytósín og misoprostól. Niðurstöður voru bornar saman við viðmið sem fengu 
ekkert inngrip. Tjáning oxytósínviðtakans í legi var mæld með qPCR. Oxytósín hafði 
marktæk áhrif á samráttarkraft í legi (EC50=4,3·10-10 M í gömlum músum, 
EC50=3,5·10-10 M í ungum) Misoprostól hafði ekki marktæk áhrif á samdráttarkraft í 
legi. Áhrif misoprostóls á legvöðvasamdrátt voru þrenns konar: jákvæð, neikvæð eða 
tvíþætt (neikvæð áhrif við lágan styrk en jákvæð við háan). Misoprostól stuðlaði 
hvorki að né dróg frá áhrifum oxytosíns. Tjáning oxytósínviðtakans breyttist ekki 
marktækt eftir klukkustundalanga meðhöndlun með oxytósíni og misoprostóli. 

Abstract 

Postpartum haemorrhage is one of the main causes of maternal mortality during 
labour, especially in developing countries. Uterotonic drugs are used to treat the 
haemorrhage. Two such drugs are oxytocin and misoprostol. Oxytocin is a 
neurohormone which binds to a G-protein coupled receptor and causes uterine 
muscle contraction through activation of phospholipase C and an influx of Ca2+ into 
the cytoplasm. Prolonged exposure of the oxytocin receptor to oxytocin causes 
desensitization and downregulation of the receptor. Misoprostol is an E1 analog and 
can bind to four receptors, EP1, EP2, EP3 and EP4. Binding to EP1 and EP3 leads to 
myometrial contraction whereas binding to EP2 and EP4 causes relaxation. The aim of 
this project was twofold; first to determine the combined effects of oxytocin and 
misoprostol on myometrial contraction in nonpregnant mice (young and old), and 
second to measure change in the expression of the oxytocin receptor after an hour-
long treatment with oxytocin and misoprostol. Myometrial contraction was measured 





 

in vitro after treatment with only oxytocin, only misoprostol or both oxytocin and 
misoprostol. The results were compared to a control. Expression of the oxytocin 
receptor was measured with qPCR. Oxytocin had a significant effect on myometrial 
contractile force (EC50=4.3·10-10 M for old mice, EC50=3.5·10-10 M for young mice), 
whereas misoprostol had no effect. Misoprostol’s effect on contraction was observed 
to be positive, negative or biphasic (negative at low concentrations, positive at high 
concentrations). Misoprostol did not have an effect on oxytocin-mediated contraction. 
There was no change in the expression levels of the oxytocin receptor after treatment 
with oxytocin and misoprostol.  
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1 Inngangur 

1.1 Blæðing eftir fæðingu 

Blæðing í kjölfar fæðingar (e. postpartum haemorrhage, PPH) er ein algengasta 
dánarorsök kvenna eftir barnsburð og er áætlað að hún verði í 1-5% af fæðingum í 
iðnaðarríkjum (Weisbrod o.fl. 2009). Dauði af völdum blæðinga eftir fæðingu verður í 
1:1000 tilfella í þróunarlöndum (Walfish, Neuman, og Wlody 2009). Á Landspítala 
háskólasjúkrahúsi var tíðni blæðinga eftir fæðingu 5,8% árið 2012 (Vernharðsdóttir 
og Harðardóttir 2014). Ástæða blæðingarinnar er yfirleitt sú að legið dregst ekki 
nægilega vel saman vegna spennuleysis (e. atony) með þeim afleiðingum að æðar í 
leginu þrengjast ekki og konunni blæðir út. Fyrsta skrefið við að meðhöndla 
blæðinguna er að þreifa á maganum og athuga hvort að legið sé dregið saman, ef svo 
er þá er blæðingin líklega af völdum rifu á leggöngum eða leghálsi. Ef legið er 
spennulaust og ekki hefur tekist að framkalla samdrátt með því að nudda svæðið eru 
lyf notuð til að ná fram samdrætti og stöðva blæðinguna. Þessi lyf kallast uterotónísk 
lyf, þ.e. þau valda legvöðvasamdrætti (Drife 1997). Byrjað er á að gefa inn oxytósín 
(Weisbrod o.fl. 2009). Ef ekki næst legsamdráttur með oxytósíni má nota tvær aðrar 
lyfjategundir, ergót alkalóíða eða prostaglandín (PGF2α, PGE1 og PGE2). Til PGE1 telst 
misoprostól og hefur það reynst vel þar sem því fylgja færri aukaverkanir en öðrum 
lyfjum (Weisbrod o.fl. 2009).  

Eftirfarandi verklagsreglur gilda á Landspítala háskólasjúkrahúsi (Vernharðsdóttir og 
Harðardóttir 2014; Harðardóttir 2015): Öllum konum er gefið oxytósín strax eftir 
fæðingu, 10 IE (17 µg/mL), sem er ýmist gefið í æð eða í vöðva. Ef konan er með 
eðlilegan blóðþrýsting er í tilfelli blæðingar gefið samdráttarlyfið methergine (ergót 
alkalóíð efni). Misoprostól er gefið per rectum, 800 µg. Því næst er oxytósín gefið í æð, 
20 IE, hraði 250 mL/klst. Þá má gefa prostaglandín F2α í vöðva, 250 µg á allt að 15 
mínútna fresti. Nái lyfjameðferð ekki að stöðva blæðingu gæti verið þörf á opinni 
aðgerð. 

1.2 Sléttur vöðvi 

Vöðvar skiptast í þrjá flokka: beinagrindarvöðva, slétta vöðva og hjartavöðva. Flestir 
beinagrindarvöðvar eru fastir við beinagrindina og leiðir samdráttur og slökun 
þessara vöðva til líkamshreyfingar. Hjartað samanstendur af hjartavöðva en hlutverk 
hans er að dæla blóði um líkamann. Sléttur vöðvi veldur samdrætti í holum líffærum, 
til dæmis æðum, meltingarvegi, þvagblöðru og legi. Meginhlutverk slétts vöðva er að 
stýra flutningi efna inn, út og í gegnum líkamann (Silverthorn 2012). 

Sléttvöðvafrumur eru spólulaga frumur með einn miðlægan kjarna. Ólíkt hjarta- og 
beinagrindarvöðvum hafa sléttvöðvar ekki þverrákir. Þetta er vegna ólíkrar 
uppröðunnar samdráttarpróteinanna aktíns og myosíns í sléttvöðvafrumum. Í hjarta- 
og beinagrindarvöðvum raðast aktín og myosín upp í reglulegar einingar sem kallast 
vöðvaliðir (e. sarcomere). Sléttvöðvafrumur hafa ekki vöðvaliði. Frymisgrind 
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sléttvöðvafrumna inniheldur prótein sem kallast dense bodies sem tengjast saman 
með meðalgildum þráðlum (e. intermediate filaments). Aktín fjölliður tengjast 
þessum próteinum og haldast þannig kyrr í umfryminu. Á milli aktín fjölliðanna liggja 
myosín II keðjur. Keðjurnar eru þaktar myosín hausum sem geta bundist aktíni. Þessi 
uppbygging aktíns og myosíns er nauðsynleg til að vöðvinn geti myndað og viðhaldið 
samdrætti í lengri tíma (Silverthorn 2012). 

Legið samanstendur af þremur vefjagerðum: Bandvef (e. perimetium), legvöðva (e. 
myometrium) og legslímu (e. endometrium). Legslíman er innst í leginu en fyrir utan 
hana liggur legvöðvinn. Legvöðvinn samanstendur af tveimur gerðum sléttvöðva, 
langvöðva- og hringvöðvalagi. Seint á meðgöngu myndast gatatengi milli 
legvöðvafrumna en þá verður vöðvinn að einingavöðva (e. single unit smooth 
muscle). Boðspenna getur þá borist milli frumnanna og samdráttur verður 
samhæfðari (Koeppen og Stanton 2009).  

1.2.1 Samdráttur í sléttum vöðva 

Samdráttur í sléttvöðvafrumum er háður kalsíum jónum (Ca2+). Þegar Ca2+ streymir 
inn í umfrymið (ýmist úr utanfrumuvökva eða úr vöðvafrymisneti frumunnar) binst 
það við boðmiðlarann calmodulin. Innflæði Ca2+ og binding þess við calmodulin 
veldur einnig virkjun á myosin light chain kinase (MLCK). MLCK fosfórýlerar léttu 
keðju myosíns sem veldur því að bygging próteinsins breytist og það afhjúpast 
bindisvæði fyrir aktín. Myosín getur þá bundist aktíni. Ca2+/calmodulin komplexinn 
binst einnig við aktín-bindipróteinið caldesmon og veldur losun þess frá aktíni. Þetta 
veldur því að bindisvæði myósíns við aktín afhjúpast betur. Binding caldesmon við 
aktín hylur bindiset myosíns við aktín að hluta og dregur úr vöðvasamdrætti. 
Fosfórýlering léttu keðju myosín eykur einnig ATP-asa virkni myosíns. ATP-asa virkni 
myosíns veldur vatnsrofi á ATP og breytingu á byggingu myosíns svo það binst við 
næstu aktín sameind á keðjunni. Þessi binding aktíns og myosíns er mjög laus og 
veldur losun fosfats af aktíni, sem styrkir bindinguna. Losun fosfats veldur breytingu 
á byggingu myosíns, sem er enn bundið aktíni. Þetta veldur því að aktín keðjan færist 
til en þar sem aktínþræðirnir eru fastir við „dense bodies“ veldur tilfærslan samdrætti 
frumunnar. ADP losnar af myosíni og myosín helst bundið við aktín þar til nýtt ATP 
binst við það. Þegar það ATP binst myosíninu veldur það losun myosínsins frá 
aktíninu.  (Silverthorn 2012). 

Slökun sléttvöðvafrumna verður þegar innanfrumustyrkur Ca2+ lækkar, meðal annars 
vegna Ca2+ ATP-asa sem dælir Ca2+ úr umfryminu. Þetta veldur því að Ca2+ losnar af 
calmodulíni sem veldur bæði óvirkjun MLCK og bindingu caldesmon við aktín, sem 
hindrar bindingu myosíns við aktín. Óvirkjun MLCK veldur því að „myosin light chain 
phosphorylase“ (MLCP) getur affosfórýlerað léttu keðju myosíns og hindrað þannig 
bindingu þess við aktín (Silverthorn 2012).   

1.3 Oxytósín og oxytósín viðtakinn 

Taugahormónið oxytósín er peptíð sem samanstendur af níu amínósýrum (cys-tyr-
ile-gln-asn-cys-pro-leu-gly-NH2) sem tengjast saman með brennisteinsbrú milli 
cystein leifanna tveggja (Vrachnis o.fl. 2011). Oxytósín er framleitt í magnocellular 
taugafrumum í paraventricular (PVN) og supraoptic (SON) kjörnum í undirstúku 
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heilans (Koeppen og Stanton 2009). Taugasímar þessara frumna ná niður í aftari 
hluta heiladinguls. Oxytósín er flutt eftir taugasímunum niður til heiladinguls og er 
losað þaðan út í blóðrás (Mynd 1.1) (Goodman Gilman o.fl. 1985). 

 
Mynd 1.1: Oxytósín er myndað í magnocellular (paraventricular og supraoptic 
kjarnar) taugafrumum í undirstúku. Oxytósínið er flutt eftir símaendum 
taugafrumnanna til afturhluta heiladinguls þar sem það er geymt þar til það er losað út 
í blóðrás. Aðlagað frá Berne & Levy Physiology, 6. útgáfa, eftir B. Koeppen og B. 
Stanton, 2009, Elsevier Inc. 

Ýmsir vefir framleiða og losa oxytósín, þar á meðal eistun, hóstarkirtill, fylgjan, 
líknarbelgur og legslíman (Gimpl og Fahrenholz 2001; Geenen o.fl. 1986). Oxytósín 
gegnir mörgum hlutverkum í líkamanum en þekktust meðal þeirra er legsamdráttur 
við fæðingu, losun mjólkur fyrir brjóstagjöf og myndun tilfinningatengsla milli 
einstaklinga (oxytósín hefur oft verið nefnt „ástarhormónið“ í því samhengi) (Gimpl 
og Fahrenholz 2001; Zingg og Laporte 2003). Við fæðingu binst oxytósín oxytósín-
viðtökum í legvöðva en það kemur af stað borðferli sem leiðir til vöðvasamdráttar 
(Vrachnis o.fl. 2011). 

Oxytósínviðtakinn (OXTR) er himnuviðtaki sem innheldur sjö gegnumhimnu-
próteinhneppi (e. transmembrane domains) og tilheyrir flokki G-prótein tengdra 
viðtaka (e. G-protein coupled receptors). Viðtakinn er tengdur G-próteini af gerð Gq/11 
(Vrachnis o.fl. 2011; Zingg og Laporte 2003). Við bindingu oxytósíns við OXTR í 
legvöðvafrumum virkjast Gq próteinið en það virkjar fosfólípasa Cβ. Fosfólípasi Cβ 
klýfur fosfatadylinositol bisfosfat, PIP2, (e. phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate) 
sem er til staðar í litlu magni á innra borði frumuhimnunnar. Þá myndast tvær 
afurðir, inosítól 1,4,5-trisfosfat (IP3) og diacýlglýseról (DAG) og hafa þessi efni áhrif á 
tvö mismunandi boðferli (Mynd 1.2) (Alberts o.fl. 2002; Vrachnis o.fl. 2011). 
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IP3 binst við IP3-stýrð Ca2+-losunargöng (e. IP3-gated Ca2+-release channels) á 
yfirborði vöðvafrymisnetsins. Þetta veldur því að Ca2+ er losað úr vöðvafrymisnetinu 
og styrkur þess í umfrymi eykst margfalt (Alberts o.fl. 2002). Ca2+ binst við 
boðmiðlarann calmodúlín og leiðir sú binding að lokum til vöðvasamdráttar eins og 
áður hefur verið lýst. Fruman leitar þó fljótt eftir að minnka styrk Ca2+ í umfrymi. Hún 
gerir það með því dæla Ca2+ út úr frumunni og með því að óvirkja IP3, ýmist með 
fosfatasa eða kínasa. Hin afurðin við klofningu PIP2 er DAG. Það er klofið til að mynda 
arachidonic sýru sem er notað við myndun prostaglandína. DAG virkjar einnig prótein 
kínasa C (PKC) sem fosfórýlerar önnur prótein (Alberts o.fl. 2002). Einnig verkar DAG 
á spennustýrð eða viðtaka-tengd göng sem leiðir til afskautunar frumuhimnunnar. 
Við þetta flæðir Ca2+ inn í frumuna og ýtir enn fremur undir vöðvasamdrátt (Alberts 
o.fl. 2002; Vrachnis o.fl. 2011).  

 

Mynd 1.2: Virkjun oxytósín viðtakans leiðir til legvöðvasamdráttar. Binding 
oxytósíns við oxytósín viðtakann (OXTR) virkjar G-próteinið Gαq/11 sem virkjar í senn 
fosfólíðasa C (PLC). PLC klýfur fosfatadylinositol bisfosfat (PIP2) í inosítól 1,4,5-trisfosfat 
(IP3) og diacýlglýseról (DAG). IP3 veldur losun á Ca2+ frá vöðvafrymisnetinu á meðan 
DAG virkjar prótein kínasa C (PKC). Gαq/11 virkjar einnig spennustýrð-Ca2+ göng og 
veldur þannig innflæði Ca2+ inn í frumuna. Ca2+ binst við calmodulin og Ca2+/calmodulin 
komplexinn virkjar MLC kínasa sem leiðir til legvöðvasamdráttar. Bæði OXTR og PKC 
virkjar MAP kínasa (MAPK) boðferlið en það leiðir til aukinnar virkni fosfólípasa A2 í 
umfrymi (cPLA2). Aukin cPLA2 virkni og MAPK virkni leiða til myndunar 
prostaglandína sem geta einnig leitt til vöðvasamdráttar. Annað ferli sem OXTR virkjar 
er RhoA-RhoA tengt prótein kínasa boðferlið (RhoA-ROK) en það leiðir einnig til 
aukinnar fosfórýleringar á MLC og hefur þannig áhrif á legvöðvasamdrátt. Aðlagað frá 
„The oxytocin-oxytocin receptor system and its antagonists as tocolytic agents“, eftir N. 
Vrachnis o.fl., 2011, International Journal of Endocrinology. 
 

Oxytósínviðtakinn virkjar einnig MAPK (mitogen-activated protein kinase) og Rho 
kínasa boðferlin (Vrachnis o.fl. 2011). Rho kínasa boðferlið tengist vöðvasamdrætti, 
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frumufari og stjórn frumuhringsins en MAPK boðferlið leiðir til aukins magns 
fosfólípasa A2 í umfrymi. Fosfólípasi A2 veldur vatnsrofi fosfólípíða og losun 
arachidonic sýru sem, eins og áður hefur verið lýst, leiðir til myndunar prostaglandína 
(Vrachnis o.fl. 2011). 

1.3.1 Tjáning og genastjórn oxytósíns 

Genið sem skráir fyrir oxytósín (OXT) er staðsett á litningi 20p13 (Rao o.fl. 1992). Gen 
þetta skráir bæði fyrir oxytósíni og burðarpróteini þess, neurophysin I. OXT-
neurophysin I genið samanstendur af þremur útröðum. Fyrsta útröðin skráir fyrir 
oxytósíni og fyrstu níu amínósýruleifum af neurophysin; önnur útröðin skráir fyrir 
meginhluta neurophysin, amínósýruleifum 10-76, en þriðja útröðin skráir fyrir 
karboxýl enda neurophysin (leifar 77-95) ásamt glýkópeptíði (Mynd 1.3) (Gimpl og 
Fahrenholz 2001). Eftir að OXT (oxytósín-neurophysin I forprópeptíð) hefur verið 
umritað og þýtt í PVN og SON frumum undirstúkunnar kallast afurðin forpróoxytósín. 
Staðsetningarröðin (e. N-signal peptide) er fjarlægð og forprópeptíðið flutt í 
frymisnetið og þaðan í Golgi-kerfið þar sem það er pakkað og losað út í umfrymið í 
seytikornum. Seytikornin eru flutt eftir taugasímum PVN og SON niður til símaenda í 
afturhluta heiladinguls. Á meðan þessum flutningi stendur er forprópeptíðið klippt í 
oxytósín og neurophysin I og eru afurðirnar geymdar í seytibólunum í símaendunum 
þar til þær eru losaðar út í blóðrás (Koeppen og Stanton 2009). Neurophysin I er talið 
nauðsynlegt til réttrar pökkunar og geymslu oxytósíns í heiladingli. α-amínóhópur 
Cys-1 leifar oxytósíns er aðalbindisvæði neurophysin I. Við lágt sýrustig eins og finnst 
í seytikornum (pH ~5.5) eru tengslin mjög sterk vegna prótónunar amínóhópsins en 
þessi tengsl verða veikari þegar efnin eru losuð í blóðvökvann (pH 7,4) og veldur það 
losun oxytósíns frá neurophysin burðarpróteininu (Gimpl og Fahrenholz 2001).  

Þó að oxytósín sem framleitt er í heiladingli sé nauðsynlegt fyrir mörg ferli í 
líkamanum, svo sem brjóstagjöf, er það ekki nauðsynlegt við fæðingu (Bossmar o.fl. 
2007; Young III o.fl. 1996). Þess í stað er það oxytósín sem myndað er í leginu sjálfu 
sem hefur áhrif við fæðingahríðir. Tjáning OXT í leginu eykst yfir 150-falt við þungun 
og við hríðir er magn OXT mRNA í legi 70-falt meira en í undirstúku (Lefebvre o.fl. 
1992). Aukning á tjáningu OXT verður samhliða aukningu á estradíóli í leginu og hafa 
margar rannsóknir sýnt fram á að estradíól auki tjáningu á OXT (Blanks o.fl. 2003; 
Zingg og Laporte 2003). Stýrilsvæði OXT gensins inniheldur spegilsamhverfa (e. 
palindromic) endurtekna röð sem verkar sem bindisvæði fyrir estradíól (e. estrogen 
response element) (Gimpl og Fahrenholz 2001; Mitchell, Fang, og Wong 1998). Áhrif 
oxytósíns á legið við þungun og barnsburð eru því af völdum paracrine áhrifa frekar 
en af völdum innkirtlahormóna (Mitchell, Fang, og Wong 1998). 
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Mynd 1.3: Bygging OXT gensins, mRNA og próteinafurðir. OXT genið samanstendur 
af þremur útröðum og tveimur innröðum. Fyrsta útröðin skráir fyrir staðsetningaröð 
(staðs.röð) próteinsins, oxytósín peptíðinu og fyrstu níu amínósýruleifum (*) á 
amínóenda neurophysin I (NP). Önnur útröðin skráir fyrir meginhluta neurophysin 
(leifum 10-76) en þriðja útröðin skráir fyrir karboxýlenda próteinsins (leifum 77-95) 
ásamt glýkópeptíði. Eftir umritun og splæsingu samanstendur OXT mRNA af 
staðsetningaröð, oxytósín, neurophysin I og glýkópeptíð. Þetta mRNA er þýtt yfir í 
forprótein sem kallast preprooxytósín. Staðsetningaröðin er klippt af og forpróteinið er 
flutt í frymisnetið og þaðan í Golgi-kerfið þar sem það er losað í umfrymið í seytikorni. 
Seytikornið er flutt eftir taugasímum til afturhluta heiladinguls en á meðan flutningi 
stendur er próteinið klippt niður í oxytósín, neurophysin I og glýkópeptíð afurðir. 
Aðlagað frá Berne & Levy Physiology, 6. útgáfa, eftir B. Koeppen og B. Stanton, 2009, 
Elsevier Inc. 

1.3.2 Tjáning og genastjórn oxytósín viðtakans 

Oxytósínviðtakagenið, OXTR, er staðsett á litningi 3p25-3p26.2 og samanstendur af 
þremur innröðum og fjórum útröðum (Vrachnis o.fl. 2011). Fyrstu tvær útraðirnar 
eru non-coding en seinni tvær skrá fyrir himnupróteininu. Afurð gensins er prótein 
sem samanstendur af 389 amínósýrum og hefur sjö gegnumhimnu-hneppi (Gimpl og 
Fahrenholz 2001). 

Stjórn OXTR í legi og brjóstkirtli er mjög breytileg eftir líkamsástandi. Samhliða auknu 
magni af oxytósíni við fæðingahríðir, eykst tjáning oxytósín viðtakans allt að 300-falt í 
legvöðvafrumum (Terzidou o.fl. 2006). Stuttu eftir barnsburð minnkar tjáningin og 
nálgast að vera það sem hún var fyrir þungun. Í brjóstkirtli eykst tjáning OXTR á 
seinnihluta þungunar og helst aukin á meðan brjóstagjöf stendur (Mamrut o.fl. 2013; 
Zingg og Laporte 2003). Af þessu sést að stjórn OXTR er háð bæði ástandi og gerð 
frumna og vefjar.  

Það er vel þekkt að G-prótein tengdir viðtakar myndi ónæmi fyrir bindlum sínum við 
langvarandi örvun viðtakans af oxytósíni (Ferguson 2001). Þessi ónæmismyndun (e. 
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desensitization) getur orðið vegna tveggja atburða, innhvelfingar viðtakans inn í 
umfrymið eða breytinga á tjáningu viðtakans, það er breyting á magni mRNA 
viðtakans. Innhvelfing getur orðið mjög hratt og gerist í tveimur meginskrefum, 
fosfórýleringu viðtakans sem hindrar virkjun G-próteinsins, og binding arrestín 
próteina við viðtakann. Arrestín hindra virkjun G-próteinsins og leiða til 
innhvelfingar viðtakans (Vrachnis o.fl. 2011; Ferguson 2001). Bæði in vivo og in vitro 
rannsóknir á legvöðvafrumum hafa leitt í ljós að magn OXTR mRNA minnkar með 
langvarandi oxytósín gjöf (Vrachnis o.fl. 2011). Þetta getur skipt máli þegar verið er 
að meðhöndla blæðingu í kjölfar fæðingar, legvöðvinn getur orðið ónæmur fyrir 
oxytósín gjöf og getur það leitt til spennuleysis sem ekki er hægt að meðhöndla með 
frekari oxytósín gjöf. Til að koma í veg fyrir þetta er oxytósín oft gefið í  skömmtum (e. 
pulses) (Vrachnis o.fl. 2011). 

Enn er ekki fullkomlega ljóst hvaða ferli liggja að baki stjórn tjáningar OXTR í 
mönnum. Stýrilsvæði OXTR er staðsett um 1000 bp frá geninu. Í músum inniheldur 
stýrilsvæðið estradíól-bindiset en samsvarandi set hefur ekki fundist í geninu í 
mönnum (Terzidou o.fl. 2006; Gimpl og Fahrenholz 2001). Stýrilsvæðið inniheldur 
bindiset fyrir umritunarþættina C/EBP (CCAAT-enhancer binding protein) og NF-κB 
(nuclear factor-κB) (Terzidou o.fl. 2006; Zingg og Laporte 2003). Þessir flokkar 
umritunarþátta eru oft tengdir við bólguviðbragð. C/EBP er fjölskylda umritunarþátta 
sem samanstendur af sex leusín rennilása-bindi próteinum (e. leucine zipper binding 
protein). NF-κB er umritunarþáttur sem á stóran þátt í stjórn tjáningar á genum sem 
tengjast bólgusvörun. Fyrir fæðingahríðir eykst magn cytokínsins interleukin-1β (IL-
1β), en rannsóknir benda til að IL-1β valdi aukingu á tjáningu OXTR (Terzidou o.fl. 
2006). Virkni NF-κB í líknarbelgi í mönnum eykst í kringum barnsburð og benda 
rannsóknir á rottum til samsvarandi aukningar í legvöðvafrumum (Terzidou o.fl. 
2006). Fyrirmálshríðir (e. preterm labour) eru oft af völdum sýkinga og hafa verið 
tengdar við aukið magn IL-1β innan legsins, en það virkjar bæði tjáningu á OXTR og 
NF-κB sem virkjar einnig OXTR (Agrawal og Hirsch 2012; Terzidou o.fl. 2006). Einnig 
er magn NF-κB aukið fyrir fæðingahríðir (Terzidou o.fl. 2006). Þannig virðast 
umritunarþættir tengdir bólgusvörun taka þátt í stjórn tjáningar oxytósín viðtakans. 

1.4 Prostaglandín, viðtakar og hermiefni 

Prostaglandín (PG) eru lípíðefni sem finnast í nær öllum frumum líkamans. Þau eru 
mynduð úr fitusýrum, til dæmis arachidonik sýru (20:4ω6), í nokkrum ensímháðum 
skrefum. Fyrsta skrefið fyrir myndun prostaglandína úr arachidonik sýru er losun 
arachidonik sýru úr himnufosfólípíðum en sú losun er hvötuð af fosfólípasa A2 
(Murakami o.fl. 2002; Blesson og Sahlin 2014). Þó getur arachidonic sýra einnig verið 
mynduð úr DAG eins og áður hefur verið lýst (Kafli 1.3). Ensímin cyclooxygenasi-1 og 
2 (COX-1 og 2) hvata breytingu arachidonic sýru yfir í prostaglandín H2. PGH2 er 
óstöðug afurð og er því fljótt umbreytt í lokaafurðina af ýmsum prostaglandín 
synþösum (Murakami o.fl. 2002). Til eru fimm meginflokkar prostaglandína: 
prostaglandín E (PGE), prostacyclin I (PGI) prostaglandín D (PGD), prostaglandín F 
(PGF) og thromoxan. PGE skiptist í PGE1 og PGE2. 

Prostaglandín taka þátt í ýmsum ferlum í líkamanum, svo sem æðavíkkun, 
bólgusvörun og samdrætti í sléttum vöðva (Haynes, Whitehouse, og Vernon-Roberts 
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1992; Dittrich o.fl. 2009; Murakami o.fl. 2002). Áhrif prostaglandína geta verið 
mismunandi eftir frumugerð eða ástandi vefjar. Þessi breytileiki stafar af því að 
prostaglandín geta bundist við marga mismunandi viðtaka sem valda mismunandi 
boðferlum. Til eru fimm meginflokkar prostaglandín viðtaka: Prostaglandín E viðtaki 
(EP) sem skiptist í EP1, EP2, EP3 og EP4 undirflokka; prostaglandín F viðtaki (FP); 
prostaglandín D viðtaki (DP); prostacyclin viðtaki (IP) og thromboxan viðtaki (TP). 
Yfirlit yfir þessa viðtaka, bindla þeirra og áhrif má sjá í töflu 1.1 að neðan. Þessir 
prostaglandín viðtakar eru allir G-prótein tengdir viðtakar en þeir valda virkjun 
mismunandi boðferla innan frumna. EP1 er tengdur G-próteininu Gαq/11 líkt og 
oxytósínviðtakinn (OXTR) og veldur því sömu áhrifum og sá viðtaki, það er myndun á 
IP3 sem leiðir til flæðis Ca2+ inn í umfrymið og þannig til samdráttar (Arulkumaran 
o.fl. 2012; Coleman, Smith, og Narumiya 1994). EP2 og EP4 eru tengdir GαS 
(stimulatory G prótein) og valda virkjun á adenýlýl cyclasa (AC) og þá myndun cyclic 
AMP (cAMP) en AC hvatar myndun cAMP úr ATP (Alberts o.fl. 2002; Coleman, Smith, 
og Narumiya 1994). Aukið cAMP leiðir til slökunar á sléttum vöðva á tvo vegu: Ca2+ er 
dælt úr umfrymi og MLCK er fosfórýleraður af cAMP háðum prótein kínasa (PKA) sem 
veldur því að létta keðja myósín er ekki fosfórýleruð og myósín getur ekki bundist 
aktíni með þeim afleiðingum að það slaknar á vöðvanum (Silverthorn 2012). EP3 
hefur níu ísóform (EP3I-IX) og eru flestir þeirra tengdir Gαi (inhibitory) sem hindrar 
virkni AC og veldur því að minna cAMP er myndað og leiðir þannig til 
vöðvasamdráttar (Alberts o.fl. 2002; Coleman, Smith, og Narumiya 1994; 
Arulkumaran o.fl. 2012). Sum ísóform EP3 eru tengd öðrum G-próteinum, til dæmis 
EP3II og EP3IV sem eru tengd Gαs og/eða Gαq (Arulkumaran o.fl. 2012). FP og TP 
viðtakarnir eru tengdir Gαq og valda bæði losun á Ca2+ inn í umfrymið og virkjun á 
fosfólípasa C og IP3 (Blesson og Sahlin 2014; Shi o.fl. 2005). DP og IP viðtakarnir eru 
tengdir Gαs og valda því virkjun á AC (Coleman, Smith, og Narumiya 1994).  

1.4.1 Áhrif prostaglandína í legi 

Prostaglandín eru lykilefni í æxlunarlíffræði. Þau koma við sögu eggloss, tíðahrings, 
meðgöngu og fæðingu. Prostaglandín viðtakar finnast í mörgum hlutum legsins, svo 
sem legslímu (e. endometrium), legvöðva (e. myometrium) og leghálsi (Blesson og 
Sahlin 2014). Legið undirgengst miklar breytingar á meðgöngu og við fæðingarhríðir. 
Efri hluti legsins stækkar til að rúma vaxandi fóstrið og við hríðir dregst það saman á 
meðan það slaknar á neðri hluta þess til að hleypa fóstrinu í heiminn. Prostaglandín 
og viðtakar þeirra eiga stóran þátt í þessu ferli. Talið er að aukin myndun 
prostaglandína eigi þátt í upphafi fæðingahríða en hægt er að nota prostaglandín 
mótlyf (e. antagonist) til að koma í veg fyrir fyrirmálshríðir (Astle, Thornton, og Slater 
2005; Dittrich o.fl. 2009). Eins og áður sagði eru áhrif prostaglandína mismunandi 
eftir því hvaða viðtökum þau bindast og því ræður hlutfall viðtaka í legi áhrifum 
þeirra. Rannsóknir hafa verið gerðar til að athuga hvort hlutfall EP viðtaka sé 
breytilegt í efri og neðri hluta legsins við hríðir en niðurstöður þeirra hafa verið ólíkar 
(Astle, Thornton, og Slater 2005; Arulkumaran o.fl. 2012). Fjöldi og samsetning 
prostaglandín viðtakanna breytist einnig í gegnum tíðahringinn (Blesson og Sahlin 
2014). 
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Tafla 1.1: Prostaglandín viðtakar og áhrif þeirra. Sýndir eru sjö flokkar 
prostaglandín (PG) viðtaka ásamt G-próteinum sem þeir tengjast. Einnig eru sýndir 
helstu bindlar viðtakanna og hvaða áhrif binding þessara efna hefur á frumustarfsemi 
og vöðvasamdrátt. 

Yfirflokkur Viðtaki G-prótein Bindill Áhrif í frumu Áhrif á 

samdrátt 

PGE viðtakar EP1 Gαq/11 PGE1, PGE2 Losun Ca2+ Samdráttur 

 

EP2 GαS PGE1, PGE2 

misoprostól1 

Virkjun AC, 

myndun cAMP 

Slökun 

EP3 Gαi
2 PGE1, PGE2 

misoprostól1 

Hindrun AC, minni 

myndun cAMP 

Samdráttur 

EP4 GαS 

 

PGE1, PGE2 Virkjun AC, 

myndun cAMP 

Slökun 

PGF viðtaki FP Gαq PGF2α Virkjun fosfólípasa 

C-IP3, losun Ca2+ 

Samdráttur 

PGD viðtaki DPI GαS PGD2 Virkjun AC, 

myndun cAMP 

Slökun 

PGI viðtaki IP GαS PGI2 Virkjun AC, 

myndun cAMP 

Slökun 

Thromboxan 

viðtaki 

TP Gαq Thromboxan Virkjun fosfólípasa 

C-IP3, losun Ca2+ 

Samdráttur 

1 (Coleman, Smith, og Narumiya 1994) 
2 Breytilegt eftir ísóformi, sjá útskýringu í texta 

 

1.4.2 Misoprostól 

Misoprostól er prostaglandín E1 hermiefni (e. analogue) en ólíkt PGE1 getur það 
bundist öllum EP viðtökum (Stolerman 2010; Woodward, Jones, og Narumiya 2011). 
Lyfið er notað í ýmsum tilgangi, við meðferð magasára, til að „þroska“ leghálsinn (e. 
cervical ripening) og til að stöðva blæðingu eftir fæðingu (Haynes, Whitehouse, og 
Vernon-Roberts 1992; Chiossi o.fl. 2012; Tunçalp, Hofmeyr, og Gülmezoglu 2012). 
Notkun misoprostóls sem meðferð gegn blæðingu í kjölfar fæðingar var kynnt árið 
1997 og síðan þá hafa verið gerðar fjöldamargar rannsóknir á áhrifum og virkni þess 
(El Refaey, O’Brien, og Morafa 1997; Chong og Su 2006; Alfirevic o.fl. 2007). Sumar 
þessara rannsókna gáfu ólíkar niðurstöður og lengi vel voru læknar og vísindamenn 
ósammála um hvort misoprostól væri áhrifameira en lyfleysa til notkunar gegn 
blæðingar eftir fæðingu. Þó voru flestir sammála um að önnur lyf, svo sem oxytósín, 
væri áhrifameiri en misoprostól (Chong og Su 2006). Einn helsti kostur misoprostóls 
er sá hvað efnið er stöðugt og þolir lengi geymslu. Geyma þarf oxytósín við 2-8°C í 
myrkri en misoprostól þolir að vera geymt við herbergishita í lengri tíma (El Refaey, 
O’Brien, og Morafa 1997). Þar að auki er oxytósín geymt í vökvalausn og þarf að gefa 
það á sprautuformi á meðan misoprostól er geymt á pilluformi og má því gefa það 
ýmist munnlega eða í gegnum endaþarm (Alfirevic o.fl. 2007). Lyfið hentar því vel til 
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notkunar á þeim svæðum þar sem ekki er aðgangur að sprautanlegum lyfjum 
(Alfirevic o.fl. 2007; Derman o.fl. 2006). 

1.5 Rannsóknir á vöðvasamdrætti í legi 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum lyfja á legvöðvasamdrátt. Þessar 
rannsóknir hafa bæði verið gerðar in vivo og in vitro og margar tegundir spendýra 
verið notaðar sem tilraunamódel, svo sem rottur, kindur og menn (Crankshaw 2001). 
Flestar in vitro rannsóknir notast við líffæraböð, þar sem legvöðva er komið fyrir í 
böðunum sem innihalda lífeðlisfræðilega salt lausn (e. physiological salt solution) eða 
Krebs lausn. Vöðvinn er síðan tengdur við einhversskonar þrýstings- eða tognema og 
þaðan í tölvu eða sírita. Þá má gefa inn lyf og athuga hver áhrifin verða að samdrátt í 
vöðvanum. 

Erfitt getur verið að gera rannsóknir á legvöðvanum, þá aðallega vegna sjálfvirkni 
hans (Crankshaw 2001). Sjálfvirkni finnst í ýmsum gerðum sléttra vöðva en hún er 
skilgreind sem misreglubundinn samdráttur í vöðvanum vegna sveifla í himnuspennu 
frumnanna sem verða án utanaðkomandi áhrifa (Riemer og Heymann 1998). Hægt er 
að koma í veg fyrir þessa sjálfvirkni með því að baða vöðvann í lausn með lágum styrk 
af Ca2+ eða Mg2+. Skortur þessara jóna getur þó haft áhrif á svörun vöðvans við 
lyfjagjöf og því er ekki mælt með þeirri aðferð. Sjálfvirkni legvöðvans er í flestum 
tilfellum reglubundinn og því er hægt að meta áhrif lyfjagjafar að frádregnum áhrifum 
sjálfvirkninnar (Crankshaw 2001). 

Algengasta tilraunalífveran sem er notuð sem módel fyrir legvöðvasamdrátt í 
mönnum er rottan. Þó skortir rottuna tvo af fjórum EP viðtökum (EP2 og EP4) 
(Crankshaw 2001). Því er mögulegt að rottan sé ekki gott tilraunamódel þegar skoða 
á áhrif prostaglandína á legvöðvasamdrátt. Músin er náskyld rottunni og er oft notuð 
sem tilraunadýr í erfðafræðirannsóknum en hefur ekki áður verið notuð sem módel 
fyrir samdráttartilraunir. Þar sem músin hefur allar gerðir EP viðtaka (EP1, EP2, EP3 
og EP4) er líklegt að hún sé betra módel fyrir legvöðvasamdrátt af völdum 
prostaglandína en rottan (Kiriyama o.fl. 1997). 

1.6 Markmið verkefnisins 

Áhrif lyfjanna oxytósíns og misoprostóls á legvöðvasamdrátt hafa mikið verið 
rannsökuð, bæði in vivo og in vitro. Áhrif oxytósíns eru vel skilgreind og boðferli þess 
vel þekkt. Áhrif misoprostóls eru þekkt en rannsóknar gefa þó oft ólíkar niðurstöður. 
Lítið hefur þó verið rannsakað hvernig þessi tvö efni vinna saman til að framkalla 
samdrátt en þau eru oft gefin saman til að meðhöndla blæðingu eftir fæðingu. 
Tilgangur þessa verkefnis var að athuga hver samverkandi áhrif oxytósíns og 
misoprostóls væru á in vitro legvöðvasamdrátt. Megintilgáta verkefnisins var sú að 
misoprostól magni upp samdráttaráhrif oxytósíns í legvöðva músa. Til þess að prófa 
tilgátuna voru notuð leg úr óþunguðum músum. Skoðaður var samdráttur í legbútum 
sem hlutu ekkert inngrip (viðmið), einungis oxytósín, einungis misoprostól eða bæði 
oxytósín og misoprostól. Önnur tilgáta verkefnisins var sú að hár styrkur oxytósíns 
með misoprostóli hafi temprandi áhrif á tjáningu oxytósínviðtakans vegna 
niðurstjórnunar viðtakans. Til að kanna þessa tilgátu var tjáning Oxtr mæld fyrir og 
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eftir rúma klukkstunda langa meðhöndlun með oxytósíni og misoprostóli. Þá var 
borin saman tjáning Oxtr í legbútum sem höfðu ekki fengið neina lyfjagjöf og í þeim 
legbútum sem fengu bæði oxytósín og misoprostól. 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Tilraunadýr 

Notast var við fjórtán kvenkyns mýs af stofni C57BL/6 (Jackson Laboratories, Bar 
Harbor, ME). Sjö mýs voru 14-15 mánaða gamlar og sjö mýs voru 1-4 mánaða gamlar. 
Umhverfisaðstæðum í tilraunadýraherbergi var stjórnað, hitastig var haft í kringum 
21-24°C, loftraki 16-25%, 12 klst ljós-myrkur tímabil og höfðu dýrin aðgang að fæðu 
og vatni ad libitum. Dýrin voru aflífuð með koldíoxíð köfnun, háls þeirra brotinn og 
skorið á hálsslagæðar. Kviður þeirra var skorinn og legið fjarlægt í fjórum hlutum 
(tveir bútar úr vinstri hlið og tveir úr hægri hlið) og fært yfir í líffærabað. Á Mynd 2.1 
má sjá yfirlitsmynd fyrir þvag- og kynfærakerfi kvenkyns músar.  

 

 

Mynd 2.1: Þvag- og kynfærakerfi kvenkyns músar. Á myndinni má sjá þvagkerfi 
músarinnar, nýrun liggja aftarlega í kviðarholi en frá þeim liggja þvagpípur sem leiða í 
þvagblöðru. Fituvefur liggur við nýrun og tengjast eggjastokkum. Eggjaleiðarar liggja 
upp við eggjastokka og frá þeim tekur við legið sem er umlukið fituvef. Leg músarinnar 
skiptist í hægra og vinstra horn sem sameinast í leggöngum. Á myndinni má einnig sjá 
neðri holæð og endaþarm. Aðlagað frá The Anatomy of the Laboratory Mouse eftir M. 
Cook, 1965, aðlagað að vefnum af (Mouse Genome Informatics 2008). 

2.2 Efni og lausnir 

Við útbúning líffræðilegra saltlausna, eða Krebs lausna, var notast við stofnlausnir og 
má sjá yfirlit yfir þær í Tafla 2.1. Lyfjastofnlausnir voru 1,7•10-5 M oxytósín (MSD 
Animal Health, Milton Keynes, Bretland) og 2,6•10-2 M mísóprostól (Tocris 
Bioscience, Bristol, Bretland). 

Leg 

Fita 

Eggja- 
leiðari 

Hægri 
þvagpípa 

Fita 

Vinstra 
nýra 

Eggjastokkur 

Neðri holæð 

Endaþarmur 

Þvagblaðra 
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Tafla 2.1: Stofnlausnir sem notaðar voru við útbúning líffræðilegra saltlausna. 
Taflan sýnir yfirlit yfir þær stofnlausnir sem notaðar voru til að útbúa líffræðilegar 
saltlausnir (Krebs lausnir) sem notaðar voru í samdráttartilraunum. Sjá má styrk 
lausnanna (mM)  ásamt framleiðanda efnanna sem notuð voru til að útbúa stofnlausnir. 

Efni Styrkur stofnlausnar (mM) Framleiðandi 

NaCl 1155,0 
Merck KGaA, Darmstadt, 

Þýskaland 

NaHCO3 219,0 
Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Þýskaland 

NaH2PO4•H2O 11,6 
Merck KGaA, Darmstadt, 

Þýskaland 

KCl 46,0 
Merck KGaA, Darmstadt, 

Þýskaland 

MgSO4•7H2O 11,6 
Merck KGaA, Darmstadt, 

Þýskaland 

Glúkósi 111,0 
Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Þýskaland 

CaCl2•2H2O 25,0 
Merck KGaA, Darmstadt, 

Þýskaland 
 

2.2.1 Baðlausnir 

Notast var við þrjár mismunandi Krebs lausnir: venjulega Krebs lausn, kalsíumsnauða 
Krebs lausn og Krebs lausn þar sem styrkur kalíums var tífaldur (10x KCl Krebs 
lausn). Útbúinn var einn lítri af hverri Krebs lausn á tilraunadegi, eða eftir þörfum, 
með því að þynna stofnlausnirnar tífalt. Í Tafla 2.2 má sjá hver styrkur einstakra jóna 
var í þessum þremur lausnum. 

Tafla 2.2: Styrkur einstakra jóna í líffræðilegum saltlausnum. Sýndur er mólstyrkur 
(mM) jóna í þremur líffræðilegum saltlausnum (Krebs lausnum) sem voru útbúnar, 
venjulegri Krebs lausn, kalsíumsnauðri Krebs lausn og Krebs lausn sem innihélt tífaldan 
styrk KCl (10x KCl Krebs lausn). 

 
Venjuleg  

Krebs lausn 
Kalsíumsnauð  

Krebs lausn 
10x KCl  

Krebs lausn 
Jón Styrkur (mM) Styrkur (mM) Styrkur (mM) 

Na+ 138,6 140,9 97,2 
Cl- 125,1 122,4 125,1 
K+ 4,60 4,60 46,0 

Ca2+ 2,50 0 2,5 
HCO3- 21,9 21,9 21,9 
H2PO4- 1,16 1,16 1,16 
Mg2+ 1,16 1,16 1,16 
SO42- 1,16 1,16 1,16 
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2.2.2  Lyfjalausnir 

Oxytósín lyfjastofnlausn var 1,7•10-5 M og var geymd við 4°C. Lyfjaskammtar voru 
útbúnir sama dag og tilraunir voru framkvæmdar. Notast var við lyfjaskammta á 
bilinu 10-12 til  10-7 M og var lyfið leyst í venjulegri Krebs lausn.  

Útbúnir voru 50 μL stofnlausnaskammtar af 2,6•10-2 M misoprostól stofnlausn sem 
voru leystir í dímetýl súlfoxíði, DMSO (Sigma-Aldrich, Steinheim, Þýskaland) og 
geymdir við -20°C. Lyfjaskammtar voru útbúnir á sérhverjum tilraunardegi. Styrkur 
þeirra var á bilinu 10-12 til 10-6 M og voru skammtarnir leystir í DMSO.  

Allir lyfjaskammtar voru geymdir við 4°C fram að notkun. 

2.3 Samdráttartilraunir 

Eftir að tilraunadýri hafði verið fórnað var leg þess fjarlægt í fjórum hlutum og var 
hverjum legbút komið fyrir í líffærabaði sem innihélt 100,0 mL af venjulegri Krebs 
lausn. Hitastigi í líffæraböðum var haldið stöðugu við 38°C og stöðugt streymi af 95% 
O2 og 5% CO2 var í baðinu. Legbútarnir voru festir við tognema (AD Instruments, 
Hastings, Bretland)  með USP 4/0 silkiþræði (B. Braum, Melsungen, Þýskaland). 
Togneminn var tengdur við tölvutengdan sírænan-stafrænan (e. analog-digital) breyti 
(AD Instruments, Hastings, Bretland) en tölvan var með Windows 7 stýrikerfi og 
keyrði skráningarforritið LabChart 8 (AD Instruments, Hastings, Bretland). Eftir að 
búið var að festa alla legbúta við tognema var skipt um baðlausn yfir í kalsíumsnauða 
Krebs lausn. Í þessari lausn gat enginn samdráttur orðið í legvöðvabútunum svo hægt 
var að staðla passíft þan þeirra. Þan legbútanna var stillt á 2,2 mN og var heildartími 
þeirra í lausninni tíu mínútur. Að því loknu var skipt aftur um baðlausn með 100,0 mL 
af venjulegri Krebs lausn. Legbútarnir voru látnir jafna sig í þessari lausn í þrjátíu 
mínútur áður en tilraunir hófust og var þetta tímabil notað sem innra viðmið í 
úrvinnslu. Á Mynd 2.2 má sjá yfirlit yfir framkvæmd samdráttartilraunar á legvöðva. 

 

Mynd 2.2 Dæmi um framkvæmd samdráttartilraunar á legvöðva. Sýnd er mæling 
fyrir legvöðvabút sem hlaut oxytósín lyfjaskammta.  Skipt var úr kalsíumsnauðri 
Krebs baðlausn yfir í 100,0 mL af venjulegri Krebs lausn og var legvöðvinn látinn jafna 
sig í 30 mín. Á þessu tímabili komu fram sjálfvirkir samdrættir í vöðvanum. Oxytósíni 
var bætt í baðlausn á tíu mínútna millibili svo að lokabaðstyrkur varð  10-12 M,  10-

11 M,  10-10 M,  10-9 M,  10-8 M og  10-7 M (þegar gefið var einungis misoprostól 
var gefinn auka skammtur svo að lokastyrkur baðs yrði 10-6 M). Bæði kraftur og tíðni 
samdráttar jókst með hærri styrk oxytósíns.  Skipt var um baðlausn yfir í 100,0 mL af 
10x KCl Krebs lausn til að ná fram hámarkssamdrætti vöðvans.  Skipt var um 
baðlausn yfir í 100,0 mL kalsíumsnauða Krebs lausn til að slaka á vöðvanum svo hægt 
væri að stilla tog hans á 2,2 mN. Að tilraun lokinni var lengd legbútsins mæld og hann 
vigtaður. 

10 nM 

10 mín 
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Líffæraböðin voru fjögur; það fyrsta var notað sem ytra viðmið og fékk ekkert inngrip. 
Annað baðið var notað fyrir oxytósín lyfjagjöf, þriðja fyrir mísóprostól lyfjagjöf en það 
fjórða fyrir bæði oxytósín og mísóprostól lyfjagjöf samtímis. Í átta af fjórtán 
framkvæmdum samdráttartilraunum var ekki notast við ytra viðmið, heldur var sá 
legbútur notaður sem viðmiðunarsýni fyrir mælingu á tjáningu oxytósín viðtakans 
(sjá síðar). Heildarfjöldi viðmiðunarsýna í samdráttartilraunum var því sex. 
Líffæraböðum var haldið föstum með tilliti til lyfjagjafar, en það var breytilegt á 
tilviljanakenndan hátt hvaða hluti legsins var settur í hvert líffærabað hverju sinni. 
Einnig var breytilegt hvort legbútur var notaður sem viðmið í samdráttartilraunum 
eða í mælingum á tjáningu oxytósínviðtakans. 

Eftir að legbútarnir höfðu jafnað sig í þrjátíu mínútur hófst lyfjagjöfin. Eftir að hvert 
lyf hafði verið sett í líffærabaðið var beðið í tíu mínútur til að áhrif lyfjagjafarinnar 
kæmu fram. Gefið var annað hvort oxytósín, mísóprostól eða bæði oxytósín og 
mísóprostól eins og áður var lýst, svo að lokabaðstyrkur yrði á bilinu 10-12-10-6 M 
(Mynd 2.2). Að lokinni síðustu lyfjagjöf og eftir biðtíma hennar var skipt um baðlausn 
yfir í 10x KCl Krebs lausn. Þessi lausn var höfð í böðunum í tíu mínútur til að ná fram 
hámarkssamdrætti legvöðvans. Hár utanfrumustyrkur K+ veldur mikilli afskautun 
frumuhimnunnar. Þá myndast sífelldar boðspennur með hámarkstíðni sem veldur 
hámarkssamdráttarkrafti í vöðvanum (Crankshaw 2001). Að þeim tíma loknum var 
skipt yfir í 100,0 mL kalsíumsnauða Krebs lausn. Legbútarnir voru hafðir í þessari 
lausn í fimm mínútur til að ná fram fullkomni slökun, síðan var þan þeirra stillt á 2,2 
mN. Böðin voru svo lækkuð, lengd legbútanna mæld og þeir vigtaðir. Með þessu var 
tilrauninni lokið.  

Í átta af fjórtán tilraunum var sá legbútur sem fékk bæði oxytósín og misoprostól 
lyfjagjöf notaður sem vefjasýni fyrir mælingu á tjáningu oxytósín-viðtakans. Í þeim 
tilvikum var legbúturinn frystur í fljótandi köfnunarefni fyrir vigtun til að koma í veg 
fyrir vefjaskemmd. Í þessum átta tilvikum var vigtaður massi leiðréttur fyrir 
köfnunarefni sem loddi við glasið sem legbúturinn var í. Það var gert með því að vigta 
tómt glas (eins og hafði verið notað fyrir legbútana) fyrir og eftir frystingu í fljótandi 
köfnunarefni. Mismunur á massa jafngilti þá massa köfnunarefnisins og var sá massi 
dregin frá vigtuðum massa frystra legbúta. Á Mynd 2.3 og Mynd 2.4 má sjá dreifingu 
massa og lengdar legbútanna milli hópa. Einhliða fervikagreining (ANOVA) var notuð 
til að athuga hvort munur væri á massa og lengd legbúta milli hópa sem fengu ekkert 
inngrip, einungis oxytósín, einungis misoprostól eða bæði oxytósín og misoprostól. 
Ekki reyndist vera marktækur munur á massa milli hópanna (F(3,44)=1,69, P=0,20). 
Ekki reyndist heldur vera marktækur munur á lengd legbúta milli hópanna 
(F(3,44)=0,97, P=0,42). 
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Mynd 2.3: Dreifing massa legbúta milli inngripshópa. Kassarit sýnir dreifingu 
massa legbúta milli hópa sem fengu ýmist ekkert inngrip (viðmið, n=6), einungis 
oxytósín (n=14), einungis misoprostól (n=14) eða bæði oxytósín og misoprostól (n=14). 
Skegg sýna stærsta og minnsta mæligildi, endar kassans sýna efra og neðra 
fjórðungarmark og miðgildi er táknað með línu í kassanum. Ekki var marktækur munur 
á massa legbúta milli hópanna (P=0,20). 

 

Mynd 2.4 Dreifing lengdar legbúta milli inngripshópa. Sýnd er dreifing lengdar 
legbúta á milli hópanna sem fengu ýmist ekkert inngrip (viðmið, n=6), einungis oxytósín 
(n=14), einungis misoprostól (n=14) eða bæði oxytósín og misoprostól (n=14). Skegg 
sýna stærsta og minnsta mæligildi, endar kassans sýna efra og neðra fjórðungarmark 
og miðgildi er táknað með línu í kassanum. Ekki var marktækur munur á lengd legbúta 
milli hópanna (P=0,42). 

2.4 Mæling á genatjáningu 

2.4.1 RNA einangrun, hreinsun og víxlritun 

Vefjasýni voru snöggfryst í fljótandi köfnunarefni og geymd við -80⁰C. Frosin 
vefjasýni voru duftuð í Duftara (Mikrodismembrator, Sartorius) og RNA var 
einangrað með Tri Reagent (Ambion) eftir leiðbeiningum framleiðanda. Heildar RNA 
magn sýnanna var mælt með NanoDrop (ThermoScientific) og heilleiki kannaður með 
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Bioanalyzer (Agilent). Upplýsingar um styrk, hreinleika og heilleika sýnanna má sjá í 
töflu 5.1 í viðauka. 

Eftir að RNA hafði verið einangrað úr legvöðvasýnunum var það meðhöndlað með 
DNasa I og  hreinsað með RNeasy MinElute Cleanup setti (Qiagen) eftir leiðbeiningum 
framleiðanda. Heildar RNA magn var mælt með NanoDrop og heilleiki sýna kannaður 
með Bioanalyzer (Tafla 5.2). Tvö µg af heildar RNA undirgekkst víxlritun í cDNA með 
High Capacity cDNA Reverse Transcription setti (Ambion).  

2.4.2 qPCR 

Tjáning oxytósín viðtakans, Oxtr, var metin með qPCR (Quantitative Real Time 
Polymerase Chain Reaction) og var notast við 7500 Real-time PCR kerfi og SYBR 
Green (Applied Biosystem). Tafla 2.3 sýnir þá vísa sem notast var við (Mamrut o.fl. 
2013). Allar mælingar voru gerðar í þríriti og var hypoxanthine-guanine 
phosphoribosyltransferasi 1 (Hprt1) notað sem innrænt viðmið (Eurofins Genomics, 
Ebersberg, Þýskaland). cDNA magn sem samsvaraði 5 ng af RNA sýni var bætt við 20 
µL heildarhvarf með sértækum vísum með lokastyrk 150 nM. 

Tafla 2.3: Vísar fyrir qPCR mögnun. Sýnd er basaröð (bæði fram, F, og aftur, R) fyrir 
þá vísa sem notaðir voru til að magna upp Oxtr mRNA og Hprt1 mRNA í qPCR. 

Vísir fyrir mögnun á: Basaröð 

Oxtr mRNA 
F: 5‘-GTGCAGATGTGGAGCGTCT-3‘ 

R: 5‘-GTTGAGGCTGGCCAAGAG-3‘ 

Hprt1 mRNA 
F: 5‘-GGGATTTGAATCAGCTTTGTG-3‘ 

R: 5‘-TTGCGCTCATCTTAGGCTTT-3‘ 

 

2.5 Úrvinnsla 

2.5.1  Samdráttartilraunir 

Tognemar voru tengdir við tölvu með Windows 7 stýrikerfi sem keyrði LabChart 8 
(AD Instruments, Hastings, Bretland). Allir útreikningar voru gerðir í Excel 2013 
(Microsoft Office, Calfornia, USA). Öll gröf voru útbúin í Prism 5 (GraphPad Software 
Inc., California, USA). 

Sérhver legbútur var mældur og vigtaður að tilraun lokinni. Út frá lengd (l) og massa 
(m) var reiknað þverskurðarflatarmál (e. cross-sectional area, CA) legbútsins: 

𝐶𝐴 [𝑐𝑚2] =
𝑚 [𝑔]

𝑙 [𝑐𝑚] ∙ 1,05 
𝑔

𝑐𝑚3⁄
, 

þar sem gert var ráð fyrir að eðlismassi legbútsins væri 1,05 g/cm3 (Crankshaw 
2001). Síðan var reiknaður meðalsamdráttarkraftur (e. mean contractile force, MCF) 
fyrir hvert tímabil mælingar (tíu mínútna tímabil eftir lyfjagjöf). Til þess var notað 
flatarmál undir samdráttarferli (e. area under curve, AUC), sem var reiknað af 
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LabChart 8 forritinu fyrir hverjar tilraun. AUC á sérhverju tímabili (i) var deilt með 
tímalengd mælingar (t): 

𝑀𝐶𝐹 [𝑁] =
𝐴𝑈𝐶𝑖 [𝑁 ∙ 𝑠]

𝑡𝑖  [𝑠]
 

Gögnin voru síðan normaliseruð með því að deila sérhverju MCF gildi með CA fyrir 
samsvarandi legvöðvabút og fékkst þá meðalsamdráttarkraftur legvöðvans (MCF) í 
einingunni N/cm2.  

Notast var við Prism 5 til að útbúa skammtasvörunarferla fyrir sérhverja tilraun. Þá 
var notast við MCF-gildi sem fengust úr tilraunum, en þau gögn voru normaliseruð 
miðað við hámarks- og lágmarks MCF-gildi (Emax=100% og Emin=0%) innan hverrar 
mælingar. S-laga skammtasvörunarferill (e. sigmoidal dose-response curve) var 
ákvarðaður fyrir hverja mælingu en sá ferill hefur jöfnuna 

𝑦 = 𝑏𝑜𝑡𝑛 +
𝑡𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟 − 𝑏𝑜𝑡𝑛

1 + 10(log 𝐸𝐶50−𝑥)∙(𝐻𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙)
 

þar sem botn er lægsta mælda gildið (0%), toppur er hæsta mælda gildið (100%), 
logEC50 er gildi x þegar gildi y er mitt á milli botns og topps og Hill stuðull lýsir því 
hversu brattur ferillinn er. Út frá þessari jöfnu fékkst gildið EC50, en það er sá styrkur 
sem þarf til að ná svörun við lyfi sem jafngildir helmingi hámarkssvörunar. 

2.5.2  Mæling á genatjáningu 

Við ákvörðun á tjáningu Oxtr var notast við 2ΔΔCT og staðalkúrfuaðferðina (Livak og 
Schmittgen 2001; Pfaffl 2004). Þessar aðferðir flokkast til hlutfallslegrar 
magngreiningar (e. relative quantification) og eru notaðar til að ákvarða breytingu á 
magni mRNA umrits miðað við innrænt viðmið (í þessu tilfelli Hprt1 mRNA). Þá er 
reiknað breytingamargfeldi (e. fold change) mRNA gensins sem verið er að skoða fyrir 
og eftir einhverja meðhöndlun. Til þess er notast við CT gildi, en CT (threshold cycle) 
lýsir því við hvaða PCR hring afurðin nær ákveðnu þröskuldsgildi. Þá má nota CT gildi 
mRNAsins sem verið er að skoða til að ákvarða hlutfallslegt magn þess út frá CT gildi 
viðmiðs. ΔΔCT aðferðin gerir ráð fyrir því að skilvirkni (e. efficiency) vísanna sem 
notast er við sé 100%, þ.e. að fyrir hvern hring í qPCR myndist nákvæmlega tvöfalt 
magn afurðar. Skilvirkni vísa er þó sjaldan fullkomin og leiðréttir staðalkúrfuaðferðin 
fyrir þessu. Þá eru útbúnar staðalkúrfur fyrir sérhvert vísapar og skilvirkni þess 
reiknað út frá henni. Allir útreikningar voru gerðir í Excel.  

Staðalkúrfur voru útbúnar fyrir hvert par af vísum. Styrk vísa var haldið föstum en 
styrkur móts (e. template) var breytilegur. Þá mátti útbúa staðalkúrfu fyrir vísana 
með því að skoða CT gildi sem fall af styrk móts. Skilvirkni (e. efficiency) vísa-parsins 
var þá  

𝑆𝑘𝑖𝑙𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖 = 2−1/ℎ 

þar sem h er hallatala ferilsins. Fullkomin skilvirkni er þegar það myndast tvö eintök 
af móti í hverjum PCR hring (skilvirkni=2). 
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Gerðar voru þrjár mælingar fyrir sérhvert sýni (technical replicates). Meðaltal var 
tekið af CT gildum fyrir hvert sýni og staðalfrávik (sCT) reiknað. Tjáning Oxtr í hverju 
sýni (ΔCT) var reiknuð með því að draga meðal CT gildi fyrir Oxtr, frá meðal CT gildi 
fyrir viðmiðunargenið, Hprt1. Staðalfrávik (sΔCT) fyrir ΔCT var metið út frá 
staðalfrávikum CT gilda. 

∆𝐶𝑇 = 𝐶𝑇(𝑂𝑥𝑡𝑟) − 𝐶𝑇(𝐻𝑝𝑟𝑡1) 

𝑠∆𝐶𝑇 = √𝑠𝐶𝑇(𝑂𝑥𝑡𝑟)
2 + 𝑠𝐶𝑇(𝐻𝑝𝑟𝑡1)

2  

Til að kanna breytingu á tjáningu Oxtr fyrir og eftir lyfjagjöf var reiknað ΔΔCT. Þá var 
tjáning Oxtr eftir lyfjagjöf borin saman við tjáningu þess fyrir lyfjagjöf með því að 
draga ΔCT gildi fyrir tjáningu frá ΔCT gildi sem átti að kanna. Þetta var gert fyrir 
sérhvert sýnapar, það er, tjáning Oxtr eftir lyfjagjöf fyrir hvert sýnapar (hvern 
einstakling) var borin saman við tjáningu þess fyrir lyfjagjöf hjá þeim einstaklingi. 
Staðalfrávik fyrir ΔΔCT var það sama og fyrir ΔCT, þar sem verið var að draga frá fasta.  

∆∆𝐶𝑇 = ∆𝐶𝑇(𝑡𝑒𝑠𝑡) − ∆𝐶𝑇(𝑣𝑖ð𝑚𝑖ð) 

𝑠∆∆𝐶𝑇 = 𝑠∆𝐶𝑇 

Breytingamargfeldi (e. fold change) tjáningar var reiknað út frá skilvirkni Oxtr 
vísaparsins. Reiknuð voru efri og neðri mörk fyrir breytingamargfeldi út frá ΔΔCT og 
sΔΔCT. 

𝐵𝑟𝑒𝑦𝑡𝑖𝑔𝑎𝑚𝑎𝑟𝑔𝑓𝑒𝑙𝑑𝑖 = 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖−∆∆𝐶𝑇 

𝐸𝑓𝑟𝑖 𝑚ö𝑟𝑘 = 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦∆∆𝐶𝑇−𝑠∆∆𝐶𝑇  

𝑁𝑒ð𝑟𝑖 𝑚ö𝑟𝑘 = 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦∆∆𝐶𝑇+𝑠∆∆𝐶𝑇  

2.5.3  Tölfræði 

Reiknaðar niðurstöður eru sýndar sem meðaltal ásamt staðalskekkju meðaltalsins (e. 
standard error of the mean, SEM) nema að annað sé tekið fram. Öll tölfræðipróf voru 
gerð í Prism 5. Notast var við fjórar gerðir tölfræðiprófa: t-próf (parað), F-próf, 
einhliða fervikagreiningu og tvíhliða fervikagreiningu. Parað t-próf (student‘s t) var 
notað til að meta hvort marktækur munur væri á tjáningu Oxtr fyrir og eftir 
meðhöndlun með oxytósíni og misoprostóli. F-próf (e. extra sum of squares F-test) 
var notað til að athuga hvort marktækur munur væri á logEC50 gildum milli gamalla 
og ungra músa. Notast var við einhliða fervikagreiningu (ANOVA) til að meta hvort 
marktækur munur væri á massa og lengd legbúta milli tilraunahópa. Tvíhliða 
fervikagreining (e. two-sided ANOVA) og Bonferroni post hoc próf var notað til að 
meta hvort marktækur munur væri á svörun legvöðvabúta eftir aldri músar. Einnig 
var notast við tvíhliða fervikagreiningu til að meta hvort svörun legvöðvabúts við 
mismunandi styrk lyfs (oxytósín og/eða misoprostól) væri marktæk. Í öllum 
tölfræðiprófum var miðað við að P-gildi <0,05 væri marktækt. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Samdráttartilraunir 

3.1.1  Áhrif oxytósíns og misoprostóls á legvöðvasamdrátt 

Á mynd 3.1 má sjá samantekt af áhrifum oxytósín og/eða misoprostól lyfjagjafar á 
legvöðvasamdrátt í gömlum (Mynd 3.1, A) og ungum (Mynd 3.1, B) músum. 
Samdráttarkraftur af völdum lyfjagjafar var borinn saman við ytra viðmið. Viðmið 
samanstóð af legbútum úr sex músum, fjórum gömlum og tveimur ungum, sem ekki 
hlutu neina lyfjagjöf á meðan tilraun stóð yfir. Við úrvinnslu gagna voru reiknuð MCF 
gildi viðmiða á sömu tímabilum og fyrir legbútana sem fengu lyfjagjöf. Þannig var 
reiknað MCF gildi viðmiðs við tímabil sem samsvaraði því tímabili sem aðrir legbútar 
fengu lyf af ákveðnum styrk. Meðaltal var tekið á MCF gildum þessara sex 
viðmiðunarlegbúta og það notað sem viðmið fyrir áhrif lyfjagjafar hjá báðum 
aldurshópum. 

Áhrif oxytósín lyfjagjafar komu skýrt fram, oxytósín olli aukningu á MCF sem hófst við 
um 10-10 M oxytósín og jókst með vaxandi styrk lyfs. Hæsta gildi (Vmax) náðist við 10-8 
M oxytósín (Mynd 3.1). EC50, sá styrkur lyfs sem þarf til að ná fram svörun sem 
jafngildir helmingi af hámarkssvörun, fyrir oxytósín var 4,3·10-10 M fyrir gamlar mýs 
(Mynd 3.3, A og Tafla 3.1) en 3,5·10-10 M fyrir ungar mýs (Mynd 3.3, B og Tafla 3.2). 
Það að gefa bæði oxytósín og misoprostól saman virtist ekki breyta áhrifum oxytósíns 
á legvöðvann. Hjá þeim legvöðvabútum sem fengu bæði oxytósín og misoprostól 
lyfjagjöf komu áhrif samdráttaraukningar fram við 10-10 M og líkt og hjá oxytósín 
lyfjagjöf náði samdráttarkraftur hámarki við 10-8 M (Mynd 3.1). EC50 fyrir bæði 
oxytósín og misoprostól lyfjagjöf var 4,1·10-10 M hjá gömlum músum (Mynd 3.4, A og 
Tafla 3.3) og 3,0·10-10 M hjá ungum músum (Mynd 3.4, B og Tafla 3.4). Ástæðan fyrir 
þessu skýrist þegar litið er á ferilinn fyrir misoprostól. Misoprostól lyfjagjöf hafði 
engin greinanleg áhrif á legvöðvasamdrátt, hvorki hjá ungum né gömlum músum 
(Mynd 3.1). Þegar skammtasvörunarferlar voru útbúnir reyndust áhrif misoprostóls á 
legvöðvasamdrátt vera ýmist hvetjandi, hindrandi eða engin (myndir 3.5-3.8). Þegar 
áhrif oxytósín eða oxytósín og misoprostól lyfjagjafar voru borin saman milli 
aldurshópa sást greinilegur munur þar á milli (Mynd 3.1). Því var ákveðið að kanna 
þennan mun nánar (sjá kafla 3.1.3). Einnig var gerður aðskilinn samanburður á 
gömlum og ungum músum í tölfræðiprófum og við ákvörðun skammtasvörunarferla. 
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Mynd 3.1 Samantekt yfir áhrif oxytósíns og/eða misoprostóls á 
legvöðvasamdrátt. Sýnd er svörun legvöðvans, MCF (N/cm2), við vaxandi styrk 
oxytósíns og/eða misoprostóls. (A) Svörun legbúta úr gömlum músum sem fengu 
einungis oxytósín (n=7), einungis misoprostól (n=7), eða bæði oxytósín og misoprostól 
(n=7), í vaxandi styrk. Niðurstöður eru bornar saman við svörun legvöðvabúta sem ekki 
fengu neitt lyfjainngrip (n=6), þar af voru fjórir legbútar úr gömlum músum og tveir úr 
ungum). (B) Svörun legbúta úr ungum músum sem fengu einungis oxytósín (n=7), 
einungis misoprostól (n=7), eða bæði oxytósín og misoprostól (n=7), í vaxandi styrk. 
Niðurstöður eru bornar saman við sama viðmið og í (A). 

Til að athuga hvort að svörun legvöðvans við oxytósín og/eða misoprostól lyfjagjöf 
væri tölfræðilega marktæk var notuð tvíhliða fervikagreining (e. two-sided ANOVA) 
og Bonferroni post hoc próf. Borin voru saman MCF gildi milli viðmiðs annars vegar 
og legvöðvabúta sem fengu ýmist einungis oxytósín, einungis misoprostól eða bæði 
oxytósín og misoprostól hins vegar. Á Mynd 3.2 má sjá svörun hjá gömlum músum 
annars vegar og ungum músum hins vegar við einungis oxytósín, einungis 
misoprostól eða bæði oxytósín og misoprostól lyfjagjöf. 

Áhrif oxytósíns á legvöðvasamdrátt var tölfræðilega marktæk hjá gömlum músum, 
F(6,90)=5,01, P=0,002. Bonferroni próf leiddi í ljós að marktækur munur væri á 
legvöðvasamdrætti við eftirfarandi styrkleika: 10-8 M (P<0,001) og 10-7 M (P<0,001) 
(Mynd 3.2, A). Hjá ungum músum voru áhrif oxytósíns á legvöðvasamdrátt einnig 
tölfræðilega marktæk, F(6,90)=21,94, P<0,0001. Munur var á legvöðvasamdrætti á 
breiðara styrkbili en hjá gömlum músum, eða 10-10 (P<0,05), 10-9 (P<0,001), 10-8 M 
(P<0,001) og 10-7 M (P<0,001) (Mynd 3.2, B). Áhrif misoprostóls á legvöðvasamdrátt 
voru ekki tölfræðilega marktæk, hvorki hjá gömlum (F(7,103)=0,453, P=0,886) né 
ungum (F(7,103)=0,341, P=0,933) músum (Myndir 3.2, C og D). Áhrif bæði oxytósíns 
og misoprostóls á legvöðvasamdrátt voru tölfræðilega marktæk hjá gömlum músum, 
F(6,90)=3,46, P=0,0045. Bonferroni próf leiddi í ljós að marktækur munur væri á 
legvöðvasamdrætti við eftirfarandi styrkleika: 10-8 M (P<0,01) og 10-7 M (P<0,01) 
(Mynd 3.2, E). Hjá ungum músum voru áhrif oxytósíns og misoprostóls einnig 
tölfræðilega marktæk, F(6,90)=19,58, P<0,0001. Munur var á legvöðvasamdrætti á 
breiðara styrkbili en hjá gömlum músum, eða 10-10 (P<0,05), 10-9 (P<0,001), 10-8 M 
(P<0,001) og 10-7 M (P<0,001) (Mynd 3.2, F). 
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Mynd 3.2: Áhrif oxytósíns og/eða misoprostóls á legvöðvasamdrátt. Sýnd er svörun 
legvöðvans, MCF (N/cm2), við vaxandi styrk oxytósíns og/eða misoprostóls. (A) og (B) 
Svörun legbúta úr gömlum (A, n=7) og ungum (B, n=7) músum sem fengu einungis 
oxytósín í vaxandi styrk. Niðurstöður eru bornar saman við svörun legvöðvabúta sem 
ekki fengu neitt lyfjainngrip (n=6, þar af voru fjórir legbútar úr gömlum músum og tveir 
úr ungum). (C) og (D) Svörun legbúta úr gömlum (C, n=7) og ungum (D, n=7) músum 
sem fengu einungis misoprostól í vaxandi styrk. Niðurstöður eru bornar saman við sama 
viðmið og í (A) og (B). (E) og (F) Svörun legbúta úr gömlum (E, n=7) og ungum (F, n=7) 
músum sem fengu bæði oxytósín og misoprostól í vaxandi styrk. Niðurstöður eru bornar 
saman við sama viðmið og í (A) og (B). Stjörnumerking sýnir við hvaða styrkleika 
svörunin var tölfræðilega marktæk (*: P<0,05; **: P<0,01; ***: P<0,001). 
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3.1.2  Styrksvörun lyfjanna 

Útbúnir voru skammtasvörunarferlar fyrir áhrif einungis oxytósíns, einungis 
misoprostóls eða bæði oxytósíns og misoprostóls á legvöðvasamdrátt. Skammta-
svörunarferlana má sjá á myndum 3.3-3.5 og reiknuð gildi fyrir allar mælingar má sjá 
í töflum 5.3-5.8 í viðauka.  

Ferlarnir sem lýsa áhrifum oxytósíns (Mynd 3.3) fylgja hefðbundnum S-laga 
skammtasvörunarferli sem er samhverfur um miðju. Gildi fyrir EC50 voru ákvörðuð og 
voru 4,3·10-10 M fyrir gamlar mýs en 3,5·10-10 M fyrir ungar mýs. Ferlarnir sem lýsa 
áhrifum bæði oxytósín og misoprostól lyfjagjafar voru einnig S-laga (Mynd 3.4) og 
voru EC50 gildi þeirra 4,1·10-10 M hjá gömlum músum og 3,0·10-10 M hjá ungum 
músum.  

 

0

25

50

75

100

-12 -11 -10 -9 -8 -7

 










G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

Viðmið

log[oxytósín]

S
vö

ru
n

 (
%

)

A

0

25

50

75

100

-12 -11 -10 -9 -8 -7

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

Viðmið

log[oxytósín]

S
vö

ru
n

 (
%

)

B

Mynd 3.3: Styrksvörun fyrir oxytósín lyfjagjöf. (A) Sýndir eru 
skammtasvörunarferlar fyrir gamlar mýs (G1-G7) sem fengu einungis oxytósín lyfjagjöf 
í vaxandi styrk. Jafna aðhvarfslínu fyrir allar mælingarnar var 𝑦 =
100 (1 + 10(−9,37−𝑥)∙0,699)⁄  og R2=0,466. Sjá má gildi EC50 og 95% öryggisbil fyrir 
einstakar mælingar í töflu 5.3 í viðauka. (B) Sýndir eru skammtasvörunarferlar fyrir 
ungar mýs (U1-U7) sem fengu einungis oxytósín lyfjagjöf í vaxandi styrk. Jafna 
aðhvarfslínu fyrir allar mælingar var 𝑦 = 100 (1 + 10(−9,46−𝑥)∙0,802)⁄  og R2=0,816. Sjá 
má gildi EC50 og 95% öryggisbil fyrir einstakar mælingar í töflu 5.4 í viðauka. 
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Mynd 3.4: Styrksvörun fyrir oxytósín og misoprostól lyfjagjöf. (A) Sýndir eru 
skammtasvörunarferlar fyrir gamlar mýs (G1-G7) sem fengu bæði oxytósín og 
misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. Jafna aðhvarfslínu fyrir allar mælingarnar var 𝒚 =

𝟏𝟎𝟎 (𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟗,𝟑𝟗−𝒙)∙𝟎,𝟕𝟔𝟏)⁄  og R2=0,379. Sjá má gildi EC50 og 95% öryggisbil fyrir 
einstakar mælingar í töflu 5.5 í viðauka (B) Sýndir eru skammtasvörunarferlar fyrir 
ungar mýs (U1-U7) sem fengu bæði oxytósín og misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. 
Jafna aðhvarfslínu fyrir allar mælingar var 𝒚 = 𝟏𝟎𝟎 (𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟗,𝟓𝟏−𝒙)∙𝟎,𝟕𝟔𝟓)⁄  og 
R2=0,783. Sjá má gildi EC50 og 95% öryggisbil fyrir einstakar mælingar í töflu 5.6 í 
viðauka. 

 

Borin voru saman EC50 gildi innan hópanna sem fengu einungis oxytósín eða bæði 
oxytósín og misoprostól. F-próf (e. extra sum of squares F-test) var notað til að athuga 
hvort marktækur munur væri á logEC50 gildum milli gamalla og ungra músa. Ekki 
reyndist vera marktækur munur á logEC50 gildum milli legvöðvabúta gamalla 
(logEC50=-9,37 ± 0,32) og ungra (logEC50=-9,46 ± 0,14) músa sem fengu einungis 
oxytósín lyfjagjöf; F(1,94)=0,0684, P=0,794. Ekki reyndist heldur vera marktækur 
munur á logEC50 gildum milli gamalla (logEC50=-9,39 ± 0,37) og ungra (logEC50=-9,51 
± 0,15) músa sem fengu bæði oxytósín og misoprostól lyfjagjöf; F(1,94)=0,0903, 
P=0,765.  

Skammtasvörunarferlar fyrir misoprostól lyfjagjöf voru mjög ólíkir þeim sem er lýst 
að ofan (Mynd 3.5). Erfitt reyndist að ákvarða einn skammtasvörunarferil úr gildum 
allra mælinga. 
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Mynd 3.5: Styrksvörun fyrir misoprostól lyfjagjöf. (A) Sýndir eru skammtasvörunar-
ferlar fyrir gamlar mýs (G1-G7) sem fengu einungis misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. 
Jafna aðhvarfslínu fyrir allar mælingarnar var 𝑦 = 100 (1 + 10(83,6−𝑥)∙0,000408)⁄  og 
R2=5,17·10-7. (B) Sýndir eru skammtasvörunarferlar fyrir ungar mýs (U1-U7) sem fengu 
einungis misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. Jafna aðhvarfslínu fyrir allar mælingar 
var 𝑦 = 100 (1 + 10(−7,99−𝑥)∙−0,250)⁄  og R2=0,0609. Sjá má sundurliðaðar mælingar á 
myndum 3.6-3.8 og reiknuð gildi fyrir EC50 í töflum 5.7 og 5.8 í viðauka.  

Þegar litið var á mælingar fyrir sérhvern einstakling (sjá myndir 5.1-5.4 í viðauka) 
mátti sjá að áhrif á legvöðvasamdrátt voru þrenns konar. Aðskildir skammta-
svörunarferlar voru útbúnir fyrir þessa þrjá hópa: Hvetjandi (Mynd 3.6; n=1), 
hindrandi (Mynd 3.7; n=7) eða tvíþætt (Mynd 3.8; n=6). Tvíþættu áhrifin lýstu sér 
þannig að svörun var neikvæð við lágan styrk misoprostóls en jákvæð við hærri styrk. 
Reiknuð gildi eru í töflum 3.5 og 3.6. Í þeim tilfellum sem var um hindrandi áhrif að 
ræða var reiknað gildi fyrir IC50 (fyrir inhibitory concentration) í stað EC50. 
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Mynd 3.6: Skammtasvörunarferill fyrir örvandi áhrif misoprostól lyfjagjafar. 
Sýndur er skammtasvörunarferill fyrir legvöðvabút músar (n=1) sem sýndi jákvæða 
svörun við misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. Jafna aðhvarfslínu var  𝒚 =
𝟏𝟎𝟎 (𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟗,𝟕𝟖−𝒙)∙𝟎,𝟓𝟏𝟕)⁄  og R2=0,855. Sjá má gildi fyrir EC50 í töflu 5.7 í viðauka. 
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Mynd 3.7: Skammtasvörunarferill fyrir hindrandi áhrif misoprostól lyfjagjafar. 
Sýndur er skammtasvörunarferill fyrir legvöðvabúta músa (n=7) sem sýndu neikvæða 
svörun við misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. Jafna aðhvarfslínu var 𝑦 =
100 (1 + 10(−8,42−𝑥)∙−0,297)⁄  og R2=0,294. Sjá má gildi fyrir IC50 í töflu 5.8 í viðauka. 
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Mynd 3.8: Skammtasvörunarferill fyrir tvíþætt áhrif misoprostól lyfjagjafar. 
Sýndur er skammtasvörunarferill fyrir legvöðvabúta músa (n=6) sem sýndu tvíþætta 
svörun við misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. Jafna aðhvarfslínu var 𝒚 =
−𝟏, 𝟕𝟔𝟐𝒙𝟑 − 𝟓𝟓, 𝟏𝟒𝒙𝟐 − 𝟓𝟓𝟓, 𝟑𝒙 − 𝟏𝟕𝟑𝟓 og R2=0,225. Ekki var unnt að reikna EC50 
eða IC50 fyrir þessar mælingar. 

 

Eins og sjá má í töflu 5.8 í viðauka skiptast logIC50 gildin fyrir mýsnar á tvö bil, gömlu 
mýsnar hafa logIC50 í kringum 7-8 en ungu mýsnar í kringum 9-10. Þessum 
mælingum var því skipt enn frekar í tvo hópa og nýir skammtasvörunarferlar útbúnir 
(Mynd 3.9). 
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Mynd 3.9: Aðskildir skammtasvörunarferlar fyrir hindrandi áhrif misoprostól 
lyfjagjafar. Sýndir eru aðskildir skammtasvörunarferlar fyrir neikvæða svörun 
misoprostóls á legvöðvasamdrátt. (A) Svörun gamalla músa með logIC50 á bilinu 7-8. 
Jafna aðhvarfslínu var 𝒚 = 𝟏𝟎𝟎/(𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟕,𝟑𝟏−𝒙)∙−𝟏,𝟎𝟖) og R2=0,217. (B) Svörun ungra 
músa með logIC50 á bilinu 9-10. Jafna aðhvarfslínu var 𝒚 = 𝟏𝟎𝟎/(𝟏 +
𝟏𝟎(−𝟗,𝟕𝟑−𝒙)∙−𝟎,𝟐𝟓𝟐) og R2=0,595. Sjá má gildi fyrir IC50 fyrir einstakar mælingar í töflu 
5.8 í viðauka. Ekki reyndist vera marktækur munur á logIC50 gildum gamalla og ungra 
músa (P>0,05). 

F-próf var notað til að athuga hvort að marktækur munur væri á logIC50 gildum 
gamalla (logIC50=-7,31±0,63) og ungra músa (logIC50=-9,73±0,49) sem sýndu 
neikvæða svörun við misoprostól lyfjagjöf. Það reyndist ekki vera marktækur munur 
á IC50 gildum milli þessara hópa; F(1,44)=3,70, P=0,0607. 

3.1.3  Áhrif aldurs á legvöðvasamdrátt 

Athugað var hvort að aldur músar hefði áhrif á svörun legvöðva við oxytósín og/eða 
misoprostól lyfjagjöf. Borin voru saman MCF gildi við mismunandi styrk lyfs milli 
gamalla og ungra músa. Á mynd 3.10 má sjá samanburð á MCF gildum milli gamalla 
og ungra músa eftir enga lyfjagjöf (viðmið), einungis oxytósín, einungis misoprostól 
eða bæði oxytósín og misoprostól. Tvíhliða fervikagreining (e. two-sided ANOVA) og 
Bonferroni post hoc próf voru notuð til að kanna áhrif aldurs og lyfjastyrks á 
legvöðvasamdrátt. Til að athuga hvort munur væri á svörun þeirra legvöðvabúta sem 
notaðir voru sem viðmið voru borin saman MCF gildi legvöðvabúta gamalla (n=4) og 
ungra (n=2) músa sem fengu enga lyfjagjöf. Ekki reyndist vera marktækur munur á 
MCF gildum þessara legbúta; F(7,47)=0,575, P=0,770 (Mynd 3.10, A). Borin voru 
saman MCF gildi legvöðvabúta gamalla (n=7) og ungra (n=7) músa við mismunandi 
styrkleika oxytósíns og/eða misoprostóls. Ekki reyndist vera marktækur munur á 
MCF gildum milli legvöðvabúta gamalla og ungra músa sem fengu einungis oxytósín 
lyfjagjöf; F(6,97)=0,959, P=0,458 (Mynd 3.10, B); né legvöðvabúta gamalla og ungra 
músa sem fengu einungis misoprostól lyfjagjöf; F(7,111)=0,369, P=0,919 (Mynd 3.10, 
C). Hinsvegar var marktækur munur á MCF gildum milli legvöðvabúta gamalla og 
ungra músa sem fengu bæði oxytósín og  misoprostól lyfjagjöf; F(6,97)=2,86, 
P=0,0139. Bonferroni próf sýndi að munur væri á MCF gildum við lyfjastyrki 10-9 M 
(P<0,05), 10-8 M (P<0,01) og 10-7 M (P<0,01) (Mynd 3.10, D).  
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Mynd 3.10: Breytileiki á lyfjasvörun legvöðvans eftir aldri músar. Sýnd er svörun 
legvöðvans, MCF (N/cm2), við vaxandi styrk oxytósíns og/eða misoprostóls. (A) Svörun 
legbúta úr gömlum (n=4) og ungum (n=2) músum sem ekki fengu neitt lyfjainngrip. 
Ekki var marktækur munur á svörun legbútanna milli aldurshópa (P>0,05). (B) Svörun 
legbúta úr gömlum (n=7) og ungum (n=7) músum sem fengu einungis oxytósín í vaxandi 
styrk. Ekki var marktækur munur á svörun legbútanna milli aldurshópanna (P>0,05). 
(C) Svörun legbúta úr gömlum (n=7) og ungum (n=7) músum sem fengu einungis 
misoprostól í vaxandi styrk. Ekki var marktækur munur á svörun legbútanna milli 
aldurshópa (P>0,05). (D) Svörun legbúta úr gömlum (n=7) og ungum (n=7) músum sem 
fengu bæði oxytósín og misoprostól í vaxandi styrk. Marktækur munur var á svörun 
legbútanna milli aldurshópa. Stjörnumerking sýnir við hvaða styrkleika tölfræðilega 
marktækur munur greindist milli aldurshópanna (*: P<0,05, **: P<0,01). 

3.2 Mæling á genatjáningu 

Á mynd 5.5 í viðauka má sjá staðalkúrfur fyrir Oxtr og Hprt1 vísapörin og í töflu 5.9 í 
viðauka má sjá hrá gögn úr qPCR keyrslu staðla. Skilvirkni (e. efficiency) Oxtr var 2,00 
en 2,23 fyrir Hprt1. Hrá gögn úr qPCR keyrslu sýnanna má sjá í töflu 5.10 í viðauka. Á 
Mynd 3.11 má sjá breytingu á tjáningu Oxtr eftir rúma klukkustunda langa oxytósín 
og misoprostól lyfjagjöf. Sýnd er breyting fyrir sérhvern einstakling (n=6) en gerðar 
voru mælingar á þremur gömlum músum (G2, G3 og G5) og þremur ungum músum 
(U2, U3 og U5). Parað t-próf var notað til að kanna hvort marktækur munur væri á 
tjáningu Oxtr í gömlum og ungum músum fyrir og eftir lyfjagjöf (Mynd 3.12). Ekki 
reyndist vera munur á tjáningu Oxtr fyrir og eftir oxytósín og misoprostól lyfjagjöf í 
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gömlum músum (t(2)=0,569; P=0,627). Ekki reyndist heldur vera marktækur munur 
á tjáningu Oxtr fyrir og eftir lyfjagjöf í ungum músum (t(2)=1,02; P=0,413). Parað t-
próf var einnig notað til að athuga mun á tjáningu Oxtr hjá öllum músunum (n=6) 
fyrir og eftir lyfjagjöf en ekki reyndist vera marktækur munur á tjáningunni 
(t(5)=1,01); P=0,361), Mynd 3.13) 
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Mynd 3.11 Breyting á tjáningu Oxtr í legi fyrir og eftir oxytósín og misoprostól 
lyfjagjöf hjá einstaklingum. Sýnd er breytingamargfeldi á mRNA magni Oxtr í 
gömlum (G2, G3 og G5; n=3) og ungum (U2, U3 og U5; n=3) músum. Breytingamargfeldi 
var miðað við tjáningu fyrir lyfjagjöf. Tekið var sýni úr legi strax eftir aflífun (fyrir) og 
eftir oxytósín og misoprostól lyfjagjöf í rúma klukkustund (eftir). Gildi eru sýnd sem 
breytingamargfeldi með efri og neðri mörkum. Allar mælingar voru gerðar í þríriti. 
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Mynd 3.12: Breyting á tjáningu Oxtr í legi fyrir og eftir oxytósín og misoprostól 
lyfjagjöf hjá gömlum og ungum músum. Sýnd er breytingamargfeldi á mRNA magni 
Oxtr í gömlum (n=3) og ungum (n=3) músum. Breytingamargfeldi var miðað við 
tjáningu fyrir lyfjagjöf. Tekið var sýni úr legi strax eftir aflífun (fyrir) og eftir oxytósín og 
misoprostól gjöf í rúma klukkustund (eftir). Gildi eru sýnd sem breytingamargfeldi með 
efri og neðri mörkum. Ekki var marktækur munur á breytingu tjáningar fyrir og eftir 
lyfjagjöf (P=0,627 hjá gömlum músum, P=0,413 hjá ungum músum). 
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Mynd 3.13: Breyting á tjáningu Oxtr í legi fyrir og eftir oxytósín og misoprostól 
lyfjagjöf hjá öllum músum. Sýnd er breytingamargfeldi á mRNA magni Oxtr í bæði 
gömlum og ungum músum (n=6). Breytingamargfeldi var miðað við tjáningu fyrir 
lyfjagjöf. Tekið var sýni úr legi strax eftir aflífun (fyrir) og eftir oxytósín og misoprostól 
gjöf í rúma klukkustund (eftir). Gildi eru sýnd sem breytingamargfeldi með efri og neðri 
mörkum. Ekki var marktækur munur á breytingu tjáningar fyrir og eftir lyfjagjöf 
(P=0,361). 
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4 Umræður 

4.1 Samdráttartilraunir 

4.1.1  Áhrif oxytósíns og misoprostóls á legvöðvasamdrátt 

Bæði oxytósín lyfjagjöf og oxytósín og misoprostól lyfjagjöf hafði greinileg og 
marktæk áhrif á legvöðvasamdrátt í legbútum hjá bæði gömlum og ungum músum 
(Mynd 3.2). Ekki virtist vera munur á svörun í legbútum sem fengu einungis oxytósín 
og þeim sem fengu bæði oxytósín og misoprostól. Þessar niðurstöður komu á óvart og 
voru ekki í samræmi við megintilgátu verkefnisins. Oxytósín og misoprostól eru oft 
gefin samtímis við meðhöndlun á blæðingu í kjölfar fæðingar (sbr. verklagsreglum 
Landspítala Háskólasjúkrahúss sem lýst er í kafla 1.1) og því var talið að áhrif þeirra 
væru aukin miðað við áhrif lyfjanna í sitt hvoru lagi. 

Misoprostól virtist ekki hafa nein áhrif á samdráttarkraft í legvöðva óþungaðra músa, 
hvorki örvandi né hindrandi. Þessar niðurstöður komu á óvart þar sem vitað er að 
misoprostól veldur legvöðvasamdrætti og er lyfið notað við fóstureyðingum, til að 
koma fæðingu af stað og til að stöðva blæðingu eftir fæðingu (Arrowsmith, Kendrick, 
og Wray 2010; Chong og Su 2006). Þessar niðurstöður skýra þó hvers vegna bæði 
oxytósín og misoprostól lyfjagjöf hafði ekki meiri áhrif á samdráttarkraft en oxytósín 
lyfjagjöf einungis. Líklegasta skýring á lítilli virkni misoprostóls liggur í prostaglandín 
viðtökum sem það binst. Misoprostól, sem er prostaglandín E1 hermiefni, getur 
bundist fjórum mismunandi prostaglandín E viðtökum, EP1, EP2, EP3 og EP4. Binding 
við EP1 eða EP3 viðtaka veldur losun Ca2+ eða hindrun á acetyl cyclasa (AC) sem leiðir 
til samdráttar legvöðvans (sjá töflu 1.1 í kafla 1.4). Hins vegar veldur binding við EP2 
eða EP4 viðtaka virkjun á AC og aukinni myndun cAMP, sem leiðir til slökunar á 
legvöðvanum (Coleman, Smith, og Narumiya 1994). Af þessu er ljóst að misoprostól 
getur bæði valdið slökun og samdrætti legvöðvans, og ráðast lokaáhrif þess líklega af 
hlutfalli viðtakana í legvöðvanum. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar breytingu á 
hlutfalli EP viðtaka í legi við fæðingahríðir, en niðurstöður þeirra hafa verið ólíkar 
(Arulkumaran o.fl. 2012; Astle, Thornton, og Slater 2005). Ekki er hægt að fullyrða um 
hlutfall EP viðtakana út frá niðurstöðum þessarar tilraunar, en mögulegt er að hlutföll 
EP viðtaka sem valda slökun og þeirra sem valda samdrætti sé jöfn og því hafi 
heildaráhrif misoprostóls á samdrátt legvöðvans ekki verið greinileg. Áhugavert væri 
að endurtaka þessa tilraun á þunguðum músum eða músum sem hafa nýlega gotið til 
að kanna hvort áhrif misoprostóls séu önnur í þeim. Einnig væri fróðlegt að kanna 
nánar hlutföll EP viðtakana í óþunguðum og þunguðum músum. 

4.1.2  Styrksvörun lyfjanna 

Skammtasvörunarferlar sem útbúnir voru fyrir oxytósín lyfjagjöf og bæði oxytósín og 
misoprostól lyfjagjöf höfðu hefðbundna S-laga lögun (Myndir 3.3 og 3.4). Það að gefa 
misoprostól með oxytósíni hafði ekki áhrif á lögun skammasvörunarferilsins. Erfitt 
reyndist þó að útbúa skammtasvörunarferla fyrir misoprostól lyfjagjöf þar sem 
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mælingarnar virtust ekki fylgja neinu tilteknu munstri. Þegar ferlarnir voru skoðaðir 
nánar í sitt hvoru lagi kom í ljós að mælingarnar fylgdu þrenns konar ferlum. Í aðeins 
einu tilfelli (mús G2) fylgdi ferillinn hefðbundnu S-laga örvandi mynstri (Mynd 3.6). Í 
hinum tilvikunum voru áhrifin ýmist neikvæð (n=7) eða tvíþætt (n=6) (Myndir 3.7 og 
3.8). Tvíþættu áhrifin lýstu sér þannig að áhrif misoprostóls á legvöðvasasamdrátt 
voru hindrandi í fyrstu, en örvandi við hærri styrk þess. Eins og áður liggur skýringin 
á þessari svörun legvöðvans líklega í hlutfalli EP viðtaka í legvöðvanum. Einnig er 
mögulegt að misoprostól hafi ólíka sækni í EP viðtakana og að tvíþættu áhrifin stafi að 
því að lyfið bindist fyrst við EP viðtaka sem valda slökun (EP2 eða EP4) en við hærri 
styrk bindist það við viðtaka sem valda samdrætti (EP1 eða EP3). Síðan mætti ætla að 
við hæstu styrki misoprostóls bindist það aftur viðtaka sem veldur slökun. Þetta er þó 
ekki hægt að fullyrða út frá niðurstöðum þessarar tilraunar. Kiriyama o.fl. 
rannsökuðu bindisækni ýmissa efna við prostaglandínviðtaka músar og samkvæmt 
þeirra niðurstöðum hefur misprostól mesta sækni í EP3 og EP4 viðtaka en minni 
sækni í EP1 og EP2 viðtaka (Kiriyama o.fl. 1997). Það gæti því verið áhugavert að 
athuga sækni misoprostóls í EP viðtaka í legi nánar. Einnig þótti athyglisvert að þegar 
IC50 gildin voru skoðuð nánar í þeim mælingum sem sýndu neikvæða svörun við 
misoprostól lyfjagjöf, þá skiptust gildin á tvö bil (Tafla 3.5 og myndir 3.7 og 3.9). 
Gömlu mýsnar (n=3) höfðu IC50 á bilinu 7-8 en þær ungu á bilinu 9-10. Það reyndist 
þó ekki vera marktækur munur á IC50 gildum þessara hópa. 

4.1.3  Áhrif aldurs á legvöðvasamdrátt 

Eins og áður hefur verið lýst hafði oxytósín lyfjagjöf greinileg áhrif á samdráttarkraft 
legvöðvans. Áhrifin virtust þó koma seinna fram í eldri músum, auk þess sem 
samdráttarkraftur var að meðaltali meiri í ungum músum. Þessar niðurstöður koma 
ekki á óvart þar sem þar sem  kvenkyns C57BL/6J mýs ganga í gegnum 
æxlunaröldrun (e. reproductive senescence) eftir 11-16 mánaða aldur (Nelson o.fl. 
1982) og gömlu mýsnar sem notaðar voru í tilrauninni voru 14-15 mánaða gamlar. 
Þetta þykir líkleg skýring á því að minni samdráttur verði í legi eldri músa. Þessi 
munur á samdráttarkrafti var þó aðeins marktækur í legvöðvabútum sem fengu bæði 
oxytósín og misoprostól lyfjagjöf, en ekki þeim sem fengu einungis oxytósín gjöf. Ekki 
er ljóst hvers vegna munur er á svörun í þeim legvöðvabútum sem fengu bæði 
oxytósín og misoprostól, en ekki þeim sem fengu einungis oxytósín. Þó þarf að taka 
tillit til lítils úrtaks, einungis voru gerðar sjö tilraunir fyrir hvern aldurshóp og því 
þyrfti að endurtaka tilraunina með fleiri mýs. 

4.2 Mæling á genatjáningu 

Af mynd 3.11 er greinilegt að mikill einstaklingsmunur var á tjáningu Oxtr í legbútum 
fyrir og eftir meðhöndlun með oxytósíni og misoprostóli. Í tveimur tilfellum (G2 og 
U3) jókst mRNA magn talsvert eftir lyfjagjöf, í tveimur tilfellum (G3 og G5) lækkaði 
hún og í tveimur tilfellum (U2 og U5) breyttist hún lítið. Þegar mælingarnar voru 
teknar saman reyndist ekki vera marktækur munur á tjáningu Oxtr fyrir og eftir 
meðhöndlun með oxytósíni og misoprostóli (Mynd 3.13). Af þessu er ljóst að 
klukkustundalöng meðhöndlun með oxytósíni er ekki nægjanleg til að hafa áhrif á 
tjáningu oxytósínviðtakans í legi og er sú breyting sem sást í tilrauninni líklega ekki af 
völdum lyfjagjafarinnar. Einnig er rétt að benda á að um var að ræða vaxandi styrk 
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oxytósíns yfir klukkutímalangt tímabil. Styrkur oxytósíns var því ekki í hámarki yfir 
allt tímabilið.  

Rannsóknir hafa sýnt að langvarandi meðhöndlun með oxytósíni (t.d. í fæðingum þar 
sem notast er við oxytósín lyfjagjöf) getur leitt til spennuleysis í legvöðvanum, ýmist 
vegna ónæmis oxytósín viðtakans eða breytingu á tjáningu hans (Vrachnis o.fl. 2011). 
Ónæmismyndun viðtakans verður yfirleitt í gegnum fosfórýleringu og innfrumun en 
breyting á tjáningu getur orðið vegna bælingar á tjáningu eða óstöðugleika mRNA 
(Vrachnis o.fl. 2011; Phaneuf o.fl. 1997). Breyting á virkni G-prótein tengdra viðtaka 
getur átt sér stað mjög fljótt eftir meðhöndlun með agonista en breyting á tjáningu 
viðtakans gerist yfir lengri tíma (Zastrow 2002). In vitro rannsóknir sem hafa verið 
gerðar á frumulínum og á legvöðva úr þunguðum konum hafa sýnt að langvarandi 
meðhöndlun legvöðva með oxytósíni (12 klukkustundir eða lengur) valdi minnkun á 
magni Oxtr mRNA (Phaneuf o.fl. 2000; Gimpl og Fahrenholz 2001). Því er ljóst að 
langvarandi meðhöndlun með oxytósíni getur haft áhrif á tjáningu Oxtr. Þó að tjáning 
Oxtr breyttist ekki marktækt eftir klukkustunda meðhöndlun með oxytósíni gæti 
verið að breytingar hafi orðið á Oxtr viðtakanum á þessum tíma. Til að rannsaka það 
frekar væri hægt að skoða fosfórýleringu á viðtakanum auk staðsetningu viðtakans í 
frumunni. 

4.3 Ályktanir 

Samkvæmt niðurstöðum þessa verkefnis hefur misoprostól ekki áhrif á samdrátt í 
legvöðva óþungaðra músa. Misoprostól hefur ekki heldur áhrif á legvöðvasamdrátt af 
völdum oxytósíns og því féll megintilgáta verkefnisins. Þessar niðurstöður komu á 
óvart þar sem misoprostól hefur lengi verið notað í læknismeðferðum, meðal annars 
við blæðingu í kjölfar fæðingar, bæði eitt og sér en einnig samtímis með oxytósíni. Þó 
er ekki hægt að yfirfæra þessar niðurstöður yfir á þungaðar mýs (eða menn) þar sem 
líklegt er að hlutfall prostaglandín E viðtaka, og þá áhrif misoprostóls, breytist við 
þungun og fyrir fæðingahríðir. Áhugavert væri að endurtaka þessa tilraun með 
þungaðar mýs eða mýs sem hafa nýlega gotið til að athuga hvort að ólíkar niðurstöður 
fengjust. Einnig væri hægt að kanna nánar hlutfall prostaglandínviðtaka í legvöðvum 
óþungaðra og þungaðra músa. 

Aldur músar hafði áhrif á svörun legvöðvans við oxytósín og misoprostól lyfjagjöf. 
Eldri mýs sýndu svörun seinna en þær yngri og var samdráttarkraftur legsins einnig 
minni í gömlum músum. Þessar niðurstöður voru í samræmi við væntingar þar sem 
eldri mýs ganga í gegnum æxlunaröldrun sem hefur líklega áhrif á samdráttarhæfni 
legsins. 

Klukkustundalöng meðhöndlun með oxytósíni og misoprostóli hafi ekki áhrif á 
tjáningu oxytósínviðtakans og því féll önnur tilgáta verkefnisins. Þessar niðurstöður 
komu þó ekki á óvart þar sem breyting á tjáningu gerist yfirleitt hægt. Mögulegt er að 
lyfjameðhöndlunin hafi haft áhrif á oxytósínviðtakan sjálfan, ýmist í gegnum 
fosfórýleringu eða innfrumun, og væri fróðlegt að skoða það nánar .
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5 Viðauki 

Tafla 5.1: Upplýsingar um styrk og hreinleika RNA fyrir hreinsun. Sýnd eru gildi fyrir 
styrk RNA (ng/μL), hlutfall gleypni við 260 nm og 280 nm, hlutfall gleypni við 260 nm og 
230 nm, heildar RNA magn í 50 μL sýni (ng) og RIN gildi. Hlutfall gleypni við 260 nm og 
280 nm gefur vísbendingu um hreinleika RNA sýnis og bendir gildi ~2,0 til að sýnið sé 
hreint. Hlutfall gleypni við 260 nm og 230 nm gefur einnig vísbendingu um hreinleika RNA 
sýnis en gildi á bilinu 2,0-2,2 benda til að sýnið sé hreint. RIN (RNA Integrity Number) 
gefur vísbendingu um heilleika RNA sýnis og benda gildi á bilinu 8-10 að sýnið sé ekki 
niðurbrotið. 

Sýni 
RNA 

(ng/μL) 
260/280 260/230 

Heildar 
RNA1 (ng) 

RIN 

G2F 596,33 1,95 2,15 29,8 9,4 

G2E 631,96 1,98 1,70 31,6 8,3 

G3F 320,02 1,94 1,44 16,0 9,1 

G3E 375,90 1,92 2,06 18,8 9,2 

G5F 694,07 1,98 2,17 34,7 9,5 

G5E 364,70 1,89 2,26 18,2 8,8 

U2F 646,73 1,99 2,28 32,3 10 

U2E 433,55 1,90 2,25 21,7 9,5 

U3F 263,77 1,90 2,32 13,2 8,7 

U3E 574,20 2,00 2,21 28,7 10 

U5F 886,78 2,03 2,19 44,3 9,9 

U5E 736,91 2,01 2,12 36,8 10 
1: Heildarrúmmál sýnis: 50 μL 
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Tafla 5.2: Upplýsingar um styrk og hreinleika RNA eftir hreinsun. Sýnd eru gildi fyrir 
magn RNA sem var hreinsað (μg),  styrk RNA (ng/μL), hlutfall gleypni við 260 nm og 280 
nm, hlutfall gleypni við 260 nm og 230 nm, heildar RNA magn í 20 μL sýni (ng) og RIN 
gildi. Hlutfall gleypni við 260 nm og 280 nm gefur vísbendingu um hreinleika RNA sýnis og 
bendir gildi ~2,0 til að sýnið sé hreint. Hlutfall gleypni við 260 nm og 230 nm gefur einnig 
vísbendingu um hreinleika RNA sýnis en gildi á bilinu 2,0-2,2 benda til að sýnið sé hreint. 
RIN (RNA Integrity Number) gefur vísbendingu um heilleika RNA sýnis og benda gildi á 
bilinu 8-10 að sýnið sé ekki niðurbrotið. 

Sýni 
RNA notað 

(μg) 
RNA 

(ng/μL) 
260/280 260/230 

Heildar 
RNA2 (ng) 

RIN 

G2F 15,0 635,41 1,98 2,28 12,71 9,6 

G2E 15,0 562,00 1,85 2,18 11,24 9,5 

G3F 16,0 544,87 2,11 1,52 10,90 9,8 

G3E 18,8 665,32 1,93 2,21 13,31 9,5 

G5F 15,0 599,65 2,08 2,29 11,99 9,2 

G5E 18,2 568,08 2,10 2,09 11,36 9,4 

U2F 15,0 577,35 2,12 1,89 11,55 9,9 

U2E 15,0 604,71 2,10 2,13 12,09 9,5 

U3F 13,2 468,82 2,06 1,63 9,38 9,7 

U3E 15,0 648,91 2,12 1,89 12,98 9,7 

U5F 15,0 679,76 2,10 2,09 13,60 10 

U5E 15,0 661,85 2,12 1,90 13,24 10 

1: Heildarrúmmál sýnis: 20 μL 
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Tafla 5.3: Styrksvörun gamalla músa fyrir oxytósín lyfjagjöf. Í töflunni má sjá 
styrksvörun gamalla músa (G1-G7) fyrir oxytósín lyfjagjöf. Sýnd eru gildi fyrir logEC50 ± 
staðalskekkja og 95% öryggisbil fyrir logEC50 ásamt EC50 og 95% öryggisbil fyrir EC50. 
Einnig voru reiknuð gildi fyrir styrksvörun allra músanna (best fit). 

Mús LogEC50 95% öryggisbil EC50 (M) 95% öryggisbil (M) 

G1 -9,76 ± 0,19 -10,26 til -9,27 1,7·10-10  5,5·10-11 til 5,4·10-10 

G2 -9,31 ± 0,10 -9,57 til -9,06 4,9·10-10  2,7·10-10 til 8,8·10-10 

G3 -9,64 ± 0,06 -9,80 til -9,47 2,3·10-10  1,6·10-10 til 3,4·10-10 

G4 -9,35 ± 0,11 -9,65 til -9,06 4,5·10-10  2,3·10-10 til 8,8·10-10 

G5 -9,33 ± 0,06 -9,47 til -9,18 4,7·10-10 3,4·10-10 til 6,5·10-10 

G6 -8,81 ± 0,17 -9,24 til -8,38 1,5·10-9 5,7·10-10 til 4,2·10-10 

G7 -9,62 ± 0,24 -10,24 til -9,01 2,4·10-10 5,8·10-11 til 9,8·10-10 

Best fit -9,37 ± 0,32 -10,01 til -8,72 4,3·10-10 9,7·10-11 til 1,9·10-9 

 

 

Tafla 5.4: Styrksvörun ungra músa fyrir oxytósín lyfjagjöf. Í töflunni má sjá 
styrksvörun ungra músa (U1-U7) fyrir oxytósín lyfjagjöf. Sýnd eru gildi fyrir logEC50 ± 
staðalskekkja og 95% öryggisbil fyrir logEC50 ásamt EC50 og 95% öryggisbil fyrir EC50. 
Einnig voru reiknuð gildi fyrir styrksvörun allra músanna (best fit). 

Mús LogEC50 95% öryggisbil EC50 (M) 95% öryggisbil (M) 

U1 -9,24 ± 0,16  -9,65 til -8,83 5,8·10-10 2,2·10-10 til 1,5·10-10 

U2 -9,74 ± 0,09 -9,97 til -9,51 1,8·10-10 1,1·10-10 til 3,1·10-10 

U3 -9,54 ± 0,10 -9,81 til 9,28 2,9·10-10 1,5·10-10 til 5,3·10-10 

U4 -9,08 ± 0,04 -9,19 til -8,97 8,3·10-10 6,4·10-10 til 1,1·10-9 

U5 -9,24 ± 0,08 -9,44 til -9,04 5,8·10-10 3,6·10-10 til 9,1·10-10 

U6 -9,87 ± 0,08 -10,08 til -9,65  1,4·10-10 8,3·10-11 til 2,2·10-10 

U7 -9,55 ± 0,13 -9,88 til -9,21 2,8·10-10 1,3·10-10 til 6,16·10-10 

Best fit -9,46 ± 0,14 -9,73 til -9,18 3,5·10-10 1,8·10-10 til 6,6·10-10 
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Tafla 5.5: Styrksvörun gamalla músa fyrir bæði oxytósín og misoprostól lyfjagjöf. Í 
töflunni má sjá styrksvörun gamalla músa (G1-G7) fyrir bæði oxytósín og misoprostól 
lyfjagjöf. Sýnd eru gildi fyrir logEC50 ± staðalskekkja og 95% öryggisbil fyrir logEC50 ásamt 
EC50 og 95% öryggisbil fyrir EC50. Einnig voru reiknuð gildi fyrir styrksvörun allra 
músanna (best fit).  

Mús LogEC50 95% öryggisbil EC50 (M) 95% öryggisbil (M) 

G1 -9,53 ± 0,30 -10,30 til -8,77 3,0·10-10 5,1·10-11 til 1,7·10-9 

G2 -9,59 ± 0,11 -9,89 til -9,30 2,5·10-10 1,3·10-10 til 5,0·10-10 

G3 -9,37 ± 0,23 -9,97 til -8,77 4,3·10-10  1,1·10-10 til 1,7·10-9 

G4 -9,65 ± 0,08 -9,86 til -9,44 2,2·10-10  1,4·10-10 til 3,6·10-10 

G5 -9,37 ± 0,13 -9,70 til -9,03 4,3·10-10  2,0·10-10 til 9,3·10-10 

G6 -9,00 ± 0,12 -9,30 til -8,69 1,0·10-9  5,0·10-10 til 2,0·10-9 

G7 -9,49 ± 0,28 -10,21 til -8,78 3,2·10-10  6,2·10-11 til 1,7·10-9 

Best fit -9,39 ± 0,37 -10,13 til -8,65 4,1·10-10 7,4·10-11 til 2,2·10-9 

 

 

Tafla 5.6: Styrksvörun ungra músa fyrir bæði oxytósín og misoprostól lyfjagjöf. Í 
töflunni má sjá styrksvörun ungra músa (U1-U7) fyrir bæði oxytósín og misoprostól 
lyfjagjöf. Sýnd eru gildi fyrir logEC50 ± staðalskekkja og 95% öryggisbil fyrir logEC50 ásamt 
EC50 og 95% öryggisbil fyrir EC50. Einnig voru reiknuð gildi fyrir styrksvörun allra 
músanna (best fit). 

Mús LogEC50 95% öryggisbil EC50 (M) 95% öryggisbil (M) 

U1 -9,27 ± 0,07 -9,45 til -9,10 5,4·10-10  3,5·10-10 til 8,1·10-10 

U2 -9,87 ± 0,14 -10,23 til -9,51 1,4·10-10  5,9·10-11 til 3,1·10-10 

U3 -9,84 ± 0,19 -10,33 til -9,35 1,4·10-10 4,7·10-11 til 4,5·10-10 

U4 -9,43 ± 0,10 -9,69 til -9,17 3,7·10-10  2,0·10-10 til 6,8·10-10 

U5 -9,30 ± 0,11 -9,58 til -9,02 5,0·10-10  2,6·10-10 til 9,5·10-10 

U6 -9,85 ± 0,19 -10,34 til -9,35 1,4·10-10  4,5·10-11 til 4,4·10-10 

U7 -9,59 ± 0,15 -9,97 til -9,21 2,6·10-10  1,1·10-10 til 6,1·10-10 

Best fit -9,51 ± 0,15 -9,82 til -9,21 3,0·10-10  1,5·10-10 til 6,2·10-10 
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Tafla 5.7: Styrksvörun fyrir örvandi áhrif misoprostól lyfjagjafar. Í töflunni má sjá 
styrksvörun músar (G2) sem sýndi jákvæða svörun við misoprostól lyfjagjöf. Sýnd eru gildi 
fyrir logEC50 ± staðalskekkja og 95% öryggisbil fyrir logEC50 ásamt EC50 og 95% öryggisbil 
fyrir EC50. 

Mús LogEC50 95% öryggisbil EC50 (M) 95% öryggisbil (M) 

G2 -9,78 ± 0,34 -10,62 til -8,93 1,7·10-10  2,4·10-11 til 1,2·10-9 

 

 

Tafla 5.8: Styrksvörun fyrir hindrandi áhrif misoprostól lyfjagjafar. Í töflunni má sjá 
styrksvörun músa (n=7) sem sýndu neikvæða svörun við misoprostól lyfjagjöf. Sýnd eru 
gildi fyrir logIC50 ± staðalskekkja og 95% öryggisbil fyrir logIC50 ásamt IC50 og 95% 
öryggisbil fyrir IC50. Einnig voru reiknuð gildi fyrir styrksvörun allra músanna (best fit). 
Ekki var unnt að útbúa skammtasvörunarferil fyrir legbútinn úr mús U3 og var sú mæling 
því ekki höfð með við ákvörðun best fit ferills. 

Mús LogIC50 95% öryggisbil IC50 (M) 95% öryggisbil (M) 

G1 -7,22 ± 0,26 -7,84 til -6,59 6,1·10-8  1,4·10-8 til 2,6·10-7 

G3 -7,72 ± 0,21 -8,24 til -7,20 1,9·10-8  5,8·10-9 til 6,3·10-8 

G7 -7,40 ± 0,11 -7,67 til -7,13 4,0·10-8  2,1·10-8 til 7,5·10-8 

U3 - - - - 

U4 -9,48 ± 0,36 -10,37 til -8,69 3,3·10-10 4,3·10-11 til 2,5·10-9 

U5 -9,74 ± 0,20 -10,24 til -9,25 1,8·10-10 5,8·10-11 til 5,7·10-10 

U7 -9,98 ± 0,79 -11,92 til -8,04 1,1·10-10 1,2·10-12 til 9,2·10-9 

Best fit 8,42 ± 0,57 -9,57 til -7,26 3,8·10-9 2,7·10-10 til 5,5·10-8 
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Mynd 5.1: Skammtasvörunarferlar gamalla músa sem sýndu neikvæða svörun við 
misoprostóli. Sýndir eru skammtasvörunarferlar fyrir gamlar mýs (n=3) sem sýndu 
neikvæða svörun við misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. (A) Mús G1, jafna aðhvarfslínu 
var 𝒚 = 𝟏𝟎𝟎 (𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟕,𝟐𝟐−𝒙)∙−𝟎,𝟖𝟏𝟎)⁄  og R2=0,835. (B) Mús G3, jafna aðhvarfslínu var 𝒚 =

𝟏𝟎𝟎 (𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟕,𝟕𝟐−𝒙)∙−𝟏,𝟐𝟓)⁄  og R2=0,894. (C) Mús G1, jafna aðhvarfslínu var 𝒚 =

𝟏𝟎𝟎 (𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟕,𝟒𝟎−𝒙)∙−𝟏,𝟎𝟗)⁄  og R2=0,970. Sjá má gildi fyrir IC50 í töflu 3.6. 
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Mynd 5.2: Skammtasvörunarferlar gamalla músa sem sýndu neikvæða svörun við 
misoprostóli. Sýndir eru skammtasvörunarferlar fyrir ungar mýs (n=4) sem sýndu 
neikvæða svörun við misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. (A) Mús U3, jafna aðhvarfslínu 
var 𝒚 = 𝟏𝟎𝟎 (𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟔,𝟗𝟒−𝒙)∙−𝟏𝟎,𝟓𝟒)⁄  og R2=0,958. (B) Mús U4, jafna aðhvarfslínu var 𝒚 =

𝟏𝟎𝟎 (𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟗,𝟒𝟖−𝒙)∙−𝟎,𝟐𝟓𝟖)⁄  og R2=0,906. (C) Mús U5, jafna aðhvarfslínu var 𝒚 =

𝟏𝟎𝟎 (𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟗,𝟕𝟒−𝒙)∙−𝟎,𝟑𝟏𝟔)⁄  og R2=0,968. (D) Mús U7, jafna aðhvarfslínu var 𝒚 =

𝟏𝟎𝟎 (𝟏 + 𝟏𝟎(−𝟗,𝟗𝟖−𝒙)∙−𝟎,𝟐𝟎𝟒)⁄  og R2=0,679. Sjá má gildi fyrir IC50 í töflu 3.6. 



60 

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4
0

20

40

60

80

100
G4

log[misoprostól]

S
vö

ru
n
 (

%
)

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4
0

20

40

60

80

100
G5

log[misoprostól]

S
vö

ru
n
 (

%
)

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4
0

20

40

60

80

100
G6

log[misoprostól]

S
vö

ru
n
 (

%
)

A B

C

 

Mynd 5.3 Skammtasvörunarferlar gamalla músa sem sýndu tvíþátta svörun við 
misoprostóli. Sýndir eru skammtasvörunarferlar fyrir gamlar mýs (n=3) sem sýndu 
tvíþátta svörun við misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. (A) Mús G4, jafna aðhvarfslínu var 
𝒚 = −𝟏, 𝟑𝟗𝟔𝒙𝟑 − 𝟒𝟏, 𝟖𝟐𝒙𝟐 − 𝟒𝟎𝟐, 𝟒𝒙 − 𝟏𝟏𝟗𝟕 og R2=0,358. (B) Mús G5, jafna 
aðhvarfslínu var 𝒚 = −𝟏, 𝟒𝟖𝟕𝒙𝟑 − 𝟒𝟖, 𝟎𝟖𝒙𝟐 − 𝟒𝟗𝟑, 𝟓𝒙 − 𝟏𝟓𝟔𝟎 og R2=0,807. (C) Mús G6, 
jafna aðhvarfslínu var 𝒚 = −𝟏, 𝟑𝟗𝟎𝒙𝟑 − 𝟒𝟏, 𝟓𝟔𝒙𝟐 − 𝟑𝟗𝟐, 𝟎𝒙 − 𝟏𝟏𝟐𝟎 og R2=0,565. 
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Mynd 5.4: Skammtasvörunarferlar ungra músa sem sýndu tvíþátta svörun við 
misoprostóli. Sýndir eru skammtasvörunarferlar fyrir ungar mýs (n=3) sem sýndu 
tvíþátta svörun við misoprostól lyfjagjöf í vaxandi styrk. (A) Mús U1, jafna aðhvarfslínu var 
𝒚 = −𝟏, 𝟕𝟏𝟓𝒙𝟑 − 𝟓𝟑, 𝟏𝟕𝒙𝟐 − 𝟓𝟐𝟖, 𝟔𝒙 − 𝟏𝟔𝟐𝟖 og R2=0,671. (B) Mús U2, jafna 
aðhvarfslínu var 𝒚 = −𝟏, 𝟐𝟔𝟏𝒙𝟑 − 𝟑𝟗, 𝟗𝟗𝒙𝟐 − 𝟒𝟎𝟕, 𝟕𝒙 − 𝟏𝟐𝟕𝟗 og R2=0,807. (C) Mús U6, 
jafna aðhvarfslínu var 𝒚 = −𝟎, 𝟒𝟕𝟐𝟒𝒙𝟑 − 𝟏𝟒, 𝟓𝟐𝒙𝟐 − 𝟏𝟓𝟑, 𝟑𝒙 − 𝟒𝟗𝟗, 𝟑 og R2=0,651. 
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Mynd 5.5: Staðalkúrfa fyrir vísa í qPCR. Sýnd eru CT gildi fyrir tvo vísa Hprt1 (innrænt 
viðmið) og Oxtr sem fall af styrk cDNA móts. Framkvæmt var qPCR yfir styrkbilið 5 pg/μL 
til 5 ng/μL. Reiknuð var jafna aðhvarfslínu fyrir báða ferla. Fyrir Hprt1 var jafnan y = -
2,875 x + 35,463 og R2 = 0,958. Fyrir Oxtr var jafnan y = -3,330 x + 42,680  og R2 = 0,979. Öll 
sýni voru mæld í þríriti. 
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Tafla 5.9: Hrá gögn úr qPCR keyrslu staðla. Sýnd eru hráar niðurstöður sem fengust úr 
qPCR keyrslu staðalsýna með Oxtr og Hprt1 vísa. Í töflunni má sjá notaða brunna á qPCR 
plötu, nafn sýna sem voru greind, vísa sem voru notaðir og CT gildi sem fengust. Þrjár 
mælingar voru gerðar á hverju sýni og sjá má meðaltal þeirra CT (CT Mean) gilda ásamt 
staðalfráviki (CT SD). Í hvern brunn voru settir 15 μL af mastermixi sem innihélt 10 μL af 2x 
SYBR blöndu, 0,3 μL af 10 μM Forward vísi, 0,3 μL af 10 μM Reverse vísi og 4,4 μL af H2O. 
Síðan var bætt við 5 μL af cDNA sýni. Fyrir NTC (non template control) sýni var ekki notað 
cDNA, heldur 5 μL af H2O. Þetta var gert til að athuga hvort einhver mengun væri í 
mastermixi. Fyrir –RT sýni var notast við cDNA sem hafði ekki undirgengis víxlritun, það 
var gert til að athuga hvort eitthvað erfðamengis DNA væri til staðar. 

Brunnur Nafn sýnis Vísir Cт Cт Mean Cт SD 
A1 5ng/μL Oxtr 29,67177773 29,8366375 0,143765122 
A2 5ng/μL Oxtr 29,90221024 29,8366375 0,143765122 
A3 5ng/μL Oxtr 29,93592644 29,8366375 0,143765122 
A4 500pg/μL Oxtr 31,91176224 31,99989319 0,132953331 
A5 500pg/μL Oxtr 31,93509102 31,99989319 0,132953331 
A6 500pg/μL Oxtr 32,15282059 31,99989319 0,132953331 
A7 50pg/μL Oxtr 35,42486572 35,9716835 0,542186618 
A8 50pg/μL Oxtr 35,98106766 35,9716835 0,542186618 
A9 50pg/μL Oxtr 36,50911713 35,9716835 0,542186618 

A10 5pg/μL Oxtr 39,91550446 39,61220169 0,541288435 
A11 5pg/μL Oxtr 38,98726654 39,61220169 0,541288435 
A12 5pg/μL Oxtr 39,93383789 39,61220169 0,541288435 
B1 5ng/μL Hrpt1 24,06372643 24,45412636 0,460397989 
B2 5ng/μL Hrpt1 24,33682632 24,45412636 0,460397989 
B3 5ng/μL Hrpt1 24,96182823 24,45412636 0,460397989 
B4 500pg/μL Hrpt1 26,23353577 26,3779068 0,178470418 
B5 500pg/μL Hrpt1 26,32273674 26,3779068 0,178470418 
B6 500pg/μL Hrpt1 26,57744789 26,3779068 0,178470418 
B7 50pg/μL Hrpt1 29,26827049 29,16632652 0,088368066 
B8 50pg/μL Hrpt1 29,11157227 29,16632652 0,088368066 
B9 50pg/μL Hrpt1 29,119133 29,16632652 0,088368066 

B10 5pg/μL Hrpt1 33,31577301 33,10652161 0,96073097 
B11 5pg/μL Hrpt1 33,94538116 33,10652161 0,96073097 
B12 5pg/μL Hrpt1 32,05841064 33,10652161 0,96073097 
C1 NTC Oxtr Undetermined 

  
C2 NTC Hrpt1 Undetermined 

  
C3 -RT Oxtr Undetermined 

  
C4 -RT Hrpt1 Undetermined 
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Tafla 5.10: Hrá gögn úr qPCR keyrslu sýna. Sýnd eru hráar niðurstöður sem fengust 
úr qPCR keyrslu sýna með Oxtr og Hprt1 vísa. Í töflunni má sjá notaða brunna á qPCR 
plötu, nafn sýna sem voru greind, vísa sem voru notaðir og CT gildi sem fengust. Þrjár 
mælingar voru gerðar á hverju sýni og sjá má meðaltal þeirra CT gilda (CT Mean) ásamt 
staðalfráviki (CT SD). Í hvern brunn voru settir 15 μL af mastermixi sem innihélt 10 μL af 
2x SYBR blöndu, 0,3 μL af 10 μM Forward vísi, 0,3 μL af 10 μM Reverse vísi og 4,4 μL af 
H2O. Síðan var bætt við 5 μL af cDNA sýni. Fyrir NTC (non template control) sýni var 
ekki notað cDNA, heldur 5 μL af H2O. Þetta var gert til að athuga hvort einhver mengun 
væri í mastermixi. Fyrir –RT sýni var notast við cDNA sem hafði ekki undirgengis 
víxlritun, það var gert til að athuga hvort eitthvað erfðamengis DNA væri til staðar. 

Brunnur Nafn sýnis Vísir Cт Cт Mean Cт SD 
A1 G2F Oxtr 28,00609589 27,73200226 0,261672407 
A2 G2F Oxtr 27,48483276 27,73200226 0,261672407 
A3 G2F Oxtr 27,70508003 27,73200226 0,261672407 
A4 G2E Oxtr 26,43370247 26,39567566 0,211567938 
A5 G2E Oxtr 26,5856514 26,39567566 0,211567938 
A6 G2E Oxtr 26,16767311 26,39567566 0,211567938 
A7 G3F Oxtr 23,92087555 23,94706154 0,024480497 
A8 G3F Oxtr 23,9693737 23,94706154 0,024480497 
A9 G3F Oxtr 23,95094109 23,94706154 0,024480497 

A10 G3E Oxtr 24,28881073 24,20025444 0,113679498 
A11 G3E Oxtr 24,07206345 24,20025444 0,113679498 
A12 G3E Oxtr 24,23988914 24,20025444 0,113679498 
B1 G5F Oxtr 24,50546837 24,49430084 0,013707255 
B2 G5F Oxtr 24,49843216 24,49430084 0,013707255 
B3 G5F Oxtr 24,47900391 24,49430084 0,013707255 
B4 G5E Oxtr 25,13867569 25,17233276 0,052428398 
B5 G5E Oxtr 25,1455822 25,17233276 0,052428398 
B6 G5E Oxtr 25,2327404 25,17233276 0,052428398 
B7 U2F Oxtr 24,26389313 24,18656349 0,077080987 
B8 U2F Oxtr 24,10973358 24,18656349 0,077080987 
B9 U2F Oxtr 24,18606377 24,18656349 0,077080987 

B10 U2E Oxtr 23,85663033 23,70924187 0,223695815 
B11 U2E Oxtr 23,45184326 23,70924187 0,223695815 
B12 U2E Oxtr 23,81925201 23,70924187 0,223695815 
C1 U3F Oxtr 25,46640015 25,60369682 0,122854792 
C2 U3F Oxtr 25,70325661 25,60369682 0,122854792 
C3 U3F Oxtr 25,64143372 25,60369682 0,122854792 
C4 U3E Oxtr 24,48825836 24,57448387 0,082381181 
C5 U3E Oxtr 24,65238953 24,57448387 0,082381181 
C6 U3E Oxtr 24,58280182 24,57448387 0,082381181 
C7 U5F Oxtr 21,69655037 21,72138977 0,050411258 
C8 U5F Oxtr 21,77939987 21,72138977 0,050411258 
C9 U5F Oxtr 21,68821716 21,72138977 0,050411258 

C10 U5E Oxtr 21,74104691 21,6156559 0,109051265 
C11 U5E Oxtr 21,5629673 21,6156559 0,109051265 
C12 U5E Oxtr 21,5429554 21,6156559 0,109051265 
D1 G2F Hprt1 25,15715981 25,0694046 0,107191287 
D2 G2F Hprt1 24,94993401 25,0694046 0,107191287 
D3 G2F Hprt1 25,10111809 25,0694046 0,107191287 
D4 G2E Hprt1 25,58905792 25,6353817 0,042442974 
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Tafla 5.10: (framhald) 
 

    

Brunnur Nafn sýnis Vísir Cт Cт Mean Cт SD 
D5 G2E Hprt1 25,67239952 25,6353817 0,042442974 
D6 G2E Hprt1 25,64468765 25,6353817 0,042442974 
D7 G3F Hprt1 24,83322334 24,8926239 0,069260456 
D8 G3F Hprt1 24,96870041 24,8926239 0,069260456 
D9 G3F Hprt1 24,87595177 24,8926239 0,069260456 

D10 G3E Hprt1 24,09676361 24,39916229 0,494253427 
D11 G3E Hprt1 24,13119125 24,39916229 0,494253427 
D12 G3E Hprt1 24,96953011* 24,39916229 0,494253427 
E1 G5F Hprt1 24,27955246 24,24849892 0,037697714 
E2 G5F Hprt1 24,25938797 24,24849892 0,037697714 
E3 G5F Hprt1 24,20655441 24,24849892 0,037697714 
E4 G5E Hprt1 24,18170166 24,17128754 0,036551524 
E5 G5E Hprt1 24,20150185 24,17128754 0,036551524 
E6 G5E Hprt1 24,1306591 24,17128754 0,036551524 
E7 U2F Hprt1 24,56281281 24,55021095 0,037558645 
E8 U2F Hprt1 24,50797272 24,55021095 0,037558645 
E9 U2F Hprt1 24,57984924 24,55021095 0,037558645 

E10 U2E Hprt1 23,84145164 24,06940269 0,436924756 
E11 U2E Hprt1 23,79359245 24,06940269 0,436924756 
E12 U2E Hprt1 24,57316208* 24,06940269 0,436924756 
F1 U3F Hprt1 23,44571686 23,51538277 0,115026779 
F2 U3F Hprt1 23,6481514 23,51538277 0,115026779 
F3 U3F Hprt1 23,45228386 23,51538277 0,115026779 
F4 U3E Hprt1 23,67154694 23,64215088 0,112587415 
F5 U3E Hprt1 23,51778221 23,64215088 0,112587415 
F6 U3E Hprt1 23,7371254 23,64215088 0,112587415 
F7 U5F Hprt1 23,06552505 23,10466003 0,063808218 
F8 U5F Hprt1 23,07016563 23,10466003 0,063808218 
F9 U5F Hprt1 23,17829132 23,10466003 0,063808218 

F10 U5E Hprt1 23,3525219 24,09777069 1,426968217 
F11 U5E Hprt1 23,1977253 24,09777069 1,426968217 
F12 U5E Hprt1 25,74306679* 24,09777069 1,426968217 
G1 G2F -RT Oxtr 36,38115692 36,38115692 

 
G2 G2E -RT Oxtr 37,00254822 37,00254822 

 
G3 G3F -RT Oxtr 35,81496429 35,81496429 

 
G4 G3E -RT Hprt1 Undetermined 

  
G5 G5F -RT Hprt1 Undetermined 

  
G6 G5E -RT Hprt1 Undetermined 

  
G7 U2F -RT Oxtr 35,71090698 35,71090698 

 
G8 U2E -RT Oxtr 36,34152985 36,34152985 

 
G9 U3F -RT Oxtr 36,49337769 36,49337769 

 
G10 U3E -RT Hprt1 Undetermined 

  
G11 U5F -RT Hprt1 Undetermined 

  
G12 U5E -RT Hprt1 Undetermined 

  
H1 NTC Oxtr 39,47529602 39,47529602 

 
H2 NTC Hprt1 Undetermined 

  
* Ekki var notast við eftirfarandi gildi við úrvinnslu.  
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