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Melatoninbehandling gir gunstige metabolittendringer i hjernen til nyfødte rotter etter
hypoksisk-iskemisk hjerneskade.
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Perinatal hypoksi-iskemi kan føre til hjerneskade hos nyfødte barn. Effekten av terapeutisk
hypotermi, den eneste etablerte nevroprotektive behandlingen per i dag, er begrenset. Det
er behov for å utvikle andre behandlingsformer. Melatonin er en av de mest lovende nye
behandlingsmetodene på grunn av sine antioksidative og antiinflammatoriske effekter.

I min doktorgrad brukte vi MR-spektroskopi og MR-avbildning for å undersøke hvilke
effekter melatonin har på hjernens metabolisme i akuttfasen samt på de langsiktige
effektene på hjernens utvikling hos nyfødte rotter med hypoksisk-iskemisk hjerneskade.

Vi fant at hypoksisk-iskemisk hjerneskade førte til nedsatt mitokondriell funksjon i
nevroner og at melatoninbehandling ikke hadde noen umiddelbar effekt. Dagen etter
hadde imidlertid et flertall av de melatoninbehandlede dyrene en gunstigere metabolsk
profil, med lavere konsentrasjon av lipider og høyere konsentrasjon av glutamin,
sammenlignet med kontrolldyr. En tredjedel av de melatoninbehandlede dyrene fikk en
mild, istedenfor en alvorlig, hjerneskade.

Disse resultatene er et bidrag til videre utvikling av melatonin som mulig behandling for
hypoksisk-iskemisk hjerneskade hos nyfødte. Behandlingsregimet som ble brukt i disse
studiene, ser ut til å ha gitt en midlertidig beskyttende effekt etter én dag. Videre studier av
hvordan melatonin oppfører seg i kroppen hos nyfødte er nødvendig for å optimalisere
behandlingsprotokollen.
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