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SAMMENDRAG 

 
Identifikasjonen av proteinet hNCU-G1 er basert på interaksjonen med hCRBP1-promoterens 

FP1-element (+66-+99), som ble gjort ved EMSA-studier. Videre studier avslørte at hNCU-

G1 kunne fungere som en transkripsjonsfaktor for dette genet. EMSA-analyser har vist at to 

fragmenter av hNCU-G1 med et overlappende område fra aa99-aa135 binder til FP1. Ut ifra 

disse resultatene ble det postulert en hypotese om at DBD til hNCU-G1 befant seg i regionen 

mellom aa99-aa135. I denne oppgaven ble det bekreftet at hNCU-G1aa85-155 danner 

kompleks med FP1 i hCRBP1-promoteren.  

 

hNCU-G1 har fire LXXLL-motiver, som er motiver ofte funnet i kjernereseptor 

koaktivatorer, og proteinet har vist å kunne fungere som en ligandavhengig koaktivator for 

PPARα. På bakgrunn av dette var det derfor ønskelig å undersøke om hNCU-G1 hadde en 

tilsvarende stimuleringseffekt på PPARβ.  

 

Reportergenanalyser etter transiente transfeksjoner med PPARβ i LX-2 celler indikerte at 

hNCU-G1 kan øke ekspresjonen av reportergenet CAT. Det kan likevel ikke slås fast om 

hNCU-G1 sin stimulering av PPARβ er ansvarlig for denne ekspresjonsøkningen.  

 

Transiente transfeksjoner ble utført i Schneider Drosophila 2 (S2)-celler og humane 

stellatceller (LX-2). Forsøk utført i S2-celler viste at hNCU-G1 ikke kunne detekteres 

intracellulært i disse cellene. Derimot er det for første gang vist at hNCU-G1 kan transient 

uttrykkes i mammalske celler. 
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1. INNLEDNING 

 

1.1 Genregulering og transkripsjon 

Det humane genomet består av ca 3,3 x 10^9 basepar DNA, med rundt 20 000 gener [1]. 

Konversjonen av den biologiske informasjonen som ligger i genene, til fysiologisk aktive 

proteiner kalles genekspresjon. Nesten alle kroppens celler inneholder samme DNA og 

cellens fenotype bestemmes av hvilke gener som blir uttrykt. For at riktige gener skal 

uttrykkes, til rett tid og sted, er det nødvendig med nøye regulering av genekspresjon. 

Regulering av genekspresjon skjer på kromatinnivå, ved promoterregionen og ved 

transkripsjonsfaktorer [2].  

 

 

1.2 Kromatinstruktur 

Hver celle i kroppen har en ca 1,8 meter lang DNA tråd, og for at denne skal få plass i 

cellekjernen med en diameter på rundt 5-10 µm, må DNA kompakteres. Denne tett pakkede 

strukturen kalles kromatin. Pakking av DNA til kromatin skjer ved hjelp av histonproteiner. 

Histonene danner en proteinoktamer, med en sentral heterotetramer av H3/H4 subenheter og 

to flankerende heterodimerer av H2A/H2B subenheter. Rundt 147 basepar DNA tvinnes 1,75 

ganger, som en venstredreid superheliks rundt histonoktameren, og danner en struktur som 

kalles nukleosom. Nukleosomene ligger etter hverandre med korte segmenter av DNA i 

mellom seg, som perler på en snor, og danner en 11 nm fiber. Videre kompaktering av DNA 

til 30 nm fiber, kan skje ved hjelp av linkerhistonet H1 og gjennom nukleosom-nukleosom 

interaksjon [3]. Prosessene for høyere ordens arkitektur av DNA er fortsatt uklare. Figur 1.1 

viser en oversikt over kromatinorganisering [4]. 

 

 



Kapittel 1  Innledning 

 10

 
 Figur 1.1 Høyere ordens struktur av DNA. DNA kveiles rundt histonene og danner strukturer kalt 

nukleosomer. Nukleosom-nukleosom interaksjoner danner 30 nm fiber som igjen kan pakkes til chromonema 

fiber [4]. 

 

Pakking av kromatin påvirker DNA-transkripsjonen. Heterokromatin er tett pakket DNA som 

er transkripsjonelt inaktivt og strukturelt utilgjengelig for transkripsjonsfaktorer. Eukromatin 

er transkripsjonelt aktivt og strukturelt tilgjengelig for transkripsjonsfaktorer. Kromatin kan 

skifte mellom disse tilstandene avhengig av hvilke gener som skal uttrykkes. Reorganisering 

av kromatinstruktur er derfor nødvendig for regulering av transkripsjon. Når et gen skal 

aktiveres må kromatinet ”åpnes” slik at det basale transkripsjonsapparatet og andre 

transkripsjonsfaktorer, kan få tilgang til promoter [5].  

 

 

1.2.1 Kromatinremodellering 

Det finnes to klasser av komplekser som modifiserer kromatinstrukturen. Den ene klassen av 

komplekser remodellerer kromatin ved en ATP-avhengig mekanisme, dette fører direkte til 

endring av nukleosomenes posisjon og/eller sammensetning. Den andre klassen av 

komplekser modifiserer amino (N)-terminal og karboksy (C)-terminal ende av histonene, som 

indirekte endrer kromatinstrukturen gjennom rekruttering av andre remodelleringsproteiner.  
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1.2.1.1 ATP-avhengig remodellering  

Det finnes tre familier av ATP-avhengige remodelleringskomplekser, SWI2/SNF2 familien, 

ISWI familien og Mi-2 familien. Felles for disse er at de har et homologt domene som binder 

DNA via ”major groove”, hvor bindingen er ATP-avhengig. Når ATP hydrolyseres endres 

konformasjonen av kromatinet [6]. 

 

 

1.1.2.2 Remodellering ved kovalent modifisering av histonhalene 

N-terminal og C-terminal ende av histonene (histonhalene), stikker ut fra nukleosomene og er 

tilgjengelige for posttranslasjonelle modifiseringer. Disse modifiseringene virker som seter 

for rekruttering av proteiner som igjen er med på å reorganisere kromatinstrukturen. For H3 

og H4 histonene er det spesielt N-terminal ende som er utsatt for modifiseringer, mens det er 

C-terminal ende hos histonene H2A, H2B og H1 [7]. Histonhalene kan kovalent modifiseres 

ved metylering, acetylering, fosforylering og ubiquitinering [8]. Modellen om samspillet 

mellom proteinene og de ulike modifiseringene er kjent som histonkodehypotesen [9]. 

 

 

1.3 Promoterregionen 

Eukaryote promoterer er lokalisert i 5’-ende for genet de regulerer og er startstedet for 

transkripsjonsinitiering. Promoterregionen består av en kjernepromoter, oppstrøms 

regulatoriske elementer (UPE), enhancere og insulatorelementer [10]. En oversikt over disse 

er illustrert i figur 1.2 [2]. 

 
Figur 1.2 Organisering av promoterregionen hos eukaryoter. Promoterregionen består av kjernepromoteren 

og UPE, enhancere og insulatorelementer [2]. 
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Kjernepromoteren inneholder de elementene som gjør at preinitieringskomplekset (PIC) kan 

binde og initiere transkripsjon. Denne strekker seg ~40 nukleotider oppstrøms og nedstrøms 

for transkripsjonsstartsetet (TSS).  

 
                    Tabell 1.1 Oversikt over de ulike regulatoriske elementene i kjernepromoterer [11]. 

Promoterelement posisjon konsensussekvens Assosierte 
proteiner 

BRE (TFIIB-
recognition 

element) 

 
~-37 til -32 

 
SSRCGCC 

 

 
TFIIB, TFIID 

 
TATA-boks ~-32 til -26 TATAWAAR TATA-binding 

protein (TBP) 
Inr (initiator) ~-2 til +4 YYA*NWYY TFIID, RNA 

pol II 
DPE 

(downstream core 
promoterelement) 

 
+28 til +36 

RGWCGTG eller 
RGWYV 

 
TFIID 

MTE (motiv ten 
element) 

+18 til +29 
 

CSARCSSAACGS TFIID 

                 * A er posisjon for transkripsjonsstartsete (+1). 

 

Kjernepromoterelementene gitt i tabell 1.1 er funnet i ulike kombinasjoner i forskjellige 

promoterer. Diversiteten i kjernepromoterer kan være med på å bestemme promoterstyrke, og 

ulike elementer kan virke synergistisk på hverandre [11]. 

UPE ligger rett oppstrøms for kjernepromoteren innenfor en avstand fra TATA/Inr på 200 

basepar. Disse sekvensene rekrutterer ikke klassiske aktivatorer eller repressorer, men 

inneholder bindeseter som kan rekruttere andre proteiner, som er bundet til enchancere, til 

promoter  [12].  

Enhancere kan være lokalisert i både oppstrøms og nedstrøms regulatorisk region for et gen. 

Et gen kan ha flere enhancere og disse befinner seg i distale regioner til en kjernepromoter.  

Proteiner bindes til enhancere som så rekrutteres til kjernepromoter, hvilket fører til økt 

promoteraktivitet [12].  

Insulatorelementer hjelper å definere den regulatoriske regionen til et gen slik at enhancere 

for et gen ikke påvirker nabogener. Insulatorelementer hindrer kun effekten av oppstrøms 

enhancere, men har ingen effekt for nedstrøms enhancere [11].  
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1.4 Preinitieringskomplekset (PIC) 

Transkripsjonsinitiering krever rekruttering av et stort multiproteinkompleks som kalles PIC. 

Dette komplekset består av RNA polymerase II og flere generelle transkripsjonsfaktorer 

(GTF). Samling av PIC skjer ved promoterregionen og er en nøye regulert prosess. 

Transkripsjonsinitiering starter med at TFIID gjenkjenner og bøyer DNA, noe som stimulerer 

til en sekvensiell rekruttering av andre GTFer og RNA pol II. RNA pol II har i seg selv 

begrenset DNA spesifisitet, men interagerer spesifikt med promoter via TFIID. Tabell 1.2 gir 

en oversikt de ulike GTFene og deres funksjon [13].  

 
          Tabell 1.2 Trinnvis GTF-rekruttering, fra topp til bunn, under PIC-ansamling [13] 

Transkripsjonsfaktor Funksjon 

TFIID-TBP* Gjenkjenner kjernepromoter, rekrutterer TFIIB 

TFIID-TAF* Deltar i promotergjenkjenning og transkripsjonsaktivering

TFIIA Stabiliserer TFIID og promoterbinding 

TFIIB Rekrutterer RNA pol II og TFIIF 

TFIIF Hjelper RNA pol II til promoter 

TFIIE** Rekrutterer TFIIH 

TFIIH Smelter promoter ved helikaseaktivitet.  
* TFIID er et multisubenhetskompleks som består av TBP og flere ”transcription activating factors” 
(TAF). 
** TFIIE rekrutteres av RNA pol II. 

 

Hos eukaryoter er den transkripsjonelle grunntilstanden restriktiv, dette gjør at aktivatorer må 

rekrutteres til PIC for videre promotering av transkripsjon [14]. 

 

 

1.5 DNA-bindende transkripsjonsfaktorer 

DNA-bindende transkripsjonsfaktorer binder og leser DNA-sekvensen direkte via major eller 

minor groove. DNA-bindende transkripsjonsaktivatorer består av minimum to domener, et 

DNA-bindende domene (DBD) og et transaktiveringsdomene (TAD). De fleste 

transkripsjonsfaktorer er likevel mer komplekse med for eksempel flere regulatoriske 

domener og ligandbindende domener (LBD). Disse proteinene er klassifisert etter strukturen 

på DBD og reglene for DNA-sekvensgjenkjenning er best forstått innenfor de individuelle 

proteinfamiliene [15].  
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Når transkripsjonsfaktorene binder til DNA dannes det en plattform i promoteren hvor videre 

ansamling av transkripsjonskomplekset kan skje. Sekvensspesifikk gjenkjenning av DNA er 

dermed helt nødvendig ved initiering av transkripsjon [12]. 

Det har lenge vært debattert om det eksisterer en såkalt DNA gjenkjenningskode for proteiner, 

hvor ulike aminosyrer på proteinoverflaten har spesifisitet for noen baser. Det er ennå ikke 

funnet en enkel kode som beskriver aminosyre/base spesifisitet. Likevel finnes det noen 

sterke trender som eksempelvis arginine-guanine interaksjoner [16, 17] 

Ulike kjemiske bindinger spiller forskjellige roller avhengig av om det er snakk om 

sekvensspesifikk gjenkjenning av DNA eller stabilisering av protein-DNA komplekset. 

Hydrogenbindinger er spesielt viktige i sekvensspesifikk gjenkjenning siden både baser og 

aminosyrer har hydrogen donor/acceptor potensial. Van der Waals-bindinger, hydrofobe 

interaksjoner og DNA konformasjon bidrar til stabilisering av selve protein-DNA komplekset, 

men disse er ikke nok i seg selv til spesifikk DNA-gjenkjenning.  

 

 

1.6 Kjernereseptorer  

Kjernereseptorene er en superfamilie av høyt konserverte ligandaktiverte 

transkripsjonsfaktorer som regulerer genekspresjon i respons til små lipofile molekyler. 

Genene som reguleres er involvert i mange ulike cellulære prosesser, blant annet 

metabolisme, utvikling, vekst og differensiering. Kjernereseptorene har bipolare 

transkripsjonsegenskaper og kan dermed fungere som repressorer eller aktivatorer av 

transkripsjon. Disse bipolare transkripsjonsegenskapene kommer til uttrykk avhengig av om 

de er assosiert med koaktivatorer eller korepressorer [18].  

Kjernereseptorene har en karakteristisk struktur som består av et N-terminalt A/B domene 

med aktiveringsfunskjon-1 (AF-1), et sentralt DNA-bindende (C) domene, en hengsleregion 

(D), et ligandbindende (E) domene og et variabelt C-terminalt (F) domene med 

aktiveringsfunskjon-2 (AF-2). Figur 1.3 viser den generelle oppbygningen av en 

kjernereseptor. I LBD finnes også et dimeriseringsdomene, samt interaksjonsdomener for 

koaktivatorer og korepressorer [18]. 
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Figur 1.3 Generell oppbygning av en kjernereseptor. A/B har aktiveringsfunksjon-1 (AF-1). C er DNA-

bindende domenet og har ofte sekvens for kjerneeksport signal (NES). D er en hengsleregion ofte med 

kjernelokaliseringssignal (NLS). E er det ligandbindende domenet (LBD). C-terminal ende har 

aktiveringsfunksjon-2 (AF-2) (Figur modifisert fra [18]).   

 

Kjernereseptorene deles inn i tre subfamilier. Steroidreseptorfamilien er reseptorer for 

klassiske endokrine signaler som østrogener, androgener og glucocorticoider. Disse 

translokeres til cellekjernen ved ligandaktivering og binder som homodimerer til inverterte 

repeterte halvseter [19]. 

RXR-heterodimer familien inkluderer de reseptorene som heterodimeriserer med RXR. Disse 

binder til direkte repeterte halvseter og har ligander som er intermediater i metabolismen. 

Typiske eksempler er peroksisom proliferator-aktivert reseptorer (PPAR) og lever X 

reseptorer (LXR)[20].  

Den siste familien kalles orphan reseptorer, hvor det ennå ikke er blitt identifisert noen ligand 

[21].  

 

 

1.6.1 DNA-bindende domene  

DBD består av to høyt konserverte zinc-finger motiver, hvor hver av disse har fire 

cysteinresiduer som koordinerer binding av et Zn2+ ion. Denne organiseringen resulterer i 

dannelse av en tertiærstruktur med to α-helikser som kan interagere spesifikt med DNA.  

Det ene zinc-finger motivet gjenkjenner spesifikke sekvenser i DNA, kalt hormon respons 

elementer (HRE) [22]. Disse responselementene består av konsensussekvenser, 6-8 

nukleotider lange, orientert i to halvseter. Spesifisitet for de ulike kjernereseptorene oppnås 

ved at halvsetene har spesifikk orientering og er separert ved ulikt antall baser. Et eksempel 
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på kjernereseptorbinding er gitt i figur 1.4. Kjernereseptorene kan binde DNA som 

homodimerer, heterodimerer og i noen tilfeller som polymerer eller monomerer [22].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1.4 Kjernereseptordimer bundet til DNA. Hver av monomerene har et DBD som binder HRE 

oppstrøms for målgenet. HRE vist her består av to direkte repeterte AGGTCA halvseter, separert med en spacer. 

Variasjon i konsensussekvens, antall basepar i spaceren og orientering av halvsetene er med på å gi spesifisitet 

for ulike kjernereseptorer (Figur laget på bakgrunn av teori fra [22]). 

 

 

1.6.2 Ligandbindende domene  

LBD består av 12 α-helikser som foldes til et antiparallelt heliks sandwich motiv. Denne 

strukturen danner en hydrofob lomme hvor ligand kan binde. Ved ligandbinding skjer en 

konformasjonsending der rearrangering av heliks 3 gjør at heliks 11 vippes ut og heliks 12 

pakkes inn mot heliks 3, 5/6 og 11. Reposisjoneringen gjør at liganden begraves i reseptorens 

indre. LBD går fra en åpen apo-form til en lukket holo-form. Denne rearrangeringen fører til 

at det eksponeres en hydrofob overflate i LBD hvor koaktivatorer kan binde [23].  

På grunn av den nære interaksjonen mellom ligand og reseptoren kan ulike ligander gi ulike 

konformasjoner av reseptoren, dette vil igjen føre til ulike fysiologiske responser.  
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Figur 1.5 Det ligandbindende domene i en kjernereseptor a) Konformasjon av den åpne apo-formen av LBD 

før ligandbinding. b) Konformasjon av den lukkede holo-formen av LBD etter ligandbinding. Rearrangering av 

heliks tolv (H12) gjør at liganden begraves i reseptorens indre [24]  

 

 

1.6.3 Kjernereseptor koaktivatorer  

Koaktivatorer rekrutteres til en ligandbundet kjernereseptor og fremmer genekspresjon. Etter 

binding til kjernereseptor kan koaktivatorer modifisere kromatinet rundt målgenet eller 

stimulere til samling av PIC. Koaktivatorer kan grupperes som primære, som binder NR 

direkte, og/eller sekundære, som assosierer løst med de primære koaktivatorene. Disse finnes 

i multiproteinkomplekser hvor de interagerer med kjernereseptor og hverandre (figur 1.6) 

[25]. 

Typiske kjernereseptor-koaktivatorer har et karakteristisk LXXLL motiv, også kjent som NR-

boks. Ved ligandbinding endrer kjernereseptoren konformasjon og en hydrofob del 

eksponeres i LBD der koaktivatoren kan binde via NR-boksen [26]. Det finnes flere familier 

av koaktivatorer, et typisk eksempel er SRC/p160 familien hvor SRC-1 og NCo-A-1 inngår. 

Fellestrekk ved denne familien er at de er primære ligandavhengige koaktivatorer og alle 

inneholder LXXLL-motiver [27].  
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Figur 1.6 Koaktivatorkomleks bundet til en aktivert kjernereseptor. Etter ligandaktivering binder 

kjernereseptoren til HRE. Primære koaktivatorer binder da til reseptoren via sitt LXXLL-motiv. Koaktivatorene 

kan acteylere (Ac) eller metylere (Me) nukleosomale histoner. SWI/SNF komplekset remodellerer kromatinet 

ved en ATP-avhengig mekanisme. Begge deler fører til samling av det generelle transkripsjonsmaskineriet og 

initiering av transkripsjon (Figur modifisert fra [28]). 

 
 

1.6.4 Kjernereseptor korepressorer 

Korepressorer hemmer transkripsjon ved å hindre samling av det generelle 

transkripsjonsmaskineriet, enten ved å interagere med represjonsdomener funnet i 

kjernereseptorenes LBD, eller ved å binde til responselementene i DNA. Mange 

korepressorkomplekser kan også assosieres med kjernereseptorer bundet til DNA i fravær av 

ligand og delta i en såkalt aktiv represjon. Kjente korepressorer inkluderer ”silencing 

mediator of retinoid and thyroid hormone receptors” (SMRT) og ”nuclear hormone receptor-

korepressor” (N-CoR) som interagerer direkte med kjernereseptoren. Disse kan rekruttere 

andre proteiner med deacetylaseaktivitet, som fører til dannelse av heterokromatin [28]. 
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Figur 1.7 Kjernereseptoren er bundet til HRE i fravær av ligand. Et stort korepressorkompleks er assosiert 

med kjernereseptoren. Mange av korepressorene har histone deacetylaseaktivitet som fjerner acetylgrupper (Ac) 

fra histonene som fører til kondensering av kromatin. SMRT/N-CoR danner inhibitoriske kontakter med det 

generelle transkripsjonsmaskineriet som undertrykker transkripsjon (Figur modifisert fra [28]). 

 

 

1.7 Peroksisom proliferator-aktivert reseptor β (PPARβ)  

PPARene tilhører RXR-heterodimerfamilien av ligandaktiverte transkripsjonsfaktorer og 

spiller en viktig rolle for lipidmetabolisme og homøostase i kroppen.  

PPARene heterodimeriserer med retinoid-X-reseptor (9-cis retinoic acid receptor (RXR)) og 

modulerer ekspresjon av målgener i respons til ligandaktivering. Målgenenes promoter 

inneholder peroksisom proliferator responselementer (PPRE). Responselementene er direkte 

repeterte heksamere sekvenser separert med et basepar (DR1) [29]. I fravær av ligand deltar 

PPARene i såkalt aktiv represjon ved at de er bundet til DNA assosiert med 

korepressorkomplekser [30]. Det er så langt identifisert tre PPAR-isoformer, PPARα, 

PPARβ/δ og PPAR γ, som hver er kodet for av individuelle gener. PPARα var den første 

isoformen som ble oppdaget og er høyt uttrykt i lever. PPARγ finnes i høye nivåer i fettvev og 

til en mindre grad i makrofager, muskel og lever. PPARα og PPARγ involvert i henholdsvis 

lipid- og glukosemetabolisme [31]. 

Den mindre kjente PPAR-isoformen PPARβ er vist å være uttrykt i de fleste vev, med noe 

høyere mRNA nivåer i hjerne, fettvev og hud [32]. PPARβ øker fettsyremetabolismen i 
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fettvev og muskel, og undertrykker makrofag-derivert inflammasjon. Dette gjør denne 

reseptoren til et terapeutisk mål for metabolsk syndrom (syndrom X). Metabolsk syndrom er 

en samlebetegnelse for insulinresistens, glukoseintoleranse, hypertensjon og dyslipidemia, 

som ofte er konsekvenser av overvekt. I knockout-forsøk med PPARβ-null mus, er det vist at 

knockout-musene har en redusert fettmasse, sammenlignet med villtype-mus satt på samme 

diett. PPARβ er dermed et terapeutisk mål for metabolsk syndrom med potensial til å 

kontrollere vekt, øke fysisk utholdenhet og forbedre insulinsensitivitet [33].  

 

 

1.8 Human Scavenger Receptor class B type 1(hSR-B1)-promoteren 

Scavenger reseptor class B type 1 (SR-B1) er en reseptor for high density lipoprotein (HDL) 

[34]. Reseptoren finnes i høye konsentrasjoner i steroidproduserende vev, hvor kolesterol 

benyttes i syntese av steroidhormoner, og i lever, hvor kolesterol tas opp under revers 

kolesteroltransport [35]. Økt syntese av SR-B1 er dermed et mål i terapeutisk behandling av 

hjerte- og karsykdommer. Fibrater er syntetiske ligander benyttet til behandling av disse 

sykdommene. Disse ligandene regulerer målgener ved aktivering av PPAR. SR-B1-

promoteren har flere peroksisom proliferator respons elementer (PPRE), hvor PPAR/RXR 

heterodimerer er vist å binde. Transfeksjonsforsøk utført med PPARα og PPARγ har vist å 

øke genekspresjon fra SR-B1-promotoren. [36, 37]. 

 

 

1.9 Human Cellulært Retinol Bindende Protein 1 (hCRBP1)-promoteren 

Retinoider er en familie molekyler som innebefatter vitamin A (retinol). De spiller en viktig 

rolle i vekst, syn, reproduksjon og cellulær utvikling. Alkoholformen retinol er bundet til 

cellulært bindende protein (CRBP)type I, II eller III i cytoplasma. CRBP1 finnes i spesielt 

høye mRNA-nivåer i lever, lunge og hjerne. [38]. Retinolmetabolittene fungerer som ligander 

for ulike kjernereseptorer og er på denne måten med på å regulere genekspresjon. I 

forbindelse med studier av hCRBP1-promotoren ble transkripsjonssetet og syv 

proteininteraksjonselementer (footprints) identifisert. Ulike transkripsjonsfaktorer har vist å 

binde til cis-elementer i hCRBP1-promotoren, disse inkluderer NF1, Sp1 og hNCU-G1 [39] 
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1.10 Human Kidney Predominant Protein (hNCU-G1) 

Under studier av promoterregionen til hCRBP1, ble det identifisert og klonet et hittil 

ukarakterisert protein som binder til promotorens footprint 1 (FP1)-element (+66 -+99). Søk i 

den humane genomdatabasen resulterte i identifikasjonen av proteinet Human Kidney 

Predominant Protein (hNCU-G1). Genet består av 6 eksoner, som har en åpen leseramme 

(ORF) på 1218 bp og er lokalisert på kromosom 1, 1q23.1 locus 112770. Forstyrrelser i dette 

området i form av delesjon eller amplifikasjon er rapportert i en rekke kreftformer.  

Proteinet består av 406 aminosyrer med en teoretisk molekylvekt på 43,8 kD, og uttrykkes i 

de fleste vev, med spesielt høye mRNA-nivåer i lever, nyre og prostata. hNCU-G1 har et høyt 

innhold av prolin, men ingen spesifikke prolinrike områder. Det er ikke funnet noen humane 

homologer. Genet er funnet i flere arter og proteinet er godt konservert fra mygg til 

menneske.  

Bioinformatiske analyser utført av gruppen har vist at proteinet har fire NR-bokser, motiver 

som regnes for nødvendige for interaksjon med kjernereseptorer. Det ble funnet to potensielle 

kjerne eksportsignaler (NES), men ingen kjernelokaliseringssignaler (NLS). Tre PXXP-

motiver ble også identifisert, dette er motiver som kan interagere med SH3-domere som 

finnes på for eksempel Src-kinase.  

 

 

1.10.1 Ekspresjon av hNCU-G1 i insekt og mammalske cellesystemer 

In vivo studier av hNCU-G1 har vært utført i Schneider Drosophila melanogaster 2 (S2)-

celler. Transfeksjonsforsøk i denne celletypen har gitt tilfredsstillende resultater. 

Modellsystemet gir en nullbakgrunn for in vivo studier av proteiner som ikke uttrykkes i 

cellene. Dette gjelder blant annet de fleste mammalske transkripsjonsfaktorer [40, 41]. 

Proteinene kan uttrykkes i høyt kopitall når de sitter under kontroll av en promotor tilpasset 

S2-cellene, som den konstitutive promoteren for Drosophila melanogaster Aktin 5C-genet 

[42]. Hovedfordelen ved å benytte et mammalsk cellesystem derimot er korrekt 

proteinfolding, N- og O-koblet glykosyleringsmekanismer samt en rekke andre 

posttranslasjonelle modifiseringer [43]. hNCU-G1 har blitt forsøkt transient uttrykt fra en 

CMV-promoter i flere mammalske cellelinjer, blant annet Jeg3, HEK-293 celler (Martin 

Enger), RPE (Almira Karahasan) og Cos-1 (Richard Orby). Det har ikke vært mulig å 

detektere hNCU-G1 i noen av disse mammalske cellelinjene.  
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1.10.2 hNCU-G1 som koaktivator for PPARα 

Tilstedeværelsen av NR-bokser i hNCU-G1 indikerte at proteinet kunne ha en koaktivator 

effekt. In vivo forsøk har bekreftet at hNCU-G1 fungerer som en ligandavhengig koaktivator 

for PPARα i S2-celler. Ekspresjonen av reportergenet kloramfenikol acetyltransferase (CAT), 

under kontroll av den PPAR-responsive promotoren fra Acyl-CoA Oxidase genet, ble vist å 

øke med 10 ganger ved koekspresjon av hNCU-G1 og PPARα, sammenlignet med PPARα 

alene (Mariam Bougza). 

 

 

1.10.3 Karakterisering av DNA-bindende domene til hNCU-G1 

hNCU-G1 binder spesifikt til hCRBP1-promoteren sitt FP1-element (Eskild et al.). In vivo 

forsøk i S2-celler har vist en 10 ganger økning i CAT-ekspresjon fra hCRBP-promoteren ved 

stimulering med hNCU-G1. Dette viser at hNCU-G1 kan fungere som en transkripsjonsfaktor 

for hCRBP1 [44].  

Mutanter av hNCU-G1 ble konstruert, hvor et ekson ble deletert av gangen, for å undersøke 

hvilken rolle ulike områder i proteinet spilte for dets funksjon. Studiene viste at ved delesjon 

av ekson 2 (aa 42- aa126), mistet hNCU-G1 evnen til å stimulere transkripsjon fra hCRBP1-

promotoren (Mariam Bouzga). Dette førte til antagelsen at det DNA-bindene domene (DBD) 

til hNCU-G1 var lokalisert i denne regionen.  

Masterstudent Tor Ole Wardenær konstruerte ekspresjonsplasmider som uttrykte fragmenter 

av hNCU-G1 i fusjon med GST (figur 1.8) og utførte in vitro interaksjonsforsøk med 

fusjonsproteinene, ved bruk av EMSA. Analysen avslørte at GST-hNCU-G1aa27-135 og 

GST-hNCUaa100-235 bandt til FP1 (figur 1.9). Ingen av de andre fragmentene dannet 

kompleks med FP1. GST-hNCU-G1aa27-135 og GST-hNCUaa100-235 har et overlappende 

område fra aa99- aa135.  
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Figur 1.8 A) Sekvensen til FP1-oligo benyttet i EMSA-forsøkene. B) Ulike fragmenter av hNCU-G1 i fusjon 

med GST også benyttet i EMSA-forsøkene (Figur modifisert fra Tor). 

 

 

 

 
Figur 1.9 EMSA analyse av interaksjonen mellom γ-[32P]-ATP merket FP1-oligo og ulike fragmenter av hNCU-

G1. Brønn 1, fri probe (kontroll). Brønn 2, hTERT RPE kjerneekstrakt med endogent hNCU-G1 (kontroll). 

Brønn 3, GST-hNCU-G1 aa 1-52. Brønn 4, GST-hNCU-G1 aa 27-135. Brønn 5, GST-hNCU-G1aa 99-236. 

Brønn 6, GST-hNCU-G1aa 209-355. Brønn 7; GST-hNCU-Gaa 277-406. Brønn 8, GST-hNCU-G1 vt. Det er 

kompleksdannelse i brønn 4, 5 og 8. (Tor Ole Wardenær) 
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2. MÅLSETTING 
 
A. Det har tidligere ikke vært mulig å uttrykke hNCU-G1 ved transient transfeksjon ved bruk 

av en CMV-promoter. Høye konsentrasjoer av hNCU-G1 har vist seg å være lite gunstig i 

mammalske celler. Det er tidligere blitt bekreftet at hNCU-G1 fungerer som en 

ligandavhengig koaktivator for PPARα i S2-celler. hNCU-G1, PPARα, og PPARβ finnes alle 

i høye nivåer i mange felles vev, blant annet lever.  

 

Følgende hypoteser ble postulert: 

• hNCU-G1 kan transient uttrykkes fra en svakere promoter (SV40) i mammalske 

celler. 

• hNCU-G1 kan fungere som en kjernereseptor koaktivator for PPARβ. 

 

Arbeidet for å teste hypotesen omfattet: 

• Optimalisering av transfeksjonsmodellene i S2- og LX-2 celler, for analyse av 

reportergenekspresjon. 

• Undersøkelse av hNCU-G1 sin evne til å stimulere PPARβ-mediert ekspresjon fra 

hSR-B1-promoteren i LX-2 celler. Dette undersøkes ved bruk av CAT-

reportergenassay.  

 

B. Det er tidligere blitt vist at hNCU-G1 kan fungere som en transkripsjonsfaktor for hCRBP1 

og kan binde hCRBP1-promoterens FP1 element. Ved delesjon av ekson 2 mister hNCU-G1 

sin evne til å stimulere ekspresjon fra hCRBP1-promoteren. Det DNA-bindende domene til 

hNCU-G1 ble derfor antatt å være lokalisert til ekson 2. EMSA-analyser viste to fragmenter 

av hNCU-G1, som begge strekker seg over ekson 2 bandt til FP1. Disse fragmentene har et 

overlappende område fra aa99-135.  

  

Følgende hypotese ble postulert: 

• Det DNA-bindende domene til hNCU-G1 befinner seg i regionen aa99-135 

 

Arbeidet for å teste hypotesen omfattet: 

• Ekspresjon og affinitetsrensing av GST-hNCU-G1aa85-155. 

• EMSA-analyser med GST-hNCU-G1aa85-155 og hCRBP1-promoterens FP1 element. 
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3. EKSPERIMENTELLE METODER OG TEKNIKKER 
 

3.1. Molekylærbiologiske teknikker 
 

3.1.1. Fordøying av DNA med restriksjonsenzymer 

Restriksjonsenzymer er isolert fra bakterier og gjenkjenner spesifikke restriksjonsseter i 

dobbeltrådige DNA-molekyler. Restriksjonssetene er palindrome sekvenser, gjerne 6-8 

nukleotider lange, hvor enzymene binder seg og bryter fosfodiesterbindingen mellom 

nukleotidene. 

Det kan dannes DNA-fragmenter med et klebrig enkeltrådig overheng eller fragmenter med 

rette ender, såkalte blunt ender. Under naturlige forhold beskytter restriksjonsenzymene 

bakterien mot fremmed DNA. Det finnes restriksjonsenzymer med endonukleaseaktivitet, 

som kutter inne i DNA og enzymer med eksonukleaseaktivitet som fjerner nukleotider fra 

endene på DNA-molekylet. Enzymene virker optimalt under gitte forhold. Egnete buffere og 

beskrivelse av optimale reaksjonsforhold følger med fra produsent. Eksempel på 

reaksjonsoppsett for restsiksjonsfordøying er gitt i tabell 3.1. 

  
                      Tabell 3.1 Eksempel på reaksjonsoppsett for restriksjonsfordøying 

Reaksjonskomponenter Mengde 

1000 ng DNA x µl 

10X Buffer 2 µl 

 Ønsket enzym (4-10 U/µl) 1 µl 

10X BSA (dersom enzym krever det) 2 µl 

H2O Opp til 20 µl 

 

Enzymmengde er oppgitt i enheter, en enhet er definert som den mengden enzym som trengs 

for å fordøye 1 µg DNA, i en time ved enzymets optimaltemperatur.  
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3.1.2. Agarose gelelektroforese  

En metode for å separere, identifisere og rense DNA-fragmenter. Agarose er et polysakkarid 

som når det varmes opp i bufferløsning og deretter avkjøles, vil polymerisere og danne en 

porøs gel. Når gelen utsettes for et elektrisk felt, vil DNA som er negativt ladd ved nøytral 

pH, gå mot katoden. Små fragmenter møter mindre motstand i gelen og vil vandre raskere, 

mens større fragmenter møter større motstand og vil ha lavere vandringshastighet.          

Strømstyrke og poretettheten i gelen bestemmer vandringshastigheten. Størrelsen på båndene 

kan bestemmes ut fra en standardisert stige. Gelen er tilsatt etidiumbromid som interkalerer 

med DNA og er fluoriserende slik at DNA-båndene kan visualiseres under UV-lys.  

 

Prosedyre: 

Generelt ble det benyttet 1 % agarosegel med en EtBr konsentrasjon på 0,6 µg/ml. Dette 

separerer DNA-fragmenter på størrelsen 0,1-10 kb. Loadingbuffer ble tilsatt prøvene i et 1:10 

forhold og det ble benyttet 1 kb ladder (Fermentas) som standardisert stige. Agarosegelen ble 

kjørt i 1X TAE-buffer i 45 minutter ved 80 V.  

 

 

3.1.3. Defosforylering av vektor   

Calf intestine alkaline fosfatatse (CIP) katalyserer fjerning av fosfatgrupper på 5’ende fra 

DNA (figur 3.1), og hindrer religering av lineariserte plasmider. Ligeringsreaksjonen kan 

først skje når DNA-fragmentet som ikke er defosforylert tilstettes. Dette øker dermed 

suksessraten for ligering av andre DNA-fragmenter inn i vektor.  

 

 
  Figur 3.1 Alkalisk fosfatase fjerner fosfatgrupper på 5’ende. 
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Prosedyre:  

• Sett opp reaksjonen som vist i tabell 3.2. 

 
Tabell 3.2 Reaksjonsoppsett for defosforylering. 

Reaksjonskomponenter Mengde 

Alkalisk fosfatasebuffer 10 µl 

Alkalisk fosfatase 5 µl 

DNA x µl 

Vann  Opp til 95 µl 

 

• Inkuber reaksjonen i varmebad ved 37 °C i 1 time.  

• Tilsett nye 5 µl med alkalisk fosfatase. 

• Inkuber reaksjonen i varmebad ved 37 °C i 1 time.  

• Isoler DNA ved etanolfelling. 

 

 

3.1.4. Etanolfelling av DNA 

Enkel metode for å felle DNA fra en løsning, DNA feller ut i EtOH i nærvær av monovalente 

kationer ved lav pH.  

 

Prosedyre: 

• Løsning med DNA har volum x µl. 

• Tilsett 0,1 x volum 3M Na-acetat pH 4,8-5,2. 

• Tilsett 2,5 x volum 96 % etanol. 

• La presipitere v/ -70 ºC i 30 minutter, eller v/ -20 ºC over natt (sistnevnte gir ofte 

høyere utbytte). 

• Sentrifuger ved 12000 x g i 30 min ved 4 ºC, fjern supernatant. 

• Tilsett 300-700 µl (normalt brukes 400 µl) 70 % iskald etanol. 

• Sentrifuger ved 12000 x g i 10 minutter ved 4 ºC, fjern supernatant. 

• La pellett tørke litt (så rester av etanol forsvinner) og løs DNA i ønsket volum og 

buffer. 
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3.1.5. Isolering av DNA fra løsning 

Ulike kit kan brukes for å isolere DNA fra løsning, dette er et alternativ til etanolfelling. Det 

ble her benyttet DNA and Gel Band Purification Kit fra GE Healthcare. 

 

 

3.1.6. Isolering av DNA fra agarosegel 

For ligeringsreaksjoner kan det være nødvendig å isolere DNA-fragmenter fra en agarosegel. 

Dette eliminerer eventuelle andre uønskede DNA-fragmenter som finnes i løsningen. Det ble 

benyttet DNA and Gel Band Purification Kit fra GE Healthcare. 

 

 

3.1.7. Ligeringsreaksjon  

DNA-fragmenter kan ligeres inn i lineariserte plasmider for å lage en ny ekspresjonsvektor. 

T4 DNA ligase stammer fra T4 bakteriofagen og katalyserer dannelse av fosfodiesterbånd 

mellom 5’ fosfatgruppe på et nukleotid og 3’ hydroksylgruppe på et annet nukleotid i 

dobbeltrådig DNA.  Enzymet benytter ATP som kofaktor og ligerer både blunt og klebrige 

enkeltrådige ender. Ligeringsreaksjoner ble utført med forholdene 1:1, 1:2 og 1:5, samt to 

negative kontroller, en uten ligase og innskudd og en med ligase, uten innskudd. Rapid 

Ligation Kit fra Roche er benyttet i alle ligeringsreaksjonene.  

 

Generelt ble det benyttet 100 ng vektorplasmid per reaksjon, mengde innskudd ble beregnet 

etter formelen: 

 
Prosedyre: 

• Bland vektor og innskudd i ønskelig forhold til et volum som ikke overskrider 8 µl.  

• Tilsett 2 µl 5X DNA dilutionbuffer. Juster om nødvendig med dH2O, til et totalvolum 

på 10 µl. 
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• Tilsett 10 µl av 2X T4 DNA Ligase buffer. Det er viktig at denne blandes godt før 

tilsetning.  

• Tilsett 1 µl av T4 ligase enzym.  

• Inkuber prøvene i 30 minutter ved romtemperatur.  

• Transformer 50 µl av kompetente E. coli DH5α celler med 2 µl av ligeringsløsningen. 

Alternativt kan prøvene fryses ved -15 ºC til -25 Cº. 

 

 

3.1.8. Kvantifisering av DNA ved O.D. måling 

DNA har et absorbansmaksimum på 260 nm. Ved å måle absorbansen i 1 cm kvartskuvetter 

kan DNA konsentrasjonen regnes ut ved følgende formel: 

 
RNA og protein er vanlige forurensinger. Renheten i prøven kan finnes ved ratio mellom 

A260/A280. Verdien bør ligge mellom 1,8 til 1,9. Ratioverdien synker ved proteinforurensning 

og øker ved RNA forurensning.  

 

 

3.1.9. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Polymerase Chain Reaction (PCR) er enzymatisk reaksjon som raskt amplifiserer DNA. 

DNA-fragmenter amplifiseres eksponentielt og det lages et stort antall kopier av DNA-

sekvensen. Det er nødvendig at deler av sekvensen som skal replikeres er kjent.  

 Reaksjonen skjer i tre trinn. DNA-molekylet denatureres først ved høy temperatur (94 °C), 

deretter senkes temperaturen slik at primere kan anneale til det enkeltrådige DNA. Primerne 

er korte enkeltrådige komplementære oligonukleotider som definerer området man vil 

amplifisere opp, og er nødvendige for at polymerasen skal feste seg. Primerannealingstrinnet 

bør settes 5-10 °C under smeltepunkt for primere.  I neste trinn økes temperaturen til 68-72 °C 

hvor polymerasen fungerer optimalt og elongering av transkriptet kan starte. Det benyttes en 

varmestabil polymerase som tåler de høye temperaturene som trengs for trådseparasjon. 

Reaksjonsmiksen må inneholde alle deoksynukleotid trifosfatene (dATP, dCTP, dTTP, 
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dGTP), slik at polymerasen har byggeblokker for de nye fragmentene. Syklusen repeteres så 

et antall ganger til nok kopier av DNA-sekvensen er syntetisert. Det siste elongeringstrinnet 

settes til 5-10 minutter ved 72 °C, dette tillater elongering av ikke ferdig syntetiserte 

fragmenter og gir bedre kvalitet på sluttproduktet. Ved reaksjonslutt kan prøven holdes stabil 

ved 4 °C.  

 

Det ble benyttet Easy-A High fidelity PCR Cloning Enzyme fra Stratagene. Denne 

polymerasen har ”proofreading” aktivitet og dette minimerer dermed eventuelle mutasjoner 

som kan oppstå i PCR-produktet. Enzymet lager 3’ A-overheng slik at PCR-produktet kan 

ligeres direkte inn i T-modifiserte vektorer. Dette er derfor en godt egnet polymerase når 

PCR-produktet skal benyttes videre i vektorkonstruksjoner.  

 
Tabell 3.3 Reaksjonsoppsett for PCR 

Komponenter Mengde  

10X Easy-A reaksjonsbuffer 5 µl 

dNTPs 10 mM 1 µl 

DNA templat 5 ng/µl  2-4 µl 

Fwd primer 5 ng/µl 4 µl 

Rev primer 5 ng/µl 4 µl 

Easy-A High fidelity PCR Cloning Enzyme  0,5 µl 

dH2O 31,5 µl 

Totalt reaksjonsvolum 50 µl 

 
Tabell 3.4 Reaksjonsforløp for PCR. 

Reaksjon  Temperatur  Tid Antall sykluser 

Første denaturering 94 °C 2 minutter 1 

Syklisk denaturering 94 °C 40 sekunder  25  

Primer annealing Primer Tm – 5 °C 30 sekunder 25 

Elongering  72 °C 1 kb/minutt 25 

Siste elongering 72 °C 7 minutter 1 

 4 °C ∞  

   

For å undersøke om bakterier innehar det plasmidet de er transformert med, kan det utføres 

PCR på klonene. Dette er en verifiseringsprosedyre og det er da ikke nødvendig med en like 
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nøyaktig polymerase som beskrevet over. Det ble benyttet Taq DNA polymerase fra New 

England Biolabs.  

 

Prosedyre for PCR-screening av transformanter: 

• Tilsett 35 µl vann til hvert PCR-rør. 

• Plukk ønsket antall kloner med pipettespisser og la de stå i rørene i 15 min. 

• Stryk pipettespissen på LB-skåler med antibiotika og sett skålene i inkubatorskap ved 

37 °C over natt. Pass på å ha avgrensede områder i LB-skålene for hver utstrykning. 

• Sett opp reaksjon som vist i tabell 3.5 og følg PCR oppsett som vist i tabell 3.3.  

 
Tabell 3.5 Reaksjonsoppsett for klone-PCR. 

Komponenter Mengde  

10X ThermoPol reaction buffer 5 µl 

dNTPs 10 mM 1 µl 

Fwd primer 5 ng/µl 4 µl 

Rev primer 5 ng/µl 4 µl 

Taq DNA polymerase 1 µl 

 dH2O 35 µl 

Totalt reaksjonsvolum 50 µl 

 

 

3.1.10. Primer design 

 For å amplifisere opp et gen ved PCR trengs det primere for det aktuelle templatet. Når man 

designer primere er det visse ting som må tas hensyn til. 

 

• Lengden på primere bør være mellom 18 til 30 baser, hvor optimal lengde er 20 baser.  

• Smeltepunktet for primerne bør være cirka likt.  

• Forholdet mellom puriner og pyrimidiner bør være likt representert i primerne, GC 

innholdet må være over 40 %. 

• Primerne må ikke være selvkomplementære, slik at de ikke selv-annealer. 

• For å hindre primer-primer annealing må primerne ikke være komplementære til 

hverandre. 
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• Det bør være en A eller T i tripletten nærmest 3’ende. 

• Primerne bør ikke ha en T i 3’ende siden dette gir større toleranse for en mismatch. 

 

 

Dataprogrammet Primer3, designer PCR-primere og kan finnes på JustBio sin hjemmeside 

(http://www.justbio.com/). Programmet tar hensyn på lengde, GC % innhold, 

smeltetemperatur, størrelsen på PCR-produktet og mulighet for primer-dimer dannelse.  

Primere kan også designes manuelt hvor følgende formel benyttes for beregning av 

smeltetemperatur: 

Tm = 81,5 + 0,41(% GC)-675/N- % mismatch 

 

• Der N er antall baser  

• Verdiene for % GC og mismatch er hele tall 

De ferdige konstruerte primerne bestilles fra produsent. 
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3.2. Prokaryote celler 

 
DNA kan introduseres i bakterieceller ved en metode som kalles transformasjon. Før 

transformasjon er det nødvendig at bakteriecellene som benyttes er kompetente for opptak av 

DNA.  

 

3.2.1. Kompetente E.coli DH5α celler ved Inoue-metoden 

 

Prosedyre: 

• Stryk ut E.coli DH5α celler på LB-skåler uten antibiotika, og inkuber over natt ved   

      37 ºC. 

• Plukk 20-30 kolonier og overfør til 100 ml SOB-medium uten antibiotika (husk å 

tilsette sterilfiltrert 1 ml MgCl2 og 1 ml 1M MgSO4 rett før bruk). Inkuber på risting i 

3- 4 timer ved 37 ºC. Bruk 500 ml kolbe. 

• Mål OD600 etter 3 timer. Beregn hvor mye av forkulturen som må tilsettes for å få 

OD600= 0,05 i 250 ml SOB-medium.  

• Inkuber 250ml-kulturen i 1 L kolbe ved 37 ºC over natt (16-18 timer).  

• Mål celletetthet. OD600 bør ligge mellom 0,3-0,6.  

• Avkjøl cellekulturen på is i 10 min, og overfør cellene til to sterile sentrifugerør. 

• Sett 100 ml transformasjonsbuffer (TB) på is. 

• Sentrifuger suspensjonen ved 2500 x g i 10 min ved 4 ºC. 

• Hell av supernatanten, sug av resten med en pipette. Resuspender cellene i 80 ml 

iskald TB (40 ml til hvert rør). Inkuber på is i 10 min. 

• Sentrifuger suspensjonen ved 2500 g i 10 min ved 4 ºC. 

• Hell av supernatanten. Resuspender cellene forsiktig i 20 ml iskald TB (10 ml i hvert 

rør). 

• Tilsett DMSO til 3,5 %, bland forsiktig og la stå på is i 5 min. 

• Tilsett DMSO til 7 %, bland forsiktig og la stå på is i 10 min. 

• Overfør cellene til 200 µl alikvoter til avkjølte eppendorfrør og sjokkfrys med 

nitrogen. 

• Oppbevar de kompetente cellene i fryser ved -70 ºC 
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Kontroll av kompetente celler: 

• Cellene sjekkes på skåler med antibiotika. Dersom det er vekst på skålene, er cellene 

forurenset. 

• Kompetansen testes ved å transformere en alikvot på 50 µl med 0,1, 1 og 10 ng 

plasmid-DNA. Tell antall kolonier og beregn hvor mange celler som ville blitt 

transformert med 1 µg plasmid. Kompetansen for bakteriecellene bør være på 108 

kolonier/µg DNA. 
 

Tabell 3.6 Hypotetisk beregning av kompetansen til egenproduserte E. coli DH5α celler.  

ng DNA Forhold µg/µl = F Antall kolonier = A Kompetanse = F x A 

0,1 10 000 100 1,0 x 106 

1,0 1000 1000 1,0 x 106 

10 100 1000 1,0 x 105 

 

 

3.2.2. Transformasjon av kompetente E.coli celler 

 

Prosedyre: 

• Ta opp kompetente E.coli fra -70 ºC fryser og tin på is.  

• Bruk 10 ng plasmid eller 2 µl av ligeringsmiks og tilsett 50 µl celler. 

• Inkuber på is i 30 min. 

• Utsett cellene for varmesjokk i 30 sekunder ved 42 °C. 

• Sett cellene tilbake på is i 2 minutter. 

• Tilsett så 450 µl LB-medium uten antibiotika og sett i varmebad på 37 ºC i 30-60 min. 

• Overfør cellene til: 

- Skåler med ønsket antibiotikum for selektering av kloner. 

- Eller LB-medium med ønsket antibiotikum for amplifisering av plasmid DNA, 

inkuber i risteinkubator over natt ved 37 ºC. 
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3.2.3. Isolering av plasmid fra transformerte E. coli celler 

Det finnes mange metoder og kit for plasmidrensing. Hvilke som brukes er avhengig av 

ønsket kvalitet og kvantitet på produktet. De fleste kit baserer seg på alkalisk lysering av 

bakteriene ved at de behandles med NaOH og SDS. Kromosomalt DNA og proteiner vil felle 

ut ved tilsetning av en nøytraliseringsbuffer og persipitatet fjernes ved sentrifugering. 

Supernatanten filtreres gjennom en kolonne hvor DNA binder, deretter elueres det rensede 

DNA i ønsket buffer. Det ble benyttet Miniprep SV wizard plus DNA purification kit fra 

Promega. 

 

 

3.2.4. Plasmidrensing ved CsCl-metoden 

Dette er en metode som baserer seg på alkalisk lysering av bakteriene. CsCl-rensing av 

plasmider gir som regel et renere og større utbytte sammenlignet med andre metoder, det er 

derfor en godt egnet metode når DNA skal benyttes til transfeksjon av eukaryote celler.  

 

Prosedyre: 

• Transformer kompetente bakterier med ønsket plasmid. 

• Sett forkultur med 5 ml LB-medium med ønsket antibiotikum og dyrk noen timer ved 

37 ºC i risteinkubator. 

• Overfør forkulturen til en autoklavert 2 L-kolbe med 500 ml LB-medium og 

antibiotikum. Sett kolben i risteinkubator ved 37 ºC over natt. 

• Overfør bakteriekulturen til to 250 ml sentrifugerør og sentrifuger i 10 minutter ved 

5000 rpm, 4 ºC. 

• Hell av supernatanten og løs pelleten i 25 ml løsning I (12,5 ml til 250 ml av 

bakteriekulturen). Vorteks lett om nødvendig. 

• La stå 5 minutter ved romtemperatur. 

• Tilsett 25 ml av løsning II (lages fersk samme dag). Bland godt ved å sveive på 

kolben. 

• La stå på is i 5 minutter.  

• Tilsett 12,5 ml 3M NaAc. (6,25 ml til 250 ml). Bland godt. Sentrifuger i 30 minutter 

ved 10 000 rpm, 4 ºC 

• Filtrer supernatanten gjennom 2 lag cellestoff.  
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• Mål volumet og tilsett 60 % av supernatantens volum med isopropanol. 

• Inkuber på is i 10-20 minutter. 

• Sentrifuger i 30 minutter ved 10 000 rpm, 4 ºC. 

• Hell av supernatanten og vask pelleten i 70 % EtOH. 

• Sentrifuger i 10 minutter ved 7500 rpm, 4 ºC. 

• Hell av supernatanten og tørk pelleten i ca. 30 minutter. 

• Tilsett 5,75 ml TE-buffer, pH 8, til hvert rør.  

 

Rensing av DNA på CsCl-gradient: 

Ved ultrasentrifugering dannes en tetthetsgradient av CsCl, tettheten øker jo lengre ned i røret 

en kommer. DNA vil vandre i tetthetsgradienten til det når punktet for tettheten til DNA. EtBr 

interkalerer med DNA og reduserer tettheten, og kromosomalt DNA vil binde større mengder 

EtBr og vil dermed ligge som et bånd i røret over båndet for plasmid-DNA. Båndene 

visualiseres under UV-lys og kan da ekstraheres med en sprøyte.  

  

• Overfør DNA-TE løsningen fra punktet over til et 50 ml sentrifugerør.  

• Tilsett 8,1 g CsCl. 

• Løs opp CsCl ved å varme rørene på 37 ºC vannbad. Rester av proteiner vil nå felle ut 

av DNA-løsningen grunnet den høye saltkonsentrasjonen.  

• Tilsett 2,475 ml av 2,5 mg/ml EtBr. Sentrifuger i 10 minutter ved 3000 rpm, 20 ºC. 

Det er viktig at temperaturen holder seg ved 20 ºC, da DNA og/ eller CsCl kan felle ut 

ved lavere temperaturer.  

• Overfør supernatanten til 8 ml ultrasentrifugerør. Rørene må veies med kork og ha 

nøyaktig samme vekt. Forsegl rørene ved gjensmelting og sett dem i MLA80 rotoren. 

• Sentrifuger i ultrasentrifuge i 42 timer ved 70 000 rpm, 20 ºC. 

• Trekk ut plasmidbåndene ved hjelp av en sprøyte. Dette gjøres i mørkerom med UV-

lampe for å se plasmidbåndene. Stikk en kanyle i toppen av ultrasentrifugerøret for å 

slippe inn luft under tappingen. Stikk så en 5 ml sprøyte med kanyle rett under 

plasmidbåndet. Snittflaten på kanylen skal peke oppover. Trekk ut plasmidbåndet ved 

hjelp av sprøyten og noter ned volumet. Når EtBr interkalerer med DNA blir det 

meget lysømfintlig, det er viktig at det oppbevares mørkt og ved romtemperatur til det 

er renset.  
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Prosedyre for rensing av plasmid: 

• Bøy ytterste halvdel av kanylen ca. 130º med åpningen pekende innover.  

• Sug opp likt volum vann/NaCl-mettet isopropanol som volumet til plasmidfraksjonen. 

Rist godt og sett sprøyten med spissen opp til fasene skiller seg.  

• Øverste fase er isopropanol og EtBr. Sprøyt ut dette.  

• Gjenta prosedyren til den øverste fasen er fargeløs. Og gjenta en gang til.  

• Fortynn plasmidet med 2x volum TE-buffer. 

• Fell deretter ut DNA med 3 x totalvolum iskald 96 % EtOH.  

• Sentrifuger ved 10 000 rpm i 30 minutter.  

• Vask med 5 ml iskald 70 % EtOH og sentrifuger ved 7500 rpm i 10 minutter ved 4 °C. 

• Løs pellet i 3 ml TE-buffer, gjenta DNA-fellingen.  

• Tørk pelleten og resuspender i 400 ul TE-buffer pH 8.0. 

 

O.D. måles for konsentrasjonsbestemmelse. 
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3.3. Eukaryote celler 

 

Drosophila Schneider 2 (S2)-celler  
S2-cellene kommer fra sent stadium (20-24 timer gammelt) av Drosophila melanogaster 

embryo. De kan dyrkes ved 25-28 °C i celleflasker.  

 

Humane stellate leverceller (LX-2) 

Humane LX-2-celler er en udødelig cellelinje modifisert fra humane lever stellatceller (HSC). 

Cellene er adherente og dyrkes ved 37 °C i celleflasker. 

 

3.3.1. Initiering av S2 celler fra frozen stock 

 

Prosedyre: 

• Ta opp cellerøret fra nitrogentanken, og tin cellene i varmebad ved 30 °C.  

• Dekontaminer utsiden av røret med 70 % etanol, rett før cellene er tint.  

• Overfør cellene til en celleflaske tilsatt 5 ml romtemperert fullstendig S2 medium.  

• La cellene stå i 30 minutter ved 28 °C.  

• Fjern mediet fra flasken forsiktig slik at cellene som har festet seg til bunnen ikke 

følger med.  

• Tilsett nye 5 ml fullstendig S2 medium forsiktig til flasken. 

• La cellene stå i celleskap, ved 28 °C, til de når en tetthet på 200 000 celler/ cm2 

flaske. La cellene gå opp til 6 passasjer før de transfekteres, de har da en jevn 

vekstkurve. 

 

 

3.3.2. Subkultivering av S2 celler 

S2 cellene fester seg ikke fullstendig til underlaget, og kan dermed spyles løs med en pipette. 

Cellene kan splittes 1:10, 1:15 eller 1:20 avhengig av celletettheten. Det er viktig å ikke 

subkultivere cellene for tynt, cellene bør ha en celletetthet over 0,1 x 10^6 celler/ cm2 flaske. 

Cellevekst affekteres ikke av om cellene går for tett, om de klumper seg kan klumpene brytes 

opp ved neste passasje. Cellene klumper seg ved ca 280 000 celler/cm2 celleflaske.  
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Prosedyre: 

• Spyl cellene løs fra underlaget med mediet de vokser i. 

• Pipetter cellene opp og ned noen ganger slik at eventuelle klumper løses opp og 

celleløsningen blir homogen.  

• Splitt cellene i ønsket forhold og tilsett nytt fullstendig S2 medium, til totalt 5 ml. 

Inkuber cellene ved 28 °C til de når en tetthet på rundt 280 000 celler/cm2 celleflaske, 

dette tar rundt 2 til 3 dager.  

 

Dersom noen av cellene ikke sitter festet til flaskebunnen, kan mediet med de løse cellene 

pipetteres forsiktig av før man spyler cellene løs med nytt fullstendig S2 medium. Sentrifuger 

ned de løse cellene ved 1000 rpm i 3 minutter og overfør noe av det gamle mediet til den nye 

flasken. Dette kan være hensiktsmessig siden det gamle mediet inneholder vekstfaktorer som 

er gunstig for cellene.  

 

 

3.3.3. Subkultivering av LX-2 celler  

LX-2 cellene bør ikke splittes for tynt da de kan bruke lang tid på å få en god vekstrate igjen. 

De bør heller ikke gå for tett da dette kan føre til at cellene ikke kan brukes i forsøk.   

 

Prosedyre:  

• Fjern mediet fra celleflasken og vask 2 ganger med PBS. 

• Tilsett 2,5 ml trypsin og la cellene stå på benk i 1 minutt. Sørg for å jevnlig holde hele 

cellelaget eksponert for trypsin. 

• Sug av trypsinet og sett flasken til inkubering ved 37 ºC, ikke lenger enn 2 minutter.  

• Slå jevnlig i flasken for å mekanisk løsne cellene og kontroller i mikroskop at cellene 

er løsnet fra flaskebunnen. 

• Tilsett 10 ml fullstendig LX-2 medium og pipetter løsningen opp og ned slik at cellene 

blir homogent fordelt.  

• Splitt cellene i et ønsket forhold. Inkuber cellene i celleskap ved 37 ºC.  
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3.3.4. Bestemmelse av celleantall ved telling i Bürkerkammer 

Løsne cellene fra underlaget. Tilsett en dråpe av cellesuspensjonen til Bürkerkammeret, det er 

viktig at cellene er homogent fordelt i løsningen. Tell antall celler per rute diagonalt fra A→D 

og B→C. Regn gjennomsnittet av de to diagonalene og beregn celleantall.  

 

Antall celler per ml regnes ut ved: 

 
   A            B 

 

   C            D 
Figur 3.3 Bürkerkammer under fasekontrast i lysmikroskop 
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3.3.5. Transfeksjon av LX-2 og S2-celler 

Det finnes to typer transfeksjon, stabil og transient. Ved stabil transfeksjon introduseres DNA 

av interesse inn i cellens eget genomiske DNA. Dette skaper en modifisert stabil cellelinje 

med det nye rekombinante genomet. I transient transfeksjon introduseres plasmid med ønsket 

DNA inn i cellene. Ekspresjon av genet er kortvarig siden bare cellene som tok opp DNA 

uttrykker dette. LX-2 og S2-celler kan transient transfekteres med ønsket ekspresjonsvektor. 

Verdiene for ekspresjon kan måles ved et reportergenassay. Et reportergen er et gen som 

brukes for å teste promoterfunksjon. Ekpresjonen av reportergenet gjør det mulig å måle 

uttrykket fra promoteren. Typiske eksempler på reportergener er luciferase, β-galalaktosidase 

og grønt fluoriserende protein (GFP). 

. 

Prosedyre: 

• Løsne cellene fra underlaget.  

• Bestem celletettheten ved telling i Bürkerkammer. 

• Så ut ønsket antall celler i 35 mm brønner. (450 000 celler/brønn i totalt 1,5 ml 

fullstendig S2 medium for S2-celler. 200 000 celler/brønn i totalt 2 ml fullstendig LX-

2 medium for LX-2-celler).  

• Inkuber cellene i celleskap i 24 timer. Cellene har da en jevn vekstkurve og er klare 

for transfeksjon.  

 

 

3.3.5.1 FuGENE 6 transfeksjonsreagens fra Roche  

FuGENE 6 transfeksjonsreagens er en blanding av lipider og andre komponenter løst i 80 % 

etanol. Denne multikomponent reagensen danner et kompleks med DNA, som deretter 

transporteres inn i cellen. Det er vist generelt høy transfeksjonseffektivitet i mange av de 

vanlige celletypene med FuGENE 6. Siden reagenset viser lav toksisitet kan det brukes færre 

celler og det eliminerer behovet for medieskifte etter at transfeksjonskomplekset er dannet.  

På følgende side finnes en oversikt over celletyper som viser gode resultater ved transfeksjon 

med FuGENE 6: www.roche-applied-science.com/fugene/instructions. 

 

Prosedyre: 

• Fortynn DNA i 20-50 ul dH2O. Total mengde DNA bør ikke overskride 1 µg. 

• Overfør 94 ul serumfritt medium til et sterilt eppendorfrør.  
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• Ta ut 20 ul av serumfritt medium og overfør til et nytt eppendorfrør, tilsett DNA 

løsningen til dette. Bland godt slik at løsningen blir homogen. 

• Tilsett 6 ul FuGENE 6 reagens direkte til de resterende 74 ul av serumfritt medium. 

Pass på at FuGENE 6 reagenset ikke kommer i kontakt med plasten i eppendorfrøret. 

Husk å romtemperere både FuGENE 6 reagenset og mediet i ca 20 minutter før bruk. 

• Overfør DNA løsningen til FuGENE 6 løsningen. 

• Bland godt ved å slå på røret og la løsningen inkubere i 20 minutter ved 

romtemperatur, vend prøven etter 10 minutter.  

• Pipetter ut DNA/FuGENE 6/ medium løsningen over cellene dråpevis.  

• La cellene stå i celleskap 48 eller 56 timer. Prøvene analyseres ved CAT-ELISA, β-

galactosidase assay eller X-gal assay.  

  

 

3.3.5.2 FuGENE®HD transfeksjonsreagens fra Roche 

FuGENE®HD transfeksjonsreagens er et produkt som er videreutviklet fra FuGENE 6. Celler 

som tidligere ikke har blitt tilfredsstillende transfektert med andre reagenser, har vist høy 

transfeksjonseffektivitet med FuGENE®HD. Oversikt over celletyper transfektert med 

FuGENE®HD finnes på www.roche-applied-science.com/transfection. 

 

Prosedyre: 

• Så ut ønsket antall celler 24 timer før transfeksjon.  

• La alle komponenter bli romtemperert. Vorteks eller inverter FuGENE®HD-flasken 

før bruk.  

• Fortynn ønsket DNA til 2 µg/100 µl medium i et eppendorfrør. Bland ved å flikke på 

røret.  

• Tilsett 4 µl FuGENE® HD reagens til DNA/medium blandingen. Pass på at 

FuGENE® HD løsningen ikke kommer nær plasten i eppendorfrøret. 

• Bland løsningen i et par sekunder ved å slå på røret.  

• Inkuber løsningen i 15 minutter ved romtemperatur. 

• Overfør blandingen dråpevis til cellene. 

• La cellene stå i celleskap i 48 timer før høsting. 
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3.3.6 Høsting av S2-celler 

 

Prosedyre: 

• Spyl cellene løs fra brønnen med en pipette, overfør til et eppendorfrør.  

• Spinn ned ved 3500 rpm i 3 minutter ved 4 °C.  

• Fjern supernatanten, det er viktig at alt mediet fjernes. 

• Tilsett 300 ul 1 X lyseringsbuffer fra CAT-ELISA kitet. 

• Resuspender cellene ved å riste røret godt med hånden. 

• La stå på is i 20 minutter. 

• Sentrifuger prøvene ved 6000 rpm i 2 minutter ved 4 °C. 

• Overfør supernatanten til nye eppendorfrør. 

• Sett prøvene direkte på is, dette er viktig siden CAT-enzymet degraderes lett ved høye 

temperaturer.  

 

Lysatet kan nå brukes til å utføre β-galactosidase assay, proteinmålinger eller CAT ELISA 

reportergen assay.  

 

 

3.3.7 Høsting av LX-2-celler 

 

Prosedyre:  

• Fjern mediet fra brønnene og vask to ganger med PBS. 

• Tilsett 300 µl 1 X lysisbuffer fra CAT-ELISA kitet til brønnene. 

• La stå i kjøleskap i 20 minutter. 

• Skrap løs cellene fra underlaget med en celleskrape og overfør cellene til et 

eppendorfrør. Vortex og rist godt på røret, sett det på is i et par minutter. 

• Sentrifuger ned cellene i 2 minutter ved 6000 rpm ved 4 °C. 

• Overfør supernatanten til nye eppendorfrør og hold prøvene på is.  

 

Lysatet kan nå brukes til å utføre β-galactosidase assay, proteinmålinger eller CAT ELISA 

reportergen assay.  
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3.3.8 β-galaktosidase assay 

Ved å kotransfektere ønsket ekspresjonsvektor med LacZ-ekspresjonsvektor kan verdier for 

β-galaktosidase uttrykk benyttes som internkontroll i transfeksjoner. Siden 

transfeksjonseffektivitet kan variere mellom ulike forsøk vil dette eliminere forskjeller som 

kan oppstå og gi sammenlignbare verdier fra gang til gang.  

 

Prosedyre: 

• Så ut, transfekter og høst celler som beskrevet i kap 3.3.5, 3.3.6 og 3.3.7. 

• Tilsett 10-50 ul av cellelysatet til en mikrotitrerplate. La de to første brønnene være 

blank. Bruk paralleller av hver prøve.  

• Tilsett 150 ul Z-buffer med 40 mM β-merkaptoetanol. 

• Tilsett 50 ul ONPG løsning 

• Inkuber ved 30 °C opp til 1 time, sjekk fargen hvert kvarter og avslutt reaksjonen 

tidligere dersom løsningen blir for gul. 

• Avslutt reaksjonen med 100 µl 1 M Na2CO3 

• Mål absorbans ved 420 nm 

 

Antall β-gal enheter per min og ml regnes ut ved formelen: 
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3.3.9 CAT-ELISA reportergen assay 

 
                                 Figur 3.4 CAT-ELISA sandwich prinsippet. 
 

CAT-ELISA metoden gir relative kvantitative målinger av CAT (chloramphenicol 

acetyltransferase) ekspresjon, og baserer seg på sandwich ELISA prinsippet. Det benyttes 

mikroplater som har bunnen dekket med antistoffet anti-CAT. Ved tilsetning av lysat fra CAT 

transfekterte celler, vil CAT-enzymet binde seg til antistoffet. Etter vask tilsettes et 

digoxigenin-merket polyklonalt antistoff mot CAT (anti-CAT-DIG). Når digoxigenin-merket 

antistoff med konjugert peroksidase (anti-DIG-POD) deretter tilsettes, vil dette danne et 

kompleks. Til slutt tilsettes ABTS som er substrat for peroksidasen. Når peroksidaseenzymet 

katalyserer spalting av ABTS substratet, vil dette gi et farget reaksjonsprodukt. Absorbansen 

måles i en mikroplateleser ved A405-A492.  

 

3.3.9.1 Standardkurve for CAT enzym 

CAT enzymet er frysetørket og må løses i 500 µl ddH2O. Det fordeles i 40 µl alikvoter. 

Det er viktig at standard-CAT-enzymfortynningen lages ny for hver gang, og at 

standardløsningen ikke tines for mange ganger. 

 

Prosedyre: 

• Ta ut en alikvot på 40 µl av CAT-enzymets standardløsning (løsning 1) og overfør det 

til 3,96 ml Sample buffer (løsning 7). Sluttkonsentrasjonen på CAT-

enzymfortynningen blir da på 1 ng/ml. 

• Ta ut 1,0 ml av den fortynnede CAT-enzymløsningen, med konsentrasjon på 1 ng/ml, 

og overfør til et nytt eppendorfrør.  

• Ta ut 500 µl fra løsningen over og overfør til et nytt eppendorfrør som inneholder 500 

µl sample buffer (løsning 7), konsentrasjon på den nye prøven er nå på 0,5 ng/ml. 
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• Fortsett fortynningsrekken som vist i tabell 3.8 

• Sample buffer (løsning 7) brukes som nullprøve. 

 
Tabell 3.8 Fortynningsrekke av CAT enzym 
Prøve nr. ng CAT/ml CAT-enzymfortynningen i µl Antall µl samplebuffer (løsning7) 

0 0 0 µl 1000 µl 

1 1,0 1000 µl 0 µl 

2 0,5 500 µl fra steg 1 500 µl 

3 0,25 500 µl fra steg 2 500 µl 

4 0,125 500 µl fra steg 3 500 µl 

 

Lag duplikat av fortynningsrekken. Standardkurve plottes.  

 

 

3.3.9.2 Utføring av CAT-ELISA reportergenassay 

 

Prosedyre:  

• Ta ut 200 µl av celleekstrakt/standardløsning fra hver av prøvene og overfør til 96-

brønnersplaten. 

• Inkuber prøvene i varmeskap 2 timer ved 37 ºC. 

• Vask hver av brønnene med 250 µl 1x vaskebuffer i 30 sekunder, 5 ganger.  

• Tilsett 200 µl av løsning 2a), som inneholder anti-CAT-DIG, til hver av brønnene. 

• Inkuber prøvene i varmeskap 1 time ved 37 ºC. 

• Vask hver av brønnene med 250 µl 1x vaskebuffer i 30 sekunder, 5 ganger. 

• Tilsett 200 µl av løsning 3a), som inneholder anti-DIG-POD, til hver av brønnene. 

• Inkuber prøvene i varmeskap 1 time ved 37 ºC. 

• Vask brønnene med 250 µl 1x vaskebuffer i 30 sekunder, 5 ganger. 

• Tilsett 200 µl av ABTS® substrat (løsning 4), til hver av brønnene. 

 

Det vil nå oppstå en fargereaksjon som gir prøvene en grønn farge.  Absorbansen måles i 

mikroplateleser ved A405nm-A492nm. 
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                       Figur 3.5 Eksempel på CAT standardkurve målt 15 minutter etter tilsatt ABTS substrat.  
 

 

3.3.9.3 Utregninger av CAT ekspresjonsverdier 

Utregning av CAT ekspresjon i pg CAT/O.D. β-gal gjøres ved hjelp av standardkurven 

(y=ax+b) og internkontrollverdien for β-galaktosidase. 

 
ACAT: Absorbans ved A405-A492 målt ved gitt tid. 

TCAT: Inkuberingstiden til CAT-reaksjonen (15, 30, 45 eller 60 min) 

a: Verdi a i regresjonslikningen (y= ax+b) ved tid TCAT. 

b: Verdi b i regresjonslikningen (y=ax+b) ved tid TCAT. 

Aβ-gal: Målt absorbans av β-gal ved 420 nm  

Tβ-gal: Inkuberingstid av β-gal reaksjonen før O.D. måling  

Standardavvik for n antall prøver er gitt ved: 
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3.3.10 Testing av transfeksjonseffektivitet i S2-celler ved X-gal metoden 

Dette er en metode for å teste transfeksjonseffektivitet. Celler transfektert med LacZ-genet, 

vil produsere proteinet β-galaktosidase. Ved tilsetning av X-gal, som er substrat for β-

galaktosidase, vil enzymet hydrolysere X-gal til galaktose (fargeløs) og 4-chloro-3-brom-

indigo (blå). De cellene som er transfektert med LacZ og utrykker β-galaktosidase vil få en 

blågrønn farge. Transfeksjonseffektiviteten kan beregnes ved å telle antall fargede celler 

versus ufargede ved bruk av Bürkerkammer. Dette gjøres i et lysmikroskop under 

fasekontrast.  

 

β-galactosidase driver reaksjonen; 

X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside, fargeløs) → galaktose 

(fargeløs) + 4 -chloro-3-brom-indigo (blå)  

 

Prosedyre:  

• Så ut celler og trensfekter som beskrevet i kap 3.3.5, 3.3.6 og 3.3.7. 

• Løsne cellene fra cellebrønnene og overfør cellesuspensjonen til eppendorfrør.  

• Sentrifuger rørene ved 1000 rpm i 3 minutter ved 4 °C. Fjern mediet. 

• Tilsett 2 ml glutaraldehydløsning til hvert rør for å resuspendere og fiksere cellene. 

• Overfør cellesuspensjonen tilbake til cellebrønnene. Inkuber 15 minutter i 

inkubatorskap ved 28 °C. 

• Overfør celle/glutaraldehydløsningen til eppendorfrør og sentrifuger ved 1000 rpm i 3 

minutter ved 4 °C. All glutaraldehydløsning må fjernes. 

• Vask to ganger med 1X PBS, sentrifuger ved 1000 rpm i 3 minutter ved 4 °C mellom 

hver vask. Fjern all PBS fra cellene. 

• Resuspender cellene ved å tilsette 1 ml X-gal løsning til hvert av rørene. 

• Overfør cellene tilbake til cellebrønnene og inkuber ved 30 °C i 4 timer. 
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3.4 Proteinteknikker  

 

3.4.1 Måling av proteinkonsentrasjon ved Bradfordmetoden 

Dette er en metode for å bestemme konsentrasjonen av proteiner i løsning. Bradfordløsningen 

inneholder Coomassie blue G-250 som binder arginine og aromatiske residuer. Dette gir da et 

skift i absorbans og vil gi løsningen en blå farge. Absorbansen måles ved 595 nm. Man 

beregner proteinkonsentrasjon på bakgrunn av en standardkurve laget fra kjente løsninger.  

 

Prosedyre: 

• Lag to blindprøver med 400 µl dH2O og 100 µl Bradfordløsning i et eppendorfrør. 

• Lag standardkurve med BSA 1, 5, 10, 15 og 20 µg/ml i duplikater. Tilsett 400 µl av 

hver prøve.  

• Lag fortynninger med totalvolum 400 µl av proteinløsningen i dH2O, med 1:50, 1:100, 

1:200, 1:400 og 1:800 i duplikater. 

• Tilsett 100 ul Bradfordløsning til hver av prøvene i den rekkefølgen de skal måles, 

start med de prøvene som har lavest konsentrasjon. Vorteks prøvene 2-5 sek 

umiddelbart etter tilsetning av Bradfordløsningen.  

• La stå i 20 minutter.  

• O.D. måles ved 595 nm i spektrofotometer.  

• Lag standardkurve og beregn konsentrasjon ut i fra dette.  

 

 

3.4.2 Produksjon av GST-fusjonsprotein i E. coli 

Ved å klone inn et ønsket gen i en pGEX-vektor og introdusere det rekombinante plasmidet 

inn i kompetenete BL-21 (DE3) E. coli bakterier, vil det ønskede proteinet bli produsert i 

fusjon med glutathione-S-transferase (GST).  pGEX-vektoren inneholder en IPTG (isopropyl-

β-D-thiogalactoside)-induserbar promotor. Ved å indusere ekspresjon med IPTG vil de 

transformerte bakteriene overuttrykke fusjonsproteinet, som da kan renses ved affinitets 

kromatografi på glutathione-sepharose kolonner.  
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Prosedyre: 

• Transformer BL-21 (DE3) E. coli bakterier med ønsket rekombinant vektor. (Ta med 

pGEX som positiv kontroll).  

• Stryk ut på LB-skåler med antibiotikum og inkuber over natt ved 37 °C. 

• Plukk ønsket antall kolonier fra platene og overfør til 2 ml LB-medium med 

antibiotika. Inkuber over natt i risteinkubator ved 37 ºC.  

• Sentrifuger ned 1 ml av kulturen og frys ved -20 ºC. 

• Overfør 50 µl av overnattkulturen til nye 5 ml LB-medium med antibiotikum. 

• Inkuber kulturene ved 20-37 ºC til de når mid-log fase (A550nm 0,5-1,0). Ta ut 1 ml til 

SDS-PAGE analyse. 

• Induser kulturen med 0,1-1,0 mM IPTG og fortsett inkubasjonen ved 20-37 ºC.  

• Ta ut prøver til SDS-PAGE analyse ved 0-6 timer.  

• Sentrifuger ned ved 1000 rpm og fjern alt medium.  

• Pelleten kan oppbevares ved -80 ºC. 

 

 

3.4.2.1Analyse ved SDS-PAGE 

For å undersøke hvilken av prøvene som produserer mest av fusjonsproteinet, analyseres 

prøvene ved SDS-PAGE. 

 

Prosedyre: 

• Resuspender hver bakteriepellet med 100 µl 1X SDS loadingbuffer. 

• Varm prøvene i 3 minutter ved 100 ºC. 

• Sentrifuger ned ved maks hastighet i 1 minutt. 

• Appliser 30-40 µl av prøvene på en 10 % SDS-gel.  

• Kjør gelen ved 80-100V til bromfenylblått har forlatt gelen. 

• Farg gelen med Coomassie Brilliant Blue under vugging. Den positive kontrollen (kun 

GST) bør synes etter 30 minutter ved at det dannes et bånd på 26-kDa.  

 

Etter bestemmelse av optimal inkuberingstid, temperatur og den beste klonen, kan dette 

dyrkes opp i større skala for storproduksjon av fusjonsproteinet.  
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Prosedyre for storproduksjon av fusjonsprotein:  

• Overfør litt av bakteriepelleten til 50 ml LB-medium med ampicillin. 

• Inkuber over natt ved 37 ºC med risting. 

• Overfør 5 ml til en 2 L kolbe med 400 ml LB-medium med ampicillin. 

• Induser ekspresjon av målprotein med optimal IPTG-konsentrasjon, inkuberingstid og 

temperatur.  

• Sentrifuger ned cellene ved 10 000 rpm i 3 minutter ved 4 ºC. Pelleten kan oppbevares 

ved -80 ºC. 

 

 

3.4.2.2 Rensing av fusjonsproteinet 

Fusjonsproteinet kan renses ved hjelp av affinitets kromatografi i glutathione-sepharose 

kolonner. Lysatet innkuberes med glutathione-sepharose kuler som vil binde GST-

fusjonsproteiner. Etter applisering på en kolonne vil glutathione-sepharose kulene, med 

fusjonsprotein bundet til seg, bli i kolonnen mens andre uønskede forurensinger blir fjernet 

ved vasking. Det rensede fusjonsproteinet kan til slutt elueres. 

 

Prosedyre: 

• Resuspender cellepelleten i 4 ml 1X PBS for hver 100 ml cellekultur. 

• Tilsett lysozym til en sluttkonsentrasjon på 1 mg/ml og lyser på is i 30 minutter. 

•  Tilsett 10 ml 0,2 % Triton X-100, rist og bland godt. 

• Tilsett protesasehemmer til 1X. 

• Tilsett DNase til en sluttkonsentrasjon på 5µg/µl, forsett inkuberingen ved 4 ºC i 10 

minutter med forsiktig risting. 

• Sentrifuger ved 5000 rpm i 30 minutter ved 4 ºC. 

• Overfør supernatanten til et nytt rør og tilsett DTT til en sluttkonsentrasjon på 1mM. 

• Tilsett glyserol til 30 % og oppbevar ved -80 ºC.  
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3.4.2.3 Glutathion-sepharose kuler 

Bedvolumet i kolonnen skal alltid være 1/100 av totalvolum lysat og mengden slurry som 

benyttes er 2x bedvolumet. Bedvolumet for 15 ml lysat blir da 150 µl og totalt volum 50 % 

slurry blir 300 µl.  

 

 

3.4.2.3.1 Klargjøring av glutathion-sepharose kuler fra pulver  

Glutathion-agarose kuler i pulverform må svelles i dH2O før bruk. 90-95 % svelling skjer 

etter 30 minutter i romtemperatur, for å oppnå 100 % svelling bør løsningen stå over natt ved 

4 ºC.  

 

Prosedyre: 

• Løs 70 mg glutathion-pulver i 14 ml dH2O per 1 ml gel. 

• La stå over natt ved 4 ºC. 

• Fjern dH2O med en pasteurpipette, pass på at kulene ikke blir med i avpipetteringen. 

• Tilsett 10X volumet med 1X PBS og sentrifuger ned ved 3000 rpm i 3 minutter. Fjern 

supernatanten med en pasteurpipette. 

• Gjenta trinnet over 2 ganger til. 

• For umiddelbar bruk av kulene, resuspender i 1 ml NETN-buffer og sentrifuger ned 

ved 3000 rpm i 3 minutter. 

• Resuspender i 1 ml NETN-buffer til 50 % slurry.  

 

 

3.4.2.3.2 Vask av ferdige glutathion-kuler 

Glutathion-sepharose kulene et løst i 20 % etanol og må vaskes før bruk. 

Prosedyre: 

• Ta ut et volum 50 % slurry av glutathion-sepharose kuler som tilsvarer 2x ønsket 

bedvolum. 

• Tilsett 2 ml PBS. 

• Sentrifuger ved 3000 rpm i 3 minutter. Fjern supernatanten med en pasteurpipette. 

• Resuspender kulene i ml NETN-buffer og sentrifuger ned ved 3000 rpm i 3 minutter. 

• Resupender til 50 % slurry i NETN-buffer.  
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3.4.2.4 Rensing av fusjonsprotein på kolonne 

 

Prosedyre: 

• Tilsett ønsket mengde 50 % slurry og inkuber med vugging i 30 minutter ved 4 ºC. 

• Overfør løsningen til kolonnen og la den renne igjennom. Ta vare på flow-through for 

analyse på SDS-gel. 

• Vask kolonnen med 10x bedvolumet med 1X PBS 3 ganger. Ta vare på flow-through 

for hvert vasketrinn for analyse på SDS-gel. 

• Steng søylens utløp og tilsett 1X bedvolumet med elueringsbuffer. La stå ved 4 ºC i 10 

minutter. Åpne kolonnen og la renne igjennom. Gjenta til totalt 3 eller 4 elueringer.  

• Tilsett proteasehemmer til 1X og glyserol til 10 %. 

• Analyser prøvene på SDS-gel. 

• Eluatene oppbevares ved -80 ºC. 

 

 

3.4.3 SDS-PAGE  

SDS (sodium dodecyl sulphate) er en anionisk detergent som bryter non-kovalente bindinger i 

native proteiner slik at de får en nesten fullstendig denaturert form. Når et reduserende agens 

som dithiothreitol (DTT) tilsettes, denatureres proteinet fullstendig. Proteinets lengde blir da 

proporsjonalt med dets molekylvekt og vil dermed separeres på bakgrunn av dette i en SDS-

gel. I et diskontinuerlig gelsystem, går proteinene først gjennom en stacking-gel, hvor de 

konsentreres. Deretter migrerer de over i en separerende gel, hvor proteinene separeres etter 

størrelse.  

 

Det finnes to typer spacere som gir to ulike tykkelser på gelen. Ved en 0,75 mm gel appliseres 

25 µl prøve (25-50 µg protein per brønn), mens ved en 1,5 mm gel appliseres 50 µl prøve (70-

100 µg protein per brønn).  

 

Prosedyre:  

• Vask platene godt med dH2O og 96 % EtOH, tørk av. 

• Velg spacere etter ønsket tykkelse på gel.  

• Lag 10 % separerende gel først, deretter 4 % konsentrerende gel. 
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• Fyll 4,5 cm av platene med den separerende gelen ved bruk av pasteurpipette.  

• Fyll opp med dH2O for å sørge for fullstendig polymerisering.  

• La gelen stå i 30 minutter. Sug av vannet med et Whatman-papir. 

• Appliser så den konsentrerende gelen med pasteurpipette og sett i kammen. Unngå 

luftbobler i gelen. La gelen polymerisere i 30 minutter. 

• Sett gelen i elektroforesestativet og overfør den til kammeret. Fyll opp med 1X SDS 

runningbuffer.   

 

Applisering av proteinprøver: 

• Tin proteinprøvene/bakteriepelleten på is. Ta ut ønsket mengde protein i et 

eppendorfrør og tilsett 1, 2 eller 3X SDS loadingbuffer. 

• Ta ut 5 µl av standard fra Bio-Rad i et eget rør og bland til 1,2, eller 3 X SDS-

loadingbuffer. 

• Stikk hull i lokket på eppendorfrøret med en sprøytespiss, dette gjøres for å hindre at 

lokket spretter av når prøvene varmes opp. Varm prøvene ved 95 ºC i 3 minutter. 

Sentrifuger ned prøvene.  

• Appliser prøvene ved bruk av en Hamiltonpipette. Kjør gelen på 80V til prøvene når 

den separerende gelen, sett så opp til 100V og kjør til blåfargen har forlatt gelen.  

 

Farging av gel: 

• Legg gelen i Coomassie-blue fargeløsning og la den stå på vugging 1 time. 

• Tilsett så avfargingsløsning og la den stå på vugging til bakgrunnsfargen har forlatt 

gelen.  
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3.4.4 Western blot 

Western blot (immunoblotting) brukes til å identifisere spesifikke antigener ved bruk av et 

monoklonalt eller polyklonalt antistoff. Proteinene separeres først på en SDS gel ved 

elektroforese og overføres så til en membran ved ”electro transfer”. Etter blokkering av 

uspesifikke bindingsseter, inkuberes membranen med et primært antistoff. Deretter inkuberes 

membranen med et sekundært antistoff som har tilkoblet enzymaktivitet. Ved tilsetning av 

substrat for dette enzymet kan proteinet av interesse detekteres.  

 
  Figur 3.6 Utviklingen i western blot. 

 

 

Prosedyre: 

• Kjør en 10 % SDS gel med ønsket prøve. Frigjør SDS-gelen forsiktig fra glassplatene 

og plasser den i kald transferbuffer i 30 minutter.  

• Fukt to fiberputer og fire whatmanpapir (3M) per gel i transferbufferen. Fjern 

luftbobler i fiberputen ved å trykke lett på den i transferbufferen  

• Fukt PVDF-membranen først med metanol, overfør den deretter til transferbufferen. 

• Gjør i stand blottepakken som vist på figur 3-7. Vær nøye med at blottepakken er fri 

for luftbobler da dette vil forstyrre overføringen av proteiner.  

• Plasser blottepakke, ispakke og en røremagnet i elektroforesekaret. La stå over natt 

med rolig røring ved 4 °C 20V.  
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  Figur 3.7 Pakking av en westernsandwich. 

 

 

Blokking: 

• Overfør filteret til et kar med 1X PBS-T med 5 % tørrmelk. Pass på at membranen 

ikke tørker. La vugge i 1 time med proteinsiden opp. 

• Gelen farges med Coomassie blue som før.  

 

Primært antistoff: 

• Overfør filteret til ny blokkingbuffer som er tilsatt primært antistoff i en  

      1:1000-20 000 fortynning. La det stå på vugging i 2 timer. 

• Vask filteret ved kraftig vugging i 3x15 minutter i 1X PBS-T. 

 

Sekundært antistoff: 

• Overfør filteret til ny blokkingbuffer tilsatt sekundært antistoff i en 1:3000-5000 

fortynning. La stå på middels vugging i 2 timer.  

• Vask med kraftig vugging i 3x15 minutter i PBS-T. 

 

Dersom fremkalling av membranen ikke kan utføres umiddelbart, kan membranen legges i 1X 

PBS ved 4 ºC for oppbevaring.   
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3.4.4.1 Visualisering av proteiner ved kjemiluminiscense 

Kjemiluminiscense er en reversibel og sensitiv metode for deteksjon av proteiner.  En 

peroksidase konjugert til det sekundære antistoffet vil oksidere luminol i nærvær av 

hydrogenperoksid. Det oksiderte produktet vil emittere lys som detekteres på en røntgenfilm.  

 

Prosedyre for kjemiluminiscense: 

Det ble benyttet SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate fremkallingskit fra 

Pierce. Arbeidet utføres på mørkerom. 

 

• Romtemperer løsningene før bruk. 

• Bland 2 ml stable peroxidase solution og 2 ml luminol/Enchancer solution i et kar. 

• Legg membranen med i karet med proteinsiden opp, til man ser bånd på membranen. 

• Legg membranen med proteinsiden ned på et stykke gjennomsiktig plast. Sett en 

svamp oppå og pakk gladpack tett rundt. Røntgenfilm tåler ikke fuktighet. Legg film i 

en kassett og sett svampen med membranen nedpå filmen og hold den der et sekund, 

gjenta på et nytt sted på filmen med 2, 3, 4 og 5 sekunder. Dersom luminescensen ikke 

er tydelig kan membranen pakkes tett i en plastpose og legges i kassetten i f. eks 2 

minutter.  

• Overfør membranen tilbake til 1X PBS for å stoppe reaksjonen. Substratet løsner nå 

fra enzymet og membranen kan brukes til visualisering senere.  

 

 

3.4.4.2 visualiserning av proteiner ved diaminobenzidin fargereaksjon 

Dette er en ikke-reversibel metode for å farge membraner. Reaksjonen er rask, men 

resultatene er ikke holdbare fordi båndene blekner over tid.  

 

Prosedyre: 

• Bland komponentene (kap 7.1). 

• Umiddelbart før bruk tilsettes hydrogenperoksid. 

• Hell blandingen i et lite kar og legg membranen med proteinsiden opp. 

• Vugg karet forsiktig til tydelige bånd trer frem på membranen. 

• Stopp reaksjonen i 1XPBS og la membranen lufttørke. 
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3.4.5 Electrophoretic mobility shift assay (EMSA) 

Gel shift eller EMSA er en enkel metode for å detektere protein-DNA interaksjoner. Metoden 

baserer seg på at DNA med protein bundet, vil ha lavere vandringshastighet enn frie DNA 

molekyler, i en ikke-denaturerende gel. Det rensede proteinet inkuberes med 32P-merkede 

DNA-fragmenter som har det antatte bindingssete for proteinet. Prøvene kjøres på en 

polyakrylamidgel som deretter tørkes. De radiomerkede probene kan visualiseres på en 

røtgenfilm. 

 

3.4.5.1 Merking av oligo med 32P  

Det ble benyttet Ready-To-GoTM T4 Polynucleotide Kinase Kit fra Amersham Bioscienses. 

De enkelttrådige oligoene merkes hver for seg og anneales deretter. 

 

Prosedyre:  

• Tilsett 25 µl H2O til røret som inneholder Ready-To-Go T4 PKN og inkuber i 5 

minutter ved romtemperatur. Bland så komponentene ved pipettering. 

• Tilsett 25 ng enkelttrådig oligonukleotid og H2O til et totalt volum på 49 µl. 

• Tilsett 1 µl [γ-32P]ATP (10 µCi/µl) og bland forsiktig. 

• Inkuber reaksjonen i 37 ºC varmebad i 30 minutter. 

 

 

3.4.5.2 Annealing av prober 

 

Prosedyre: 

• Bland prøvene med de to enkelttrådene.  

• Inkuber prøvene på varmeblokk ved 95 ºC i 5 minutter. 

• Sett klossen i varmeblokken på benken og la den kjøles til romtemperatur. 

• Prøven renses så på Elutip D søyle. 
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3.4.5.3 Rensing av merket oligo på Elutip D søyle 

En metode for fjerne frie nukleotider og andre kontaminanter etter radiomerking av DNA. 

Uønskede produkter vaskes fra kolonnen og det rensede DNAet kan elueres ved høy 

saltkonsentrasjon. 

 

Prosedyre: 

• Ekvilibrer søylen med 5 ml lav-salt buffer.  

• Tilsett 450 µl lav-salt buffer til prøven. Overfør prøven til 1 ml sprøyte og trykk den 

sakte gjennom søylen. Vask søylen med 5 ml lav-salt buffer.  

• Eluer oligoene med 400 µl høy-salt buffer ved bruk av 1 ml sprøyte.  

• Trykk ut væsken sakte med pauser.  

• Proben tilsettes så 5 µl t-RNA, 40 µl 3M Na-acetat pH 4,8 og 1 ml EtOH. 

• Utfør vanlig etanolfelling og løs pelleten i 50 µl TE-buffer. 

• Mål antall cpm etter Cherenkov metoden. Beregn spesifikk aktivitet. Tap av 

opprinnelig DNA konsentrasjon er satt til 50 %. 

 
 

3.4.5.4 EMSA-gel 

 

Prosedyre:  

• Støp en polyakrylamidgel (kap 7.1). 

• Vask glassplatene med dH2O og EtOH, tørk godt av og sett opp glassplatene.  

• Bland og hell gelløsningen og sett kammen helt nedi.  

• Når gelen har stivnet fjernes kam og bunnspacer. Husk å merke brønnene med 

nummer før kammen fjernes.  

• Hell ca. 500 ml 1X glycinbuffer i nederste kammer. 

• Hell ca. 500 ml 1X glycinbuffer i øverste kammer.  

• Elektroforeseapparat med gel settes på kjølerommet over natt. 
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• Vask brønnene. Benytt engangssprøyte med bøyd kanyle for å fjerne luftboblene 

under gelen.  

• To timer før forsøksstart prekjøres gelen ved 120V på kjølerom. Vask brønnene først 

med en sprøyte.  

• Tin 32P-probe, d(I)d(C) og kjerneproteiner på is. Sett opp reaksjon som vist i tabell 3.9 

 
Tabell 3.9 Eksempel på reaksjonsoppsett for EMSA  

Komponenter Finalkonsentrasjon Mengde 

d(I)d(C) 0,025 µg/µl* 25 ng 1 µl 

KCl 2M 40 mM 0,5 µl 

2X D Buffer 1X 12,5 µl 

Na4P2O7 10 mM 0,4 mM 1 µl 

Ønsket protein - 1-10 µl 

dH2O til totalt volum - 25 µl 
* Tilsettes for å redusere uspesifikk binding.  

 

• Tilsett probe til 30 000 cpm per prøve.  

• 20 minutter før applisering tilsettes proteinprøvene til løsningene. Bland prøvene ved å 

slå på røret. Innkuber ved romtemperatur, tid måles fra den første prøven er tilsatt 

protein.  

• Ha en prøve med 2 µl 10X loadingbuffer og fri probe, dette gjøres for å se hvor langt 

prøvene har vandret i gelen.  

• Slå av strømmen på gelen før loading.  

• Vask brønnene. 

• Tilsett prøvene til gelen ved 4 ºC. 

• Elektroforese kjøres ved 120V i 5 timer for en 8 % gel og 4 timer for en 6 % gel ved 4 

ºC. 

 

Det er benyttet kjerneekstrakt fra hTERT RPE (humane telomerase revers transkriptase retina 

pigment epitel celler) med endogent hNCU-G1 som positiv kontroll. Donert fra tidligere 

hovedfagsstudent Almira Karahasan. 
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Tørking og eksponering av gel: 

• Ta ut sidespacerene og åpne gelpakken med en spatel i hjørnet. Gelen overføres til 

Whatman 3M papir og dekkes med plastfilm. 

• Tørk gelen i ca. 1 time i geltørker. 

• Legg den tørkede gelen i en kassett med røntgenfilm. Eksponeres over natt ved -70 ºC. 

 

 

3.4.5.5 Supershift assay 

For å verifisere om proteinet av interesse har bundet til DNA-fragmentet, kan man utføre 

supershift assay. Det tilsettes da et antistoff som er spesifikt for det DNA-bindinde proteinet. 

Dersom proteinet av interesse binder DNA, vil antistoffet binde til protein-DNA komplekset 

og dermed redusere mobiliteten av komplekset ytterligere. Antistoff-protein-DNA komplekset 

vil ligge som et bånd høyere i gelen enn selve protein-DNA komplekset. I noen tilfeller kan 

antistoffet ødelegge protein-DNA-interaskjonen slik at båndet, avhengig av mengde antistoff, 

enten blir svakere eller forsvinner helt 

 

Prosedyren er den samme som for vanlig EMSA med det unntaket at antistoff og protein av 

interesse blir inkubert i 10-15 minutter, før radiomerket oligo tilsettes. Prøven inkuberes 

deretter i nye 10-15 minutter.  
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4. RESULTATER 
 

4.1 Vektorkonstruksjon 

 

4.1.1 Konstruksjon av pAc5.1-hPPARβ og pAc5.1-RXRα for transfeksjon i S2-celler 

hPPARβ og hRXRα ble bestilt fra Origene og satt i en pCMV-vektor som er en mammalsk 

ekspresjonsvektor og dårlig egnet for transfeksjon i S2-celler. hPPARβ og hRXRα skulle 

benyttes i transfeksjoner av S2-celler og ble derfor klonet inn i en pAc5.1-vektor som har en 

sterk konstitutiv promotor for Drosophila melanogaster aktin 5C genet.  

hPPARβ og hRXRα ble isolert fra agarosegel (kap 3.1.6) etter NotI-restriksjonsfordøying 

(kap 3.1.1), og klonet inn i pAc5.1-vektor (kap 3.1.7). For å verifisere at konstruktene var 

korrekte ble plasmidene restriksjonsfordøyd med Not1 (figur 4.1). Linearisert pAc5.1 gir et 

fragment på 5,4 kb (brønn 1). Isolert RXRα og PPARβ vil gi fragmenter på 1,6 kb og 4,5 kb, 

respektivt (brønn 3 og 4). Konstruktene ble deretter CsCl renset (kap 3.2.4). Sekvensering av 

de ferdig konstruerte pAc5.1-hPPARβ og pAc5.1-hRXRα vektorene ble utført av ABI-lab 

(UiO) for bestemmelse av riktig orientering av hPPARβ og hRXRα (appendiks) 

(http://www.justbio.com/aligner/index.php).  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Restriksjonsanalyse av pAc5.1-RXRα og pAc5.1-PPARβ. Etter isolering ble RXRα og PPARβ 

ligert inn i en pAc5.1-ekspresjonsvektor (5,4 kb). De ferdige konstruktene ble restriksjonsfordøyd med Not1 og 

fragmentene ble analysert på 1 % agarosegel. Det er benyttet 1 µg CsCl renset plasmid DNA. Brønn1, kontroll 

med linearisert pAc5.1. Brønn 1-3 viser alle bånd på 5,4 kb, dette tilsvarer størrelsen på pAc5.1. Brønn 2, 

RXRα-fragmentet på 1,6 kb. Brønn 3, med PPARβ-fragmentet på 4,5 kb. Molekylvekstsstandard er vist i brønn 
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Kompetente E.coli DH5α celler ble  
transformert med pCMV-XL6-PPARβ, og 
dyrket opp over natt. Vektor ble isolert ved 
Miniprep SV wizard plus DNA purification 
kit fra Promega.  
Restriksjonsfordøying av pCMV-XL6-
PPARβ med Not1 frigjorde PPARβ på 4,5 
kb. Fragmentet ble isolert fra agarosegel for 
eliminering av uønskede fragmenter. 

 
 
 

 
 

PPARβ-fragmentet ble ligert inn i Not1 
restriksjonsfordøyd pAc5.1-vektor ved bruk 
av rapid ligation kit fra Roche. Før ligering 
ble pAc.5.1 vektoren defosforylert for å 
hindre religering. Produktet ble transformert 
inn i kompetente E. coli DH5α celler, og 
sådd ut på LB-amp skåler. Kloner ble plukket 
og grodd opp over natt. pAc5.1-PPARβ ble 
isolert ved Miniprep SV wizard plus DNA 
purification kit fra Promega. 

 
 
 
 
 

 
Ferdig konstruert pAc5.1-PPARβ-
ekspresjonsplasmid.  

 

 

 

 

 
Figur 4.2 Oversikt over konstruksjon av pAc5.1-PPARβ. Plasmidet pAc5.1-RXRα ble konstruert på samme 

måte.  
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4.1.2 Konstruksjon av pSG5-hNCU-G1 

hNCU-G1 satt i en vektor med en CMV-promoter som er en relativt sterk promoter. Tidligere 

har proteinet ikke vært mulig å uttrykke fra denne promoteren i mammalske celler. hNCU-G1 

har vist seg å være ugunstig i høye konsentrasjoner. hNCU-G1 ble derfor klonet inn i en 

pSG5 vektor som har en SV40 promoter som er svakere enn CMV-promoteren.  

Primere for hNCU-G1 ble konstruert med kutteseter for EcoRI og BglII (kap 3.1.10), og PCR 

reaksjon ble satt opp (kap 3.1.9). PCR-produktet ble restriksjonsfordøyd med EcoRI og BglII 

(kap 3.1.1) og klonet inn EcoRI- og BglII- restriksjonsfordøyd pSG5-vektor (kap3.1.6 og 

3.1.7). pSG5-vektoren har en størrelse på 4.1 kb, mens hNCU-G1 har en størrelse på 1.2 kb.  

Figur 4.3 viser en restriksjonsanalyse med EcoRI-restriksjonsfordøyd pSG5-hNCU-G1, det 

vises et bånd på 5.3 kb som tilsvarer pSG5-hNCU-G1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.3 Restriksjonsanalyse av pSG5-hNCU-G1.  PCR ble utført med primere for hNCU-G. Primerne 

benyttet hadde kutteseter for EcoRI og Bgl II i henholdsvis forward og reverse primer. Etter 

restriksjonsfordøying med EcoRI og Bgl II ble hNCU-G1 klonet inn i en EcoRI- og Bgl II-restriksjonsfordøyd 

pSG5-vektor. Det ferdige konstruktet ble analysert på en 1 % agarosegel. Det ble benyttet 1 µg CsCl-renset 

plasmid DNA. Brønn 1 viser 1 kb molkeylvektsstandard. Brønn 2 viser EcoR1-restriksjonsforsdøyd pSG5-

hNCU-G1 vektor på 5,3 kb.  
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4.2 Transiente transfeksjoner av S2-celler 
Tidligere studier har vist at NCU-G1 kan fungere som en koaktivator for PPARα- 

mediert transkripsjon (kap 1.5.1). Målet med dette prosjektet var å undersøke om NCU-G1 

har noen effekt på PPARβ-mediert transkripsjon fra hSR-B1-promoteren i S2-celler. S2-

cellene har et begrenset transkripsjonsapparat som gjør at man kan utføre forsøk uten stor 

interferens fra cellenes eget apparat. Det finnes heller ikke endogent hNCU-G1 i S2-cellene. 

Før forsøksstart var det nødvendig å optimalisere ulike parametere for forsøkene.  

 

 

4.2.1 Optimalisering av celleantall for transiente transfeksjoner av S2-celler med 

FuGENE6 

Transiente transfeksjoner av S2-celler med transfeksjonsreagenset FuGENE6 er en tidligere 

etablert metode i gruppen (Mariam Bouzga), og i forsøkene hvor FuGENE 6 er benyttet ble 

denne protokollen fulgt (kap 3.3.5.1).  

Optimalisering av celleantall ble utført for å finne det celleantallet som ga høyest uttrykk av 

β-galaktosidase, dette ble gjort på nytt siden telling av celler i Bürkerkammer kan variere fra 

person til person. Transfeksjonseffektivitet testes ved å undersøke hvilke celler som har tatt 

opp pAc5.1-LacZ og dermed uttrykker β-galaktosidase (β-gal). I denne oppgaven er lav β-

galaktosidaseekspresjon definert som under 100 β-gal enheter/min×ml, samtidig som det er 

stor spredning mellom parallellene. β-galaktosidaseekspresjonen er definert som høy dersom 

verdiene ligger over 500 β-gal enheter/min×ml 

 

 

4.2.1.1 Kvantitative analyser ved β-galaktosidase assay 

Cellene ble sådd ut (kap 3.3.5), med intervaller på 50 000, fra 300 000 til 550 000 

celler/brønn. Celletettheten ble bestemt ved telling i Bürkerkammer (kap 3.3.4). Hver brønn 

ble transfektert (kap 3.3.5.1) med 250 ng pAc5.1-LacZ og 750 ng pAc5.1 (tom). Prøvene ble 

høstet (kap 3.3.6) etter 48 timer og analysert ved β-galaktosidase assay (kap 3.3.9). Forsøket 

ble repetert en gang. Gjennomsnitt av to forsøk med standardavvik er vist i figur 4.2.1.  

Det vises en økning i β-galaktosidaseekspresjon opp til 500 000 celler/brønn. Ved 550 000 

celler/brønn vises det en mulig nedgang.  
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Når cellene skulle høstes ble det observert relativt høy celletetthet i brønnene med de høyeste 

celleantallene (500 000 og 550 000 celler). Cellene i disse brønnene klumpet seg og løsnet fra 

underlaget i mye større grad enn ved de lavere celletetthetene. Det ble benyttet 450 000 

celler/brønn som standard i videre forsøk med FuGENE6.  

Et tredje forsøk var planlagt for å verifisere tendensen vist i figur 4.2.1, men da forsøkene 

resulterte i lav β-galaktosidaseekspresjon ble ikke dette mulig å gjennomføre (data ikke vist).  
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Figur 4.2.1 Ekspresjon av β-galaktosidase som funksjon av celletetthet. 300 000 til 550 000 S2-celler/brønn 

ble sådd ut i duplikater, med intervaller på 50 000. Etter 24 timer ble hver brønn ble transfektert med 250 ng 

pAc5.1-LacZ og 750 ng pAc5.1 og høstet etter nye 48 timer.  To prøver per brønn ble analysert ved β-

galaktosidase assay. Antall β-gal enheter/min *ml er plottet mot celleantall. Verdiene er et gjennomsnitt av to 

uavhengige transfeksjonsforsøk utført med samme oppsett, vist med standardavvik.  

 

 

4.2.1.2 Kvantitative analyser av celleantall ved Bradfordmetoden 

For å undersøke om ekspresjon av β-galaktosidase var en funksjon av reelle forskjeller i 

celleantall, ble det utført proteinmålinger på cellelysatene fra forsøkene i kap 4.2.1.1. 

Duplikater fra hvert cellelysat ble analysert ved Bradfordmetoden (kap 3.4.1).  

Figur 4.2.2 viser et gjennomsnitt fra to forsøk. Det er en jevn økning av proteinmengde med 

økt celleantall.  
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Figur 4.2.2 Total proteinmengde som funksjon av celletetthet. Duplikater fra hvert cellelysat fra kap.4.2.1.1 

ble analysert ved Bradfordmetoden. mg protein/brønn er plottet mot celleantall. Verdiene er et gjennomsnitt av 

paralleller fra to forsøk gitt med standardavvik.  

 

 

4.2.2 Test av gammel og ny cellebatch med FuGENE6 transfeksjonsreagens 

S2-cellene har en begrenset levetid før man må initiere en ny stock. Denne levetiden er satt til 

6 måneder. Da transfeksjonsforsøkene startet ble det overtatt en cellebatch som var initiert 

noen måneder tidligere. Etter gjentatte forsøk som viste lav β-galaktosidaseekspresjon (data 

ikke vist) ble en ny cellebatch initiert (kap 3.3.1).  

 

 

4.2.2.1 Kvantitative analyser av gammel og ny cellebatch ved β-galaktosidase assay 

Utsåing, transfeksjoner, høsting og β-gal assay ble utført som beskrevet i kap 4.2.1.1. Figur 

4.2.3 viser resultatene fra gammel og ny cellebatch. 

Verdiene for β-galaktosidaseekspresjon vist i figur 4.2.3 er svært lave sammenlignet med 

tidligere forsøk (kap 4.2.1.1, figur 4.2.1) og ligger langt under 100 β-gal enheter/min×ml. Det 

vises noe høyere β-galaktosidaseekspresjon for de gamle cellene, men disse verdiene er 
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samtidig meget ujevne. De nye cellene viser noe lavere men likevel jevnere verdier, med en 

mulig svak økning i β-galaktosidaseekspresjon med økt celleantall. Gjentatte forsøk viste 

lignende resultat (data ikke vist). Det ble til slutt besluttet å kaste de gamle cellene. Den nye 

cellebatchen ble benyttet i videre forsøk.  
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Figur 4.2.3 Sammenligning av β-galaktosidase ekspresjon i ny og gammel cellebatch. For hver av 

cellebatchene (ny og gammel) ble det sådd ut fra 300 000 til 550 000 S2-celler/brønn i duplikater, med 

intervaller på 50 000. Hver brønn ble transfektert med 250 ng pAc5.1-LacZ, 750 ng pAc5.1 (tom) og høstet etter 

48 timer. To prøver per brønn ble analysert ved β-galaktosidase assay. Verdiene er gitt som gjennomsnitt fra et 

forsøk med standardavvik.  
 

 

4.2.2.2 Kvalitativ analyse av gammel og ny cellebatch ved X-gal metoden 

Da β-galaktosidase assayene i kap 4.2.2.1 resulterte i så lav β-galaktosidaseekspresjon (figur 

4.2.3) var det ønskelig å undersøke hvorvidt cellene tok opp DNA, eller om de lave β-

galaktosidaseverdiene var et resultat av dårlig transkripsjonseffektivitet i cellene. Det kan da 

tenkes at cellene tar opp DNA men ikke produserer β-galaktosidase i noen stor grad. Ved å 

analysere cellene ved X-gal metoden ville dette si noe om cellenes transfeksjonseffektivitet, 

ved å se hvor mange celler som faktisk ble transfektert med ønsket plasmid.  
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Det ble sådd ut 450 000 celler/brønn i duplikater for hver av cellebatchene (kap 3.3.5). 

Transfeksjoner og høsting ble utført som beskrevet i kap. 4.2.1.1, og prøvene ble analysert 

ved X-gal metoden (kap 3.3.10). For både den gamle og nye cellebatchen var det kun noen få 

celler som ble farget (data ikke vist). Dette betyr at en stor andel av cellene ikke ble 

transfektert.  

 

 

4.2.3 Transiente transfeksjoner av S2-celler med FuGENE®HD transfeksjonsreagens  

På bakgrunn av den lave β-galaktosidaseekspresjonen og transfeksjonseffektiviteten i 

forsøkene vist i kap.4.2.2 ble det besluttet å teste FuGENE®HD transfeksjonsreagens. Dette 

reagenset er videreutviklet fra FuGENE6 og celler som tidligere har vært vanskelige å 

transfektere har ifølge produsent gitt tilfredsstillende resultater med FuGENE®HD.  

 

 

4.2.3.1 Optimalisering av FuGENE®HD:DNA forhold  

FuGENE®HD transfeksjonsreagens var ikke tidligere benyttet i gruppen og 

optimaliseringsforsøk med ulike FuGENE®HD:DNA forhold ble derfor utført (tabell 4.2.1). I 

protokollen for FuGENE®HD er det anbefalt å doble plasmidmengden i forhold til DNA 

mengden brukt med FuGENE6. En total plasmidkonsentrasjon på 2 µg ble benyttet i 

forsøkene.  
 

  Tabell 4.2.1 Reaksjonsoppsett for optimalisering av Fugene®HD:DNA forhold 

Ratio FuGENE®HD DNA Medium 

Reagens kontroll 8 µl 0µg 100 µl 

8:2 8 µl 2 µg 100 µl 

7:2 7 µl 2 µg 100 µl 

6:2 6 µl 2 µg 100 µl 

5:2 5 µl 2 µg 100 µl 

4:2 4 µl 2 µg 100 µl 

3:2 3 µl 2 µg 100 µl 

DNA kontroll 0 µl 2 µg 100 µl 

 



Kapittel 4  Resultater 

 70

Det ble sådd ut 450 000 celler/brønn (kap 3.3.5). Celleantallet ble valgt på bakgrunn av 

optimaliseringsforsøket utført med FuGENE6 (Kap.4.2.1.1) og med hensyn på celletettheten i 

brønnene. Dette celleantallet ble brukt som standard i videre transfeksjoner av S2-celler med 

FuGENE®HD. Cellene ble transfektert (kap 3.3.5.2) med 500 ng pAc5.1-LacZ og 1500 ng 

pAc5.1 (tom) og høstet (kap 3.3.6) etter 48 timer. Resultatene ble analysert ved X-gal 

metoden (kap 3.3.10). Ratio mellom transfekterte og ikke transfekterte celler ble bestemt ved 

telling i Bürkerkammer (kap.3.3.4). Transfekterte celler som prosent av totalt celleantall er 

vist i figur 4.2.4. Resultatene viser FuGENE®HD:DNA forholdet 4:2 som prøven med den 

høyeste transfeksjonseffektiviteten, hvor 33 % av cellene er transfektert. Det vises høyere 

transfeksjonseffektivitet for lave FuGENE®HD konsentrasjoner enn for høye konsentrasjoner 

av FuGENE®HD. Etter transfeksjon ble cellene observert frem til de skulle høstes. Normale 

”friske” celler er semiadherente og sitter godt festet til flaskebunnen. Når cellene løsner fra 

underlaget er dette ofte et tegn på at forholdene ikke er gunstige. Det ble observert at jo mer 

FuGENE®HD reagens det var tilsatt, jo flere celler var løsnet fra brønnene. I brønnene med 

kun DNA, uten FuGENE®HD, så cellene normale ut. Dette kan tyde på at FuGENE®HD er 

noe toksisk for cellene, og at det da er ønskelig å benytte lav FuGENE®HD konsentrasjon.  

FuGENE®HD:DNA forholdet 4:2 ble benyttet som standard i videre transfeksjoner.  
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Figur 4.2.4 Transfeksjonseffektivitet for S2-celler ved økende mengde FuGENE®HD reagens. Det ble sådd 

ut 450 000 S2-celler/brønn i duplikater. Etter 24 timer ble hver brønn ble transfektert med 500 ng pAc.5.1-LacZ 

og 1500 ng pAc5.1. Cellene ble høstet etter 48 timer og prøvene ble analysert ved X-gal metoden.  Transfekterte 

celler er gitt som % av totalt celleantall. Dataene viser et gjennomsnitt av duplikater fra et forsøk. 

 

 

4.2.3.2 Sammenligning av FuGENE®HD og FuGENE6 transfeksjonsreagens 

Det ble gjort en kvantitativ analyse av FuGENE®HD:DNA forholdet 4:2. Cellene ble sådd ut 

(kap 3.3.5), transfektert (kap 3.3.5.2) med 500 ng pAc5.1-LacZ og 1500 ng pAc5.1 (tom) og 

høstet (kap 3.3.6) etter 48 timer. Prøvene ble analysert ved β-galaktosidase assay (kap 3.3.9).  

Figur 4.2.5 viser en sammenligning i β-galaktosidaseekspresjon mellom transfeksjonsforsøket 

beskrevet ovenfor, utført med FuGENE®HD, og tidligere forsøk med FuGENE6 

(kap.4.2.1.1). Tidligere forsøk med FuGENE6 ble utført med 450 000 celler/brønn, hver 

brønn ble transfektert med 250 ng pAc5.1-LacZ og 750 ng pAc5.1.  

Figur 4.2.5 viser en ca 5 ganger økning i β-galaktosidaseekspresjon ved transfeksjoner med 

FuGENE®HD sammenlignet med FuGENE6. Det ble benyttet FuGENE®HD 

transfeksjonsreagens i videre forsøk.  
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Figur 4.2.5 Sammenligning mellom transiente transfeksjoner utført med FuGENE®HD og FuGENE6. 

Det ble sådd ut 450 000 S2-celler/brønn i duplikater for hver av prøvene. I transfeksjonsforsøket utført med 

FuGENE®HD ble hver brønn transfektert med 500 ng pAc5.1-LacZ og 1500 ng pAc5.1. I transfeksjonsforsøket 

utført med FuGENE6 ble hver brønn transfektert med 250 ng pAC5.1-LacZ og 750 ng pAc5.1. Cellene ble 

høstet etter 48 timer og analysert ved β-galaktosidase assay. To prøver per brønn ble analysert ved β-

galaktosidase assay. Verdiene er gitt som et gjennomsnitt fra et forsøk med standardavvik..    

 

 

4.2.3.3 Titrering av LacZ-ekspresjonsplasmid  

I transfeksjoner med reportergenet CAT, kotransfekteres prøvene med LacZ-

ekspresjonsplasmid som internkontroll. For å korrigere for variasjoner i 

transfeksjonseffektivitet blir CAT-aktiviteten i prøven normalisert i henhold til β-

galaktosidaseaktiviteten i prøven. På bakgrunn av resultatene i kap 4.2.3.2 hvor det vises et 

meget høyt uttrykk av β-galaktosidase, ble det valgt å titrere ned mengden pAc5.1-LacZ.  

 
Tabell 4.2.2 Transfeksjonsoppsett med økende mengde pAc5.1-LacZ for de ulike prøvene 

 1 2 3 4 5 

pAc-5.1-LacZ 50 ng 100 ng 150 ng 200 ng 250 ng 

pAc-5.1 (tom) 1950 ng 1900 ng 1850 ng 1800 ng 1750 ng 

Totalt 2 µg 2 µg 2 µg 2 µg 2 µg 
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Cellene ble sådd ut (kap3.3.5) og transfektert (kap 3.3.5.2). Etter 48 timer ble cellene høstet 

(kap 3.3.5) og resultatene analysert ved β-galaktosidase assay (kap 3.3.9). Verdier for β-

galaktosidaseekspresjon med standardavvik er vist i figur 4.2.6.  

Det vises en klar nedgang i β-galaktosidaseekspresjon med minkende mengde pAc5.1-LacZ. I 

tidligere forsøk med FuGENE6 lå normalt uttrykket på rundt 500 β-gal enheter/min×ml.  

I et testforsøk, med 75 ng pAc5.1-LacZ og 700 ng hCRBP-CAT (data ikke vist), hvor β-

galaktosidaseekspresjonen ble relatert til utrykket av CAT, ble det observert et meget høyt 

uttrykk av β-galaktosidase i forhold til CAT. Konsentrasjonen av pAc5.1-LacZ ble dermed 

satt til 25 ng/brønn og ble benyttet som standard i videre transfeksjoner av S2-celler. 
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Figur 4.2.6 β-galaktosidaseekspresjon som funksjon av økt mengde pAc5.1-LacZ. Det ble sådd ut 450 000 

S2-celler/brønn i duplikater og prøvene ble transfektert etter 24 timer med økt mengde pAc5.1-LacZ (50, 100, 

150, 200 og 250 ng). pAc5.1 (tom) ble tilsatt slik at hver brønn ble transfektert med en total DNA-konsentrasjon 

på 2 µg. Cellene ble høstet etter 48 timer og to prøver per brønn ble analysert ved β-galaktosidase assay. 

Verdiene er gitt som gjennomsnitt fra et forsøk med standardavvik..  
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4.2.4 Titrering av hNCU-G1 ekspresjonsplasmid mot hCRBP1-promoteren 

Som en kontroll før transfeksjonsforsøkene med PPARβ startet, ble det utført et testforsøk. 

Tidligere studier har vist at hNCU-G1 øker transkripsjon fra hCRBP1-promoteren (kap 1.9.2). 

Proteinet hNCU-G1 vil uttrykkes fra ekspresjonsplasmidet pAc5.1-hNCU-G1 og binde 

hCRBP1-promoteren som da fører til uttrykk av CAT. Uttrykket av CAT kan måles og gi 

kvantitative ekspresjonsverdier.  

Ulike mengder hNCU-G1 ble titrert mot hCRBP-promoteren (tabell 4.2.3). Det ble benyttet 

relativt små mengder hNCU-G1, da tidligere studier har vist at proteinet lett kan aggregere.  

Cellene ble sådd ut i (kap3.3.5), transfektert (kap 3.3.5.2) og høstet (kap3.3.6) etter 48 timer. 

Prøvene ble analysert med CAT-ELISA assay (kap 3.3.8) og verdiene ble normalisert med 

verdier for β-galaktosidaseekspresjon som internkontroll. Forsøket ble repetert to ganger.  

Figur 4.2.7 viser et gjennomsnitt av tre forsøk utført i duplikater med standardavvik. 

Sammenlignet med basalekspresjonen kan det ikke trekkes noen slutninger vedrørende 

forskjeller i CAT-uttrykk som følge av økt mengde hNCU-G1. Økt mengde hNCU-G1 ser 

ikke ut til å øke ekspresjonene fra hCRBP1-promoteren. Ingen av prøvene var signifikant 

forskjellige ved utføring av t-test (data ikke vist).  
  

Tabell 4.2.3 Prøver med økt mengde pAc5.1-hNCU-G1 

 1 2 3 4 5 6 

pAc5.1-LacZ 25 ng 25 ng 25 ng 25 ng 25 ng 25 ng 

pGl3 (tom) 1275 ng 1270 ng 1267,5 ng 1265 ng 1260 ng 1255 ng 

pAc5.1-hNCU-G1 0 ng 5 ng 7,5 ng 10 ng 15 ng 20 ng 

phCRBP1-CAT 700 ng 700 ng 700 ng 700 ng 700 ng 700 ng 

Total DNA 2 µg 2µg 2 µg 2 µg 2 µg 2 µg 
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Figur 4.2.7 hNCU-G1 stimulert CAT-ekspresjon fra hCRBP-promoteren. Det ble sådd ut 450 000 S2-

celler/brønn i duplikater. Hver brønn ble transfektert etter 24 timer med 700 ng phCRBP1-CAT, 25 ng pAc5.1-

LacZ og økt mengde pAc5.1-hNCU-G1 (fra 0-20 ng). pAc5.1 (tom) ble tilsatt slik at hver brønn ble transfektert 

med en total DNA-konsentrasjon på 2 µg. Cellene ble høstet etter 48 timer og analysert ved CAT-ELISA assay. 

pg CAT/OD β-gal plottet mot økende konsentrasjon av pAc5.1-hNCU-G. Verdiene for CAT-ekspresjon er gitt 

som gjennomsnitt av tre uavhengige forsøk utført i duplikater, med standardavvik.  

 

 

4.2.5 Deteksjon av hNCU-G1 i S2-celler ved western blot 

Western blot ble utført (kap 3.4.4) på lysat fra hNCU-G1 transfekterte S2-celler for å 

undersøke om cellene uttrykte hNCU-G1. Cellene ble sådd ut (kap 3.3.5) i fire prøver og 

transfektert (kap 3.3.5.2) med 20 ng pAc5.1-NCU-G1, 25 ng pAc5.1-LacZ og 1955 ng pGL3 

(tom). Det ble også tatt med en negativ kontroll i duplikater med 25 ng pAc5.1-LacZ og 1975 

ng pGL3 (tom). Cellene ble høstet (kap 3.3.6) etter 48 timer og β-galaktosidaseassay ble 

utført (kap 3.3.9) som kontroll på at cellene ble transfektert. Det ble benyttet affinitetsrenset 

IgG mot C-terminalt peptid for de siste 15 aa i hNCU-G1 fra immunisert kanin som primært 

antistoff (D5891-1) og anti-kanin-esel med konjugert pepperot peroksidase som sekundært 

antistoff.  

hNCU-G1 har en teoretisk molekylvekt på 43,8 kD. Westernblottet viser et svakt bånd for alle 

prøvene mellom 40kD og 55 kD, men ingen forskjeller foreligger mellom celler transfektert 
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med hNCU-G1 (1-4) og negativ kontroll (5 og 6). Dette kan indikere at S2-celler transfektert 

med pAc5.1-hNCU-G1 ikke utrykker proteinet. Forsøkene i denne celletypen ble dermed 

avsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4.2.8 Deteksjon av hNCU-G1 i S2-celler.  Cellelysat fra de ulike prøvene ble fraksjonert på en 10 % 

SDS-PAGE-gel og blottet over på en PDVF-membran ved western. Antistoffet D5891-1 mot hNCU-G1 ble 

benyttet for deteksjon av proteinet. Molekylvektsstandard er betegnet St. Bane 1-4 er lysat fra pAc5.1-hNCU-G1 

transfekterte celler. Negativ kontroll i bane 5 og 6 er lysat fra celler ikke transfektert med pAc5.1-hNCU-G1.  
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4.3 Transiente transfeksjoner av hLX-2-celler  

Målet var i undersøke om hNCU-G1 kunne uttrykkes fra en SV40-promoter i mammalske 

celler. Samtidig skulle effekten av hNCU-G1 på PPARβ-mediert transkripsjon fra hSR-B1 

promoteren i LX-2 celler undersøkes. Humane LX-2-celler er en cellelinje modifisert fra lever 

stellatceller (HSC). Dette er en udødelig cellelinje med trekk som ligner aktiverte HCS-celler 

[45].  

 
 

4.3.1 Optimalisering av FuGENE®HD:DNA forhold   

Da det ikke tidligere har vært utført transfeksjoner av hLX-2-celler i gruppen var det 

nødvendig å finne det mest optimale FuGENE®HD:DNA forholdet (tabell 4.3.1). Det ble 

sådd ut 300 000 celler per brønn (kap 3.3.5). Celleantallet ble valgt på bakgrunn av 

anbefalinger fra FuGENE®HD protokollen [46]. Hver av prøvene ble transfektert (kap 

3.3.5.2) med 500 ng pCMV-LacZ og 1500 ng pSG5 (tom). Cellene ble høstet (kap 3.3.7) etter 

48 timer og analysert ved β-galaktosidase assay (kap 3.3.9). Figur 4.3.1 viser β-

galaktosidaseekspresjonen for prøvene med de ulike FuGENE®HD:DNA forholdene.  

FuGENE®HD:DNA forholdet 3:2 viser den høyeste β-galaktosidaseekspresjonen, med en 

jevn nedgang i ekspresjon med økene FuGENE®HD reagens. FuGENE®HD:DNA forholdet 

3:2 ble benyttet som standard i videre transfeksjoner.  

 
  Tabell 4.3.1 Reaksjonsoppsett for optimalisering av Fugene®HD:DNA forhold.  

Ratio FuGENE HD DNA Medium 

Reagens kontroll 8 µl 0µg 100 µl 

8:2 8 µl 2 µg 100 µl 

7:2 7 µl 2 µg 100 µl 

6:2 6 µl 2 µg 100 µl 

5:2 5 µl 2 µg 100 µl 

4:2 4 µl 2 µg 100 µl 

3:2 3 µl 2 µg 100 µl 

DNA kontroll 0 µl 2 µg 100 µl 
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Figur 4.3.1 Ekspresjon av β-galaktosidase ved ulike FuGENE®HD:DNA forhold. Det ble sådd ut 300 000 

LX-2-celler/brønn i duplikater, hver av prøvene ble transfektert etter 24 timer med 500 ng pCMV-LacZ og 1500 

ng pSG5. Etter 48 timer ble cellene høstet og to prøver per brønn ble analysert ved β-galaktosidase assay.  

Verdiene er gitt som et gjennomsnitt fra et forsøk med standardavvik.  

 

4.3.2 Optimalisering av celleantall  

I kapittel 4.3.1, hvor det ble sådd ut 300 000 celler/brønn, ble det observert høy celletetthet i 

brønnene når cellene skulle høstes. Det ble derfor i dette forsøket sådd ut fra 150 000 til 

300 000 celler/brønn, med intervaller på 50 000 (kap 3.3.5). Figur 4.3.2 er bilder tatt etter 

utsåing og viser at det foreligger forskjeller i celleantall mellom de ulike prøvene.  
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Figur 4.3.2 LX-2 celler etter utsåing sett i lysmikroskop under fasekontrast. A) 300 000  

celler/brønn. B) 250 000 celler/brønn. C) 200 000 celler/brønn. D)150 000 celler/brønn.  

 

Cellene ble transfektert (kap 3.3.5.2) med 1500 ng pSG5 vektor (tom) og 500 ng pCMV-

LacZ. 48 timer etter transfeksjon ble cellene høstet (kap 3.3.7) og analysert ved β-

galaktosidaseassay (kap 3.3.9). Resultat med standardavvik er vist i figur 4.3.3. 

Det vises ingen vesentlige forskjeller i transfeksjonseffektivitet mellom de ulike prøvene. De 

forskjellene som foreligger er relativt små og kan skyldes unøyaktighet under høsting. Ved 

høsting var det ganske høy celletetthet i brønnene ved de høyeste celleantallene (300 000 og 

250 000 celler/brønn). Med hensyn på dette ble 200 000 celler/brønn valgt som standard i 

videre forsøk.  
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Figur 4.3.3 Ekspresjon av β-galaktosidase som funksjon av celletetthet. Cellene ble sådd ut i duplikater fra 

150 000 til 300 000 LX-2-celler/brønn, med intervaller på 50 000. Cellene ble transfektert etter 24 timer med 

500 ng pCMV-LacZ og 1500 ng pSG5/brønn. 48 timer etter transfeksjon ble cellene høstet og to prøver per 

brønn ble analysert ved β-galaktosidase assay. Stolpene er basert på gjennomsnittsverdier fra et forsøk gitt med 

standardavvik.  

 

  

4.3.3 Titrering av pCMV-PPARβ mot hSR-B1-promoteren 

pCMV-PPARβ ble titrert mot hSR-B1-promotoren (kap1.3) for å finne optimal konsentrasjon. 

LX-2-celler ble sådd ut (kap 3.3.5) og transfektert (kap.3.3.5.2) med ulike mengder pCMV-

PPARβ-ekpresjonsplasmid (tabell 4.3.2).  

Cellene ble høstet (kap 3.3.7) etter 48 timer og analysert ved CAT-ELISA assay (kap3.3.8) 

med verdier for β-galaktosidaseekspresjon som internkontroll (kap3.3.9).  

Figur 4.3.4 viser verdier for CAT-ekspresjon ved ulike mengder PPARβ-ekspresjonsplasmid. 

Sammenlignet med basaltranskripsjonen er det er en 4 ganger økning i CAT-uttrykk ved 

tilsetning av 100 ng pCMV-PPARβ. Det ble benyttet 100 ng pCMV-PPARβ som standard i 

videre forsøk.  
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Tabell 4.3.2 Transfeksjonsoppsett for titrering av PPARβ mot hSR-B1 promotoren 

Plasmid 1 2 3 4 5 
pCMV-LacZ 300 ng 300 ng 300 ng 300 ng 300 ng 
pCMV-PPARβ - 100 ng 200 ng 400 ng 500 ng 
pSG5 (tom) 700 ng 600 ng 500 ng 300 ng 200 ng 
Ligand GW0742 5 µM 5 µM 5 µM 5 µM 5 µM 
hSR-B1-CAT 1000 ng 1000 ng 1000 ng 1000 ng 1000 ng 
Totalt  2 µg 2 µg 2 µg 2 µg 2 µg 
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Figur 4.3.4 Titrering av PPARβ mot hSR-B1-promoteren. 200 000 LX-2-celler/brønn ble sådd ut i 

duplikater. Hver prøve ble transfektert etter 24 timer med 1000 ng pCAT-hSR-B1, 500 ng pCMV-LacZ og 

økende mengde pCMV-PPARβ (0, 100, 200, 400 og 500 ng). pSG5-ekspresjonsplasmid (tom) ble tilsatt slik at 

hver brønn ble transfektert med en total DNA-konsentrasjon på 2 µg. Cellene ble høstet 48 timer etter 

transfeksjon og analysert ved CAT-ELISA assay. pg CAT/OD β-gal er plottet mot økende mengder pCMV-

PPARβ ekspresjonsplasmid. Verdiene er gitt som et gjennomsnitt av et forsøk utført i duplikater og normalisert 

med verdier for β-galaktosidaseekspresjon som internkontroll.  
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4.3.4 Effekt av hNCU-G1 på PPARβ-mediert transkripsjon fra hSR-B1 promoteren 

hNCU-G1 er vist å fungere som en koaktivator for PPARα-mediert transkripsjon (kap1.5.1). I 

denne oppgaven skulle det undersøkes om hNCU-G1 hadde noen effekt på PPARβ. Samtidig 

som det skulle undersøkes om hNCU-G1 kunne uttrykkes i mammalske celler med en SV40-

promoter.  

Cellene ble sådd ut (kap 3.3.5) og transfektert (kap 3.3.5.2) med ulike mengder pSG5-hNCU-

G1 (tabell 4.3.3). 5 µM av ligand GW0742 for PPARβ ble tilsatt 24 timer etter transfeksjon 

og cellene ble høstet (kap 3.3.7) etter nye 24 timer. Prøvene ble analysert ved CAT-ELISA 

assay (kap 3.3.8).  

Figur 4.3.5 viser gjennomsnittsverdier for forsøket. CAT-ekspresjonen øker ved bruk av 10, 

25 og 50 ng hNCU-G1 (prøve 2-5). Ved bruk av 100 og 200 ng hNCU-G1 (prøve 5-6) minker 

uttrykket, dette kan skyldes at hNCU-G1 kan aggregere ved høye konsentrasjoner. Det er en 

klar topp ved bruk av 50 ng hNCU-G1, og dette viser en ~5 ganger økning i mengde 

CAT/brønn sammenlignet med basaltranskripsjonen.  Disse resultatene viser at hNCU-G1 kan 

uttrykkes i mammalske celler under kontroll av en SV40-promoter og kan indikere at 

proteinet kan fungere som en koaktivator for PPARβ.  
           

 

Tabell 4.3.3 Reaksjonsoppsett for titrering av hNCU-G1  

Komponenter 1 2 3 4 5 6 
pCMV-LacZ 500 ng 500 ng 500 ng 500 ng 500 ng 500 ng 
pCMV-PPARβ 100 ng 100 ng 100 ng 100 ng 100 ng 100 ng 
pSG5-hNCU-G1 0 ng 10 ng 25 ng 50 ng 100 ng 200 ng 
pSG5 (tom) 400 ng 390 ng 375 ng 350 ng 300 ng 200 ng 
hSR-B1-CAT 1000 ng 1000 ng 1000 ng 1000 ng 1000 ng 1000 ng 
Ligand GW0742 5 µM 5 µM 5µM 5 µM 5 µM 5 µM 
Totalt  2 µg 2 µg 2 µg 2 µg 2 µg 2 µg 
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Figur 4.3.5. Effekt av hNCU-G1 i LX-2 celler. 200 000 LX-2-celler/ brønn ble transfektert etter 24 timer med 

100 ng pCMV-PPARβ, 500 ng pAc5.1-LacZ og økt mengde hNCU-G1 (0, 10, 25, 50, 100 og 200 ng). pSG5 

(tom) ble tilsatt slik at hver brønn ble transfektert med en total DNA-konsentrasjon på 2 µg. 5µM Wy 0742 

PPARβ-ligand ble tilsatt 24 timer etter transfeksjon. Etter nye 24 timer ble cellene høstet og analysert ved CAT-

ELISA assay. pg CAT/brønn er plottet som funksjon av økt mengde pSG5-hNCU-G1. Verdiene er et 

gjennomsnitt fra et forsøk utført i duplikater. 
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4.4 karakterisering av DBD til hNCU-G1 i hCRBP1-promoteren  

Electrophoretic mobility shift assay (EMSA) utført av Tor Ole Thuseth Wardenær viste at av 

seks fragmenter av hNCU-G1 var det kun to fragmenter, hNCU-G1aa27-135 og hNCU-

G1aa99-236, som bandt til FP1 i CRBP1-promoteren (kap 1.5.2). Antagelsen var da at DBD 

til hNCU-G1 er lokalisert i området hvor disse to fragmentene overlapper (aa99-135). Det ble 

derfor konstruert en pGEX-hNCU-G1aa85-155 vektor (Hilde Letnes) for ekspresjon av GST-

hNCU-G1aa85-155. Ved EMSA ble det i denne oppgaven undersøkt om fusjonsproteinet 

binder til FP1 i hCRBP-promoteren.   

 

 

4.4.1 Produksjon av GST-hNCU-G1aa 85-155 

GST-hNCU-G1aa85-155 ble uttrykt fra ekspresjonsplasmidet pGEX-hNCU-G1aa 85-155. 

Sekvensen for hNCU-G1aa85-155 satt nedstrøms for leserammen til sekvensen for GST, slik 

at proteinet ble uttrykt med en N-terminal GST-tag.  

E.coli BL-21 codon plus (DE3) bakterier ble transformert med pGEX-hNCU-G1aa85-155 

(kap 3.2.2). Det ble satt opp overnattkulturer for ulike kloner, og hver av prøvene ble indusert 

med IPTG neste dag, for produksjon av GST-hNCU-G1aa85-55 (kap 3.4.2). 

Bakteriekulturene ble analysert ved SDS-PAGE (kap3.4.3), etterfulgt av farging med 

Coomassie brilliant blue, vist i figur 4.4.1. 

Sammenlignet med prøven før induksjon (brønn 1), viser alle prøvene ekspresjon av 

fusjonsproteinet etter induksjon med IPTG (brønn 3-10). Den teoretiske molekylvekten til 

GST-hNCU-G1aa85-155 er 35 kD og tilsvarer størrelsen på båndene i brønn 3-10. En av 

klonene ble benyttet videre for rensing av fusjonsproteinet.   

 
 Figur 4.4.1 Ekspresjon av GST-hNCUaa85-155. Coomassie farget SDS-PAGE-gel av ulike bakteriekulturer 

transformert med pGEX-hNCU-G1. Brønn 1 viser en prøve før induksjon med IPTG. Molekylvektsstandard er 

vist i brønn 2. IPTG-indusert ekspresjon av GST-hNCU-G1aa85-155 er vist i brønn 3-10, indikert ved pil for 

brønn 3. Etter induksjon viser alle prøvene bånd med den forventede molekylvekten på 35 kD.  

 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

70 kD 

35 kD 
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4.4.2 Affinitetsrensing av GST-hNCU-G1aa85-155 på glutathion-sepharose kolonne 

Isolering av GST-NCU-G1aa85-155 ble utført ved affinitetsrensing på glutathion-sepharose 

kolonne (kap3.4.2.2). Eluatene ble analysert ved SDS-PAGE (kap 3.4.3). 

Figur 4.4.2 viser at alle eluatene inneholder fusjonsproteinet på 35 kD. Det vises også to bånd 

med størrelse på rundt 25 kD, dette kan tilsvare molekylvekten til GST som er 26 kD. GST er 

relativt resistent mot degradering og dersom fusjonsproteinet har vært utsatt for uspesifikk 

degradering, kan selve proteinet som er i fusjon med GST degraderes, uten at GST selv 

affiseres.  

Kompetente E.coli BL-21 codon plus (DE3) celler har et endogent chaperon protein på 70 kD, 

dette proteinet er vist å binde til GST-kuler og elueres ofte sammen med fusjonsproteinet 

under elueringsprosessen. I figur 4.4.2 vises det et band på 70 kD som kan tilsvare størrelsen 

på chaperonproteinet. I et forsøk på å eliminere de uønskede proteinene, ble eluatene 

affinitetsrenset på nytt, dette førte likevel ikke til et forbedret resultat. Estimert består prøven 

av rundt 30 % GST-hNCU-G1aa85-155.  

 

 

 
 

Figur 4.4.2 Affinitetsrenset GST-hNCU-G1aa85-155. Coomassie farget SDS-PAGE-gel med eluat 1-3 etter 

renseprosedyren vist i brønn 1-3 respektivt. Pilen indikerer fusjonsproteinet på 35 kD. Molekylvektsstandard er 

betegnet med St. Det vises også to bånd på rundt 25 kD og et bånd på rundt 70 kD.  
 

 

4.4.3 Deteksjon av GST-hNCU-G1aa85-155 ved western blot  

Etter at SDS-PAGE analysen i kap 4.4.2 viste at det var uønskede proteiner i eluatene, ble 

westernblot (kap3.4.4) utført for identifisering av GST-hNCU-G1aa85-155. Som negativ 

kontroll ble det tatt med prøver med affinitetsrenset GST. Primært anti-GST ployklonalt IgG 

antistoff fra immunisert kanin, og sekundært anti-kanin-esel med konjugert peroksidase 

antistoff, ble benyttet. PDVF-membranen i figur 4.4.3 ble visualisert ved DAB-farging 

25 kD 

   St           1           2           3 

37 kD 

50 kD 
75 kD 
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(kap3.4.4.2) og viser tydelige bånd for hNCU-G1aa85-155 på 35 kD (bane 2-4). Det vises 

ingen bånd på 35 kD for den negative kontrollen med GST (bane 6-8). Dette indikerer at 

hNCU-G1aa85-155 ble uttrykt. I bane 1 og 5 er det tilsatt lysat fra før renseprosedyren fra 

bakterier som uttrykte henholdsvis GST-hNCU-G1aa85-155 og GST. Prøven i bane 3 ble 

benyttet videre i EMSA. Blottet viser at antistoffet er relativt uspesifikt siden det i den 

negative kontrollen vises det flere bånd.  

 

 

 
 

Figur 4.4.3 Deteksjon av GST-hNCU-G1aa85-155. Westernblot med antistoff mot GST vist med 

molekylvektsstandard (St). Prøvene ble kjørt på en 10 % SDS-gel før de ble blottet over på en PDVF-membran. 

Bane 1 viser IPTG-indusert bakterielysat med uttrykt GST-hNCU-G1aa85-155 før renseprosedyren. Bane 2-4 

viser GST-hNCUG1aa85-155 fra henholdsvis eluat 1-3 etter renseprosessen. Fusjonsproteinet på 35 kD er 

indikert ved pil. Kontroll fra bakterielysat med kun GST-ekspresjon vises i bane 5. Bane 6-8 viser eluat 1-3 fra 

renset GST-protein (negativ kontroll).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 kD 

35 kD 
25 kD 

    St       1       2       3       4       5       6       7       8 
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4.4.4 Binding av hNCU-G1aa85-155 til FP1 i hCRBP1-promoteren 

Etter oppdyrking og affinitetsrensing av GST-hNGU-G1aa85-155 skulle det undersøkes om 

fusjonsproteinet bandt til FP1 i hCRBP-promoteren.  

FP1s og FP1as oligonukleotid ble radiomerket med γ-[32P]-ATP (kap 3.4.6.1), annealet (kap 

3.4.6.2) og deretter renset på Elutip D søyle (kap 3.4.6.3). 

I forsøket ble kjerneekstrakt fra hTERT RPE celler med endogent hNCU-G1 benyttet som 

positiv kontroll. Supershift assay med antistoff mot hNCU-G1 bekreftet at 

kompleksdannelsen i kontrollen var mellom hNCU-G1 og FP1 (kap 4.4.5, figur 4.4.6). 

Tidligere forsøk har også bekreftet at GST ikke binder til FP1 (data ikke vist). 

For å redusere uspesifikk binding ble 25 ng poly (dI-dC) tilsatt den positive kontrollen men 

ikke de andre prøvene. Reaksjonsoppsett for de ulike prøvene er vist i tabell 4.4.1. 

Prøvene ble kjørt i 4 timer på en 6 % EMSA-gel (kap3.4.6.4).  

Figur 4.4.4 viser resultatene fra EMSA-forsøket. Det vises ingen bånd for negativ kontroll 

med fri probe (brønn 1) og et tydelig bånd for den positive kontrollen (brønn2). I prøvene 

med fusjonsproteinet (brønn 3 og 4) vises det kompleksdannelse mellom hNCU-G1aa85-155 

og FP1.  

 
Tabell 4.4.1 Reaksjonsoppsett for interaksjonsstudiet mellom hNCU-G1 og FP1 

Komponenter 1 2 3 4 
d(I)d(C) 25 ng/µl 1 µl 1 µl - - 
KCl 2M 0,5 µl 0,5 µl 0,5 µl 0,5 µl 
2XD-buffer 12,5 µl 12,5 µl 12,5 µl 12,5 µl 
Na4P2O7 10 mM 1 µl 1 µl 1 µl 1 µl 
dH2O 7 µl 7 µl - - 
10X loadingbuffer 2 µl - - - 
Probe 30 000 cpm 1 µl 1 µl 1 µl 1 µl 
HTERT RPE 
kjerneekstrakt 

- 2 µl - - 

hNCU-G1aa85-155 - - 10 µl 10 µl 
Totalt 25 µl 25 µl 25 µl 25 µl 
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Figur 4.4.5 Kompleksdannelse mellom hNCU-G1aa85-155 og FP1. Prøvene ble inkubuert i 20 minutter før 

loading på en 6 % EMSA-gel. Brønn 1, negativ kontroll med fri probe. Brønn 2, positiv kontroll med 

kjerneekstrakt med endogent hNCU-G1. Brønn 3 og 4 viser kompleksdannelse mellom FP1-oligo og GST-

hNCU-G1aa 85-155 . Hel pil indikerer kompleksdannelsen mellom hNCU-G1 og FP1-oligo, mens stiplet pil 

indikerer fri probe. Kompleksdannelsen mellom den positive kontrollen og FP1-oligo er indikert ved pilspiss.  

 

 

4.4.5 Supershift assay analyse av kjerneekstrakt med endogent hNCU-G1 

Som positiv kontroll i EMSA-forsøket ble det benyttet kjerneekstrakt fra hTERT RPE celler 

med endogent hNCU-G1. For å undersøke om kompleksdannelsen i den positive kontrollen 

var mellom hNCU-G1 og FP1 ble det utført et supershift assay (kap 3.4.5.5). Det ble benyttet 

affinitetsrenset IgG mot hNCU-G1 som antistoff. Figur 4.4.6 viser resultatene fra supershift 

assayet. Brønn 1 viser fri probe (negativ kontroll). I brønn 2 vises kompleksdannelsen mellom 

kjerneekstrakt og FP1 (positiv kontroll). Brønn 3 viser prøven med tilsatt antistoff mot 

hNCU-G1 og sammenlignet med den positive kontrollen er båndet tydelig svakere. Dersom 

antistoffet ødelegger interaksjonen mellom protein-DNA komplekset vil dette føre til redusert 

protein-DNA binding og et svakere bånd på gelen. Ved bruk av en høyere konsentrasjon av 

antistoffet kunne muligens båndet forsvunnet helt.   
 

 1               2               3               4
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Tabell 4.4.2 Reaksjonsoppsett for supershift assay 

Komponenter 1 2 3 
d(I)d(C) 25 ng/µl 1 µl 1 µl 1 µl 
KCl 2M 0,5 µl 0,5 µl 0,5 µl 
2XD-buffer 12,5 µl 12,5 µl 12,5 µl 
Na4P2O7 10 mM 1 µl 1 µl 1 µl 
dH2O 7 µl 7 µl 7 µl 
10X loadingbuffer 2 µl - - 
Probe 30 000 cpm 1 µl 1 µl 1 µl 
HTERT RPE kjerneekstrakt - 2 µl 2 µl 
Antistoff (D5891-1) - - 1 µl 
Totalt 25 µl 25 µl 25 µl 
 

 

 
 
Figur 4.4.6 Verifisering av kompleksdannelse mellom endogent hNCU-G1 fra kjerneekstrakt og FP1.  

Prøven med antistoff og kjerneekstrakt ble inkubert i 10 minutter før tilsetning av γ-[32P]-ATP-merket FP1-oligo. 

Alle prøvene ble inkubert med radiomerket FP1-oligo i 10 minutter før loading på en 6 % EMSA-gel. Brønn 1, 

negativ kontroll med fri probe. Brønn 2, positiv kontroll med kjerneekstrakt med endogent hNCU-G1. Brønn 3 

viser prøven med antistoff mot hNCU-G1, indikert ved hel pil. Stiplet pil indikerer fri probe.  

 

 

 1         2         3 
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5. DISKUSJON 

 

5.1 In vivo studier av hNCU-G1 

 

5.1.1 hNCU-G1 kan transient uttrykkes i mammalske celler (LX-2) 

Etter omfattende bioinformatiske analyser har det ennå ikke vært mulig å predikere noen 

struktur for hNCU-G1, men det er blitt foreslått at proteinet er i ”intrinsic disorder” (ID) [47]. 

Med ”intrinsic disorder” menes det at proteinet har en helt eller delvis uordnet stuktur [48]. 

hNCU-G1 er ikke fullstendig uordnet men inneholder flere ID-regioner, og dette kan bety at 

proteinet er nativt ustrukturert [47]. Mange ID-proteiner er vist å aggregere ved ekspresjon 

siden disse proteinene mangler en hydrofob kjerne som stabiliserer strukturen. De hydrofobe 

områdene, som i strukturerte proteiner ville vært pakket inn i kjernen, kan nå være eksponert 

på overflaten. Dette kan føre til protein-aggregering [49]. Aggregering av proteiner kan 

ødelegge mye av den normale cellefunksjonen [50] og det kan tenkes at cellens 

forsvarssystem dermed vil degradere proteinene. Dersom dette er tilfellet for hNCU-G1 kan 

dette forklare hvorfor proteinet tidligere ikke har vært mulig å detektere i mammalske celler. 

På bakgrunn av denne informasjonen ble det besluttet å konstruere en pSG5-hNCU-G1 vektor 

som har en SV40-promoter. I samtlige transfeksjonsforsøk utført tidligere har hNCU-G1 blitt 

forsøkt uttrykt fra en CMV-promoter. SV40-promoteren er en svakere promoter enn CMV-

promoteren [51] og hypotesen var at en svakere promoter ikke ville overbelaste cellesystemet 

med for høye konsentrasjoner av hNCU-G1. Resultatene i kapittel 4.3.4 indikerer at hNCU-

G1 uttrykkes i LX-2-cellene og at de høyeste reportergenekspresjonene oppnås ved bruk av 

lave konsentrasjoner av pSG5-hNCU-G1. For de høyere konsentrasjonene av pSG5-hNCU-

G1 faller ekspresjonsnivået og ved bruk av 200 ng pSG5-hNCU-G1 ligger ekspresjonsnivået 

under basalekspresjonen. Denne observasjonen støtter hypotesen om at høye nivåer av hNCU-

G1 er lite gunstig i mammalske celler. Siden resultatene i denne oppgaven for første gang 

indikerer at hNCU-G1 kan transient uttrykkes i mammalske celler, er grunn til å anta at en 

SV40-promoter er bedre egnet for ekspresjon av hNCU-G1. 
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5.1.2 hNCU-G1 kan føre til økt reportergenekspresjon i LX-2 celler  

Kjernereseptorenes aktivering av målgener reguleres av et komplekst nettverk av forskjellige 

koaktivatorer og basale transkripsjonsfaktorer. Ekspresjon av målgener vil variere avhengig 

av celletype, hvilke kjernereseptorer som binder HRE, hvilke koaktivatorer som er assosiert, 

samt mengde og type ligand [52]. Så langt er en rekke PPAR-koaktivatorer blitt identifisert og 

flere av disse kan også fungere som koaktivatorer for andre kjernereseptorer [53].  

 

PPARα, PPARβ og SR-B1 er alle vist å spille en rolle i lipidmetabolismen. SR-B1 er en 

reseptor for HDL som er ansvarlig for å frakte overflødig kolesterol til lever for utskillelse. 

Dermed er enhver faktor som kan øke plasma-HDL-nivåene potensielle mål i behandling av 

blant annet arteriosklerose [54]. PPARα er vist å øke ekspresjonen fra SR-B1-promoteren 

[37], og tidligere studier har vist at hNCU-G1 kan fungere som en ligandavhengig koaktivator 

for PPARα [44]. PPARα og PPARβ er nært beslektede reseptorer og hNCU-G1 kan dermed 

også tenkes å fungere som en koaktivator for PPARβ. Eksempler på koaktivatorer for både 

PPARα og PPARβ er ”steroid receptor coactivator-1” (SRC-1) og ”PPARγ coactivator-1α” 

(PGC-1α) [55, 56]. I denne oppgaven skulle det undersøkes om hNCU-G1 hadde noen effekt 

på PPARβ-mediert ekspresjon fra hSR-B1 promoteren. Studiet ble utført ved å måle 

ekspresjonen av CAT når genet ble regulert av den PPAR-responsive promoteren til hSR-B1-

genet i LX-2-celler.  

 

I forsøket hvor PPARβ ble kotransfektert med hNCU-G1 viste resultatene at hNCU-G1 kunne 

øke ekspresjonen fra hSR-B1-promoteren (kap 4.3.4, figur 4.3.5). Den største økningen ble 

oppnådd ved bruk av 50 ng pSG5-hNCU-G1, hvor det vises en relativ responsøkning på ~5 

sammenlignet med basalresponsen. Høyere nivåer av pSG5-hNCU-G1 førte derimot til en 

nedgang i respons. Som nevnt i kapittel 5.1.1 kan det tenkes at proteinet aggregerer ved høye 

konsentrasjoner, og dette kan da forklare responsnedgangen. Resultatene vist i kap 4.3.4 viser 

at hNCU-G1 kan ha en effekt på ekspresjonen fra hSR-B1-promoteren, men forsøket må 

repeteres flere ganger for å underbygge resultatene.  

 

LX-2-celler er humane celler modifisert fra stellate leverceller [45]. Alle PPAR-isoformene 

finnes endogent i leverceller, med spesielt høye nivåer for PPARα [57, 58]. hSR-B1-

promoteren har også flere potensielle PPRE, hvor alle PPAR-isoformene kan binde, med 

påvist interaksjon for PPARγ [37]. Det må derfor tas i betraktning at det kan ha oppstått 

problemer med interferens ved bruk av LX-2-cellesystemet. Endogene transkripsjonsfaktorer 
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som PPARα og/eller PPARγ vil kunne påvirke ekspresjonen av reportergenet. Det er benyttet 

en meget selektiv agonist for PPARβ i dette forsøket [59], men flere studier har rapportert at 

koaktivatorer også kan øke PPAR-mediert transkripsjon i fravær av eksogene ligander [53, 

60]. Ligandkonsentrasjonen i denne oppgaven ble valgt på bakgrunn av konsentrasjoner 

benyttet i lignende forsøk. I ettertid viste det seg i midlertidig at mengden ligand som ble 

tilsatt kan ha vært noe høy [59]. Dette kan også ha bidratt til aktivering av endogent PPARα 

og PPARγ. Forsøket bør derfor repeteres uten PPARβ for å undersøke hNCU-G1 sin 

potensielle stimulering av de endogene PPAR-isoformene. Resultatene fra et slikt forsøk vil si 

noe om basalekspresjonen fra hSR-B1-promoteren i LX-2-cellene når hNCU-G1 uttrykkes 

alene. Resultatene fra forsøk hvor PPARβ og hNCU-G1 kotransfekteres kan dermed relateres 

til den hNCU-G1 stimulerte basalekspresjonen i LX-2 cellene. 

 

Kjernereseptor-koaktivatorer interagerer med kjernereseptorens AF-2-domene ved en 

ligandavhengig mekanisme. Når ligand binder til LBD eksponeres det hydrofobe området i 

kjernereseptoren som gjør at koaktivatoren kan binde via sin NR-boks [23]. Selv om det 

finnes eksempler på PPAR-koaktivatorer som kan interagere med kjernereseptorer ved en 

ligand-uavhengig mekanisme [61], er de fleste PPAR-koaktivatorer ligandavhengige [62]. 

Dette gjelder blant annet ”PPAR-binding protein” (PBP), PGC-1α, og SRC-1 [54]. hNCU-G1 

sin stimulering av PPARα er også vist å være ligandavhengig [44]. Dersom forsøket beskrevet 

i kapittel 4.3.4 hadde blitt repetert uten agonisten GW0742, kunne dette bidratt til å gi 

informasjon om hvorvidt den mulige interaksjonen mellom hNCU-G1 og kjernereseptoren er 

ligandavhengig.  

 

PPARene har det største LBD av alle de kjente kjernereseptorene [63], og binding av ulike 

ligander vil gi ulike strukturelle varianter av kjernereseptoren [64]. Konformasjonsvariantene 

vil kunne gi affinitet for ulike koaktivatorer og dermed aktivering av forskjellige målgener 

[64]. I et transfeksjonsforsøk hvor det ble benyttet en type agonist (Wy 14,643), økte ikke 

koaktivatoren PBP den transkripsjonelle aktiviteten til PPARα. Derimot viste det seg at det 

motsatte var tilfellet når det ble benyttet en annen PPARα-agonist (CLA) [54]. Det kan tenkes 

at hNCU-G1 vil ha ulik affinitet for kjernereseptoren ved bruk av forskjellige typer ligander. 

Det ville derfor vært interessant å undersøke effekten av hNCU-G1 ved bruk av ulike 

ligandtyper.  
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PPARene heterodimeriserer med RXR og PPAR/RXR heterodimeren binder PPRE i 

promoteren til målgenene [58]. RXR finnes naturlig i humane stellatceller og PPARβ uttrykt 

fra et ekspresjonsplasmid vil antas å danne en heterodimer med denne kjernereseptoren. I 

transfeksjonsforsøk hvor heterodimeriseringen mellom PPAR og RXR skulle undersøkes, ble 

det vist en signifikant økning i reportergenekspresjon når PPAR ble uttrykt alene [65]. 

Likevel ble det vist en ytterligere ekspresjonsøkning når PPAR ble kotransfektert med RXR 

[65]. Resultatene vist i kapittel 4.3.3 indikerte at ved bruk av lave mengder pCMV-PPARβ 

økte CAT-ekspresjonen med ~4 ganger sammenlignet med basalekspresjonen. Det kan tenkes 

at denne responsen hadde vært høyere dersom RXR hadde blitt kotransfektert med PPARβ.  

 

 

5.1.3 hNCU-G1 kan ikke detekteres intracellulært i S2-celler 

Effektiv ekspresjon av heterologe gener avhenger av mange faktorer, som transkripsjonelle og 

translasjonelle kontrollelementer, RNA prossesering, mRNA stabilitet, potensiell toksisitet av 

genproduktet samt genetiske egenskaper hos verten [43].  

 

In vivo studier av hNCU-G1 i S2-celler har blitt utført av Mariam Bougza hvor proteinet ble 

påvist uttrykt. Dette ble da etablert som et velfungerende system. I denne oppgaven ble de 

samme komponentene benyttet, men hNCU-G1 kunne ikke detekteres intracellulært i S2-

cellene (kap 4.2.5, figur 4.2.8). Det eneste som er forandret fra de opprinnelige forsøkene, er 

at det på et tidspunkt ble kjøpt inn en ny cellestock fra Invitrogen. Antagelsen er da at det har 

oppstått forskjeller mellom de to cellestockene, slik at disse ikke lenger har samme 

egenskaper. Et lignende tilfelle er rapportert hvor en S2-stock fra to ulike laboratorier ble 

identifisert med helt forskjellige biokjemiske egenskaper, selv om begge cellestockene var 

opprinnelig fra samme cellelinje [66]. Eksperimentelle resultater kan dermed variere ved bruk 

av forskjellige cellestocker, selv om S2-cellenes morfologi, vekstrate og næringsbehov er lik.  

 

Det finnes en forskjell i kozak-konsensussekvenser mellom Drosophila melanogaster og 

vertebrater [67]. hNCU-G1 benyttet i denne oppgaven satt i en vektor som har en promoter 

tilpasset S2-cellene, men med en mammalsk kozaksekvens. Det er dermed ikke sikkert at 

kozaksekvensen er optimal for ekspresjon av hNCU-G1 i S2-celler. AUG fungerer bare som 

initieringskodon dersom kodonet sitter i rett kontekst. Spesielt er puriner i -3 posisjon fra 

AUG vist å være viktig for effektiv initiering av translasjon, og puriner i denne posisjonen er 
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godt konservert i de fleste arter. Pyrimidiner i denne posisjonen derimot er vist å være lite 

gunstig for translasjonsinitiering [68]. Mutageneseeksperimenter har også vist at U i -3, -2 

eller -1 posisjon undertrykker translasjon i både mammalske og Drosophila systemer [69]. 

Translasjonsstartssekvensen til hNCU-G1, vist i figur 5.1, har en pyrimidin i -3 posisjon og en 

U i -1 posisjon. Det kan tenkes at dette er en lite optimal kontekst for initiering av translasjon.  

 
 

 

 

 

 

Figur 5.1 Kozaksekvensen for hNCU-G1. Startkodonet AUG er merket med rødt.  Det vises en U i – 1 

posisjon og en pyrimidin i -3 posisjon fra AUG.  

 

Det er sannsynlig at proteinet her likevel ville uttrykkes, siden dette er den samme sekvensen 

som ble benyttet da proteinet ble påvist uttrykt. Men dersom dette er en lite optimal kontekst 

for translasjonsinitiering, kan dette ha medvirket til et lavere uttrykk og være en av grunnene 

til at proteinet ikke kunne detekteres intracellulært. 

 

Alternative årsaker til at heterologe proteiner ikke detekteres kan være at de blir utsatt for 

proteolyse når proteinet translateres fra ribosomet [70]. Dette kan skje fordi proteinet er 

fremmed for cellen og cellens forsvarssystem degraderer proteinet. Alternativt kan små 

forandringer i mRNA sekvensen føre til mRNA-instabilitet og degradering av transkriptet 

[71]. Det er også vist at når det benyttets promotorer tilpasset verstcellen, kan ekspresjonen av 

det heterologe proteinet reduseres betraktelig. Når genet klones inn i en annen vektor tilpasset 

vertscellen, kan oppstrøms og nedstrøms regulatoriske sekvenser, som kunne ført til økt 

genekspresjon av det heterologe genet, gå tapt [71].  

 

Dersom cellene benyttet i denne oppgaven har endret biokjemisk karakter fra den 

opprinnelige cellestocken hvor hNCU-G1 ble påvist uttrykt, kan noen av de overnevnte 

årsaker være grunnen til at hNCU-G1 ikke uttrykkes. Hvilke eventuelle biokjemiske 

forandringer som foreligger mellom de to cellestockene kan ikke slås fast.  

 

 

5’ – UGCGGCCGUAUGCGCGG – 3’
Start-
kodon

-1-2-3

5’ – UGCGGCCGUAUGCGCGG – 3’
Start-
kodon

-1-2-3

5’ – UGCGGCCGUAUGCGCGG – 3’
Start-
kodon

-1-2-3
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5.2 Optimalisering av transfeksjonsmodellene i S2- og LX-2-celler.  

De fleste transfeksjonsreagenser er til en viss grad cytotoksiske, samtidig kan 

transfeksjonsreagenser forårsake andre uønskede bieffekter i cellene [72]. Bieffekter kan 

inkludere uønsket opp- eller nedregulering av gener i de transfekterte cellene. Slike effekter 

på cellefysiologien kan føre til feiltolkning av resultatene [72]. Det er derfor viktig å benytte 

et transfeksjonsreagnes som viser lav celletoksisitet og som forårsaker minimalt med 

bivirkninger. I denne oppgaven ble det benyttet FuGENE®HD transfeskjonsreagens. 

Microarray-analyser har vist at i transfeksjoner hvor FuGENE®HD er benyttet, affiseres 

færre gener enn ved bruk av andre transfeksjonsreagenser samtidig som det vises relativt høy 

transfeskjonseffektivitet ved bruk av dette reagenset [72]. Toksisiteten til 

transfeksjonsreagenset kan variere avhengig av celletype. FuGENE®HD har for eksempel 

ikke vist noen toksisitet for ES-celler [29], mens reagenset har vist lav toksisitet for 293T-

celler. Det er i denne oppgaven gjennomført en del optimaliseringsforsøk for transiente 

transfeksjoner både i S2-celler og LX-2-celler. S2-cellene viste seg vanskelige å transfektere 

over en lengre tidsperiode. For å komme i mål med de planlagte forsøkene med PPARβ og 

hNCU-G1 ble derfor en del av forsøkene gjennomført kun en gang. For verifisering av 

resultatene skulle samtlige forsøk vært gjennomført tre ganger i triplikater 

 

 

5.2.1 Optimalisering av transfeksjonsmodellen i LX-2 celler 

Det ble gjennomført optimalisering av FuGENE®HD:DNA forhold vist i kapittel 4.3.1 

Resultatene viser en tydelig nedgang i β-galaktosideseekspresjon med økende FuGENE®HD 

reagens (Figur 4.3.1). I brønnene med de høyere konsentrasjonene av FuGENE®HD så 

cellene ut til å ha en lavere viabilitet. Selv om reagenset har vist lav toksisitet for flere 

celletyper kan det tenkes at høy konsentrasjon av FuGENE®HD kan gi høyere 

celledødelighet for LX-2-cellene og dermed et lavere uttrykk av β-galaktosidase.  

 

Ved optimalisering av celleantall viste resultatene ingen vesentlige forskjeller i β-

galaktosidaseekspresjon mellom de ulike prøvene (figur 4.3.3. kap 4.3.2). De forskjeller som 

foreligger kan skyldes unøyaktigheter under høsting. Forskjeller vil naturlig nok oppstå 

avhengig av hvor mange celler som skrapes løs og vil variere noe fra brønn til brønn. Hvor 

effektivt de ulike prøvene lyseres vil også påvirke resultatet, dersom cellene ikke lyseres godt 

nok, vil heller ikke alle proteinene som er uttrykt kunne måles. Celleantallet ble valgt på 
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bakgrunn av celletettheten i brønnene. LX-2 cellene trives ikke om de går for tett og vil ha en 

lavere viabilitet dersom dette skjer.   

 

Ved optimalisering av mengde PPARβ ble det vist størst responsøkningen ved bruk av 

ved 100 ng pCMV-PPARβ (figur 4.3.4, kap 4.3.3) med en relativ økning i respons på ~4 

sammenlignet med basalresponsen. For de høyere PPARβ-konsentrasjonene var derimot 

responsen noe lavere og β-galaktosidaseanalysen av disse prøvene avslørte at de også hadde 

et relativt lavt uttrykk av β-galaktosidase (data ikke vist). Ekspresjonsnedgangen kan skyldes 

at cellene fikk et for høyt uttrykk av PPARβ, og at genproduktet er toksisk for cellene ved 

høye nivåer. Denne hypotesen støttes ved forsøk utført med PPARβ-transfekterte HeLa-, M1- 

og MDCK-celler, hvor cellene ble observert i konfokalmikroskop. Ved høye nivåer av 

PPARβ viste cellene økt kjernestørrelse og uregelmessig form (Eskild, upublisert data). 

Alternativt kan det tenkes at plasmidet ikke ble renset godt nok under CsCl-prosedyren. 

Dersom det finnes rester av etidiumbromid og RNA i prøvene vil dette være toksisk for 

cellene. Høye konsentrasjoner av plasmidet vil da føre til høyere konsentrasjoner av den 

toksiske substansen, som igjen vil kunne påvirke celleviabiliteten. Dette er generelt et sjeldent 

problem, siden rensing av plasmid på CsCl-gradient ofte gir et renere produkt sammenlignet 

med andre rensemetoder.  

Et tredje alternativ er ”Squelching”. Cellene har et begrenset antall endogene koaktivatorer 

som kan binde til PPARβ. Dersom det blir et stort overskudd av PPARβ, vil dette kunne føre 

til ”squelching”. ”Squelching” er undertrykking av genekspresjon ved at 

transkripsjonsfaktorer, som finnes i en begrenset mengde, bindes opp i komplekser vekk fra 

promoteren til målgenet [73].  

 

 

5.2.2 Optimalisering av transfeksjonsmodellen i S2-celler 

Det mest optimale celleantallet ble valgt med hensyn på uttrykk av β-galaktosidase og 

celletettheten i brønnene. Resultatene fra to forsøk vist i figur 4.2.1 viste at det er en økning i 

β-galaktosidaseekspresjon opp til 500 000 celler/brønn. Ved 550 00 celler/brønn vises en 

mulig nedgang. De store variasjonene innad i denne parallellen kan tyde på at cellene ikke 

fungerte optimalt ved denne celletettheten. Cellene ble observert da de skulle høstes, 72 timer 

etter utsåing. Det ble observert at celletettheten i brønnene med 500 000 og 550 000 celler var 

meget høy. S2-cellene klumper seg og løsner fra underlaget når de går for tett. Ifølge 
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leverandør affiseres ikke celleveksten om cellene går for tett, men dette anbefales likevel ikke 

når cellene skal benyttes i transfeksjonsforsøk. β-galaktosidaseekspresjonen for 450 000 

celler/brønn var også relativt høy og i disse brønnene var cellene rundt 90 % konfluente.  

Resultatene vist i figur 4.3.2 kan tyde på at høy konsentrasjon av transfeksjonsreagenset er 

toksisk for S2-cellene. Antagelsen at reagenset er toksisk ved høye nivåer forsterkes ved at 

transfeksjonsforsøk av både LX-2 og S2-cellene har vist den samme tendensen.  

 

En sammenligning av FuGENE®HD og FuGENE6 er vist i figur 4.2.5. Det er en 5 ganger 

økning i β-galaktosidaseekspresjon ved bruk av FuGENE®HD sammenlignet med FuGENE6. 

Dette er i tråd med beskrivelser fra produsent, hvor FuGENE®HD har vist høyere 

transfeksjonseffektivitet for de fleste celletyper [74]. Det må tas i betraktning at 

plasmidkonsentrasjonen ble doblet i forsøkene utført med FuGENE®HD i forhold til 

forsøkene med FuGENE6. Dobbel mengde pAc5.1-LacZ vil naturlig nok gi høyere uttrykk av 

β-galaktosidase. Likevel skulle dette ikke tilsvare en 5 ganger økning i β-

galaktosidaseuttrykk. Som vist i figur 4.2.6, hvor det er benyttet økende mengde pAc5.1-

LacZ, vises det en 2 ganger økning i β-galaktosidaseekspresjon ved bruk av 200 ng pAc5.1-

LacZ, sammenlignet med 100 ng pAc5.1-LacZ. 

 

Titrering av LacZ-ekspresjonsplasmid ble gjennomført fordi forsøkene i kap 4.2.3.2 viste et 

meget høyt uttrykk av β-galaktosidase (figur 4.2.6). LacZ-genet satt i en pAc5.1-vektor som 

har en relativt sterk promoter for ekspresjon i S2-celler [75]. Når cellene skal kotransfekteres 

med et plasmid med en noe svakere promoter, er det ønskelig at cellene ikke får for stor 

konsentrasjon av pAC5.1-LacZ, slik at hele transkripsjonsmaskineriet blir opptatt med 

produksjon av β-galaktosidase. Når proteinuttrykket fra de ulike reportergenene også skal 

relateres til hverandre, blir dataene lettere å hanskes med dersom differansen i proteinuttrykk 

ikke blir for stor.   

 

5.3 In vitro studier av hNCU-G1 

 

Tidligere studier har vist at hNCU-G1 binder spesifikt til hCRBP1-promoterens FP1-element. 

Studier med transiente transfeksjoner har vist at hNCU-G1 øker CAT-ekspresjon fra 

hCRBP1-promoteren. Ved å konstruere delesjonsmutanter av hNCU-G1 hvor et ekson ble 
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deletert av gangen, viste det seg at hNCU-G1 mister evnen til stimulering når ekson 2 er borte 

(Mariam Bougza). Ekson 2 koder for aminosyre 41-126 i hNCU-G1. Studier med en N-

trunkert versjon av hNCU-G1, hvor de første 81 aa var deletert, viste at hNCU-G1 kunne 

binde til FP1, men proteinet ga lavere CAT-ekspresjon. Dette kan indikere at hNCU-G1 sin 

aktiveringsfunksjon ligger i dette området, men at proteinet fortsatt kan binde til FP1.  

EMSA analyser utført av Tor Ole Wardenær viste at, av seks fragmenter av hNCU-G1, var 

det kun to fragmenter som bandt til FP1 (kap1.9.2). Fragmentene som dannet kompleks med 

FP1 var hNCU-G1aa27-135 og hNCU-G1aa99-236. Det ble da antatt at DBD til hNCU-G1 

befant seg i regionen hvor disse to fragmentene overlapper, det vil si fra aa 99 til aa 135.  

I denne oppgaven skulle det undersøkes hvorvidt hNCU-G1aa 85-155 bandt til FP1 i 

hCRBP1-promoteren.  

 

 

5.3.1 Ekspresjon og affinitetsrensing av GST-fusjonsproteinet 

In vitro DNA-protein interaksjonsassay krever at proteinet som skal undersøkes isoleres og 

renses fra et ekspresjonssystem. Rekombinante BL-21 er en ”protease-deficient” (ion-) 

bakteriestamme designet for å minimere degradering og er et godt egnet ekspresjonssystem 

for heterologe proteiner [76]. I denne oppgaven ble hNCU-G1aa85-185 uttrykt med en N-

terminal GST-tag, slik at fusjonsproteinet kunne renses på en affinitetskolonne. 

Westernblotanalysen i kapittel 4.4.3, figur 4.4.3 viste at fusjonsproteinet var noe forurenset 

etter renseprosedyren. Ved affinitetsrensing på glutathion-sepharose kolonner er biprodukter 

et normalt problem. Ofte er biproduktene endogene BL-21 chaperoner med affinitet for GST-

kulene eller fusjonsproteinet [77]. Ved å øke salt- eller detergentkonsentrasjonen kunne man 

muligens redusert de uspesifikke bindingene, og optimalisering av disse parameterne kunne 

ført til et renere sluttprodukt [77]. BL-21 bakteriene ble spesielt valgt på grunn av den lave 

proteaseaktiviteten i ekspresjonssystemet. Heterologe proteiner kan likevel bli utsatt for 

uspesifikk degradering [77]. GST er relativt stabilt og kan være mindre utsatt for degradering 

enn proteinet det er fusjonert med [77]. Dette vil kunne føre til en heterogen blanding av GST 

og fusjonsprotein i prøven. De uønskede biproduktene kunne vært eliminert ved å fraksjonere 

proteinene etter størrelse på en kolonne. Ved sammenligning med den negative kontrollen og 

selve prøven med fusjonsproteinet, vises båndet for GST-hNCU-G1aa85-155 kun i prøven 

med fusjonsproteinet. Dette båndet tilsvarer dermed ikke endogene produkter fra bakteriene 

men antas å være GST-hNCU-G1aa85-155.  
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5.3.2 GST-hNCU-G1aa85-155 danner kompleks med FP1 

Resultatene fra EMSA-analysen vist i Figur 4.4.5 indikerer en kompleksdannelse mellom FP1 

og GST-hNCU-G1aa85-155. Dette kan bety at DBD til hNCU-G1 kan befinne seg i denne 

regionen. Videre studier må utføres for å kartlegge hvilke aminosyre som er essensielle for 

DNA-binding. 

  

Resultatene vist i figur 4.4.6 indikerer at kompleksdannelsen i den positive kontrollen var 

mellom endogent hNCU-G1 fra kjerneekstrakt og FP1. Antistoffet kan forstyrre protein-

DNA-interaksjonen og dette vil kunne føre til at båndet på EMSA-gelen blir svekket. Dersom 

en høyere konsentrasjon av antistoff mot hNCU-G1 hadde blitt benyttet, kunne muligens ført 

til at båndet hadde forsvunnet helt. Det hadde vært ønskelig å repetere forsøket med en høyere 

antistoffkonsentrasjon.  
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6. KONKLUSJON 

A. hNCU-G1 kan transient uttrykkes i mammalske celler fra en SV40-promoter. hNCU-G1 

kan øke ekspresjonen fra hSR-B1-promoteren når proteinet uttrykkes med PPARβ. PPARβ 

sin rolle i denne ekspresjonsøkningen kan ikke fastslås.  

 

Fremtidige studier 

• Repetere forsøkene utført i denne oppgaven med hNCU-G1 og PPARβ i LX-2 celler 

for å bekrefte resultatene.  

• Undersøke effekten av hNCU-G1, uten PPARβ, på ekspresjon fra hSR-B1-promoteren 

i LX-2 celler. 

• Gjennomføre In vitro interaksjonsstudier med hNCU-G1 og PPARβ. 

• Undersøke effekt av hNCU-G1 på PPARβ-mediert ekspresjon fra hSR-B1-promoteren 

i fravær av ligand. 

• Undersøke effekten av ulike ligander for PPARβ i fravær og nærvær av hNCU-G1. 

• Undersøke heterodimeriseringen mellom PPARβ og RXR. 

 

 

B. GST-hNCUaa85-155 danner kompleks med hCRBP1-promoterens FP1 element.   

 

Fremtidige studier  

• Gjennomføre flere EMSA analyser med hNCU-G1 mutanter og FP1 for å snevre inn 

området som er essensielt for DNA-binding. 

• Konstruere mutanter av FP1 med muterte oligoer for å undersøke hvilke nukleotider 

som er essensielle for protein-DNA-interaksjonen.  
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7. APPENDIKS 
 

7.1 Løsninger 
 
 
1 % Agarosegel  
30 ml 1 X TAE 
0,3g agarose 
 
 
Agarskåler 
Lb-medium med bactoagar 15g/l 
Autoklaver 20 min på 121 ºC 
Avkjøles til 50º 
Ampicillin tilsettes 70 µg/ml 
Ca. 25 ml per skål. 
 
 
10 % Ammonium persulfat (APS) 
0,1 g ammonium persulfat 
1,0 ml milliQ/ddH2O 
Oppbevares i alikvoter i kjøleskap, 
Har en holdbarhet på 7 dager i løst form 
 
 
100 mg/ml Ampicillin (stock-løsning) 
0,5 mg ampicillin-salt 
5 ml milliQ/ ddH2O 
Sterilfilter og fordel i alikvoter 
Oppbevares ved -20 °C  
 
 
Avfargningsløsning: 
200 ml metanol 
75 ml eddiksyre 
dH2O til 2 liter. 
 
 
β-galactosidase stoppbuffer 
1 M Na3CO3 
β-galactosidase enzymaktivitet hemmes  
ved økning av pH. 
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Coomassie brilliant blue fargeløsning 
100 ml metanol 
5 ml 96 % EtOH 
Sterilfilter og fordel i alikvoter. 
Oppbevares ved -20 °C. 
 
 
4X D-buffer 
20 mM Hepes 7,9 
0,2 mM EDTA 
40 % Glyserol 
 
 
2XD-buffer 
300 µl 4XD-buffer 
0,6 µl PMSF 
2,4 µl DDT 
dH2O til 2X 
 
 
Diaminobenzidin fargereaksjon 
45,5 ml dH2O 
2,5 ml 1M NH4HCO3 
0,5 ml 3 % NiC2 
1,0 ml diaminobenzidin 
0,5 ml H2O2 
 
 
0,5M EDTA pH 8,0 
93,05 g N2EDTA * 2H2O 
450 ml dH2O 
Tilsett NaOH perler til pH 8,0 
Deretter tilsettes dH2O til sluttvolum 500 ml.  
 
 
Elueringsbuffer 
10 mM redusert glutathion 
50 mM Tris-HCl 
 
 
Elutip-D lavsalt-buffer: 
20 mM NaCl 
20 mM Tris-HCl pH 7,5 
1 mM EDTA 
dH2O 
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Elutip-D høysalt-buffer: 
1M NaCl 
20 mM Tris pH 7,5 
1 mM EDTA 
dH2O 
 
 
10 mg/ml EtBr 
1 g Etidiumbromid, dH2O opp til 100 ml 
Oppbevares mørkt (aluminiumsfolie) ved 4 °C 
 
 
2,5 mg/ml EtBr 
0,125 mg Etidiumbromid 
dH2O opp til 50 ml 
Oppbevares mørkt ved 4 °C 
 
 
Fosfatbuffer 
100 mM Na2HPO4 
100 mM NaH2PO4 
H2O 
De to løsningene blandes til gitt forhold til pH 7. 
Når begge løsningene er 0,2 M benyttes 
39 % NaH2PO4 
61 % Na2HPO4 
 
 
Fresh complete S2 medium 
Schneiders`s drosophila medium 
10 % FCS (føtalt kalveserum) varmeinnaktivert 
1 % penstrep 
1 % L-glutamin 
 
 
Fullstendig LX2 medium 
Medium 199 (+HBSS, + L-glut) fra Medprobe  
5% FBS 
1 % Pen-Strep 
½ L-glut 
 
 
Gelshift (til EMSA)  
      6 %    8%  
5X Glycinbuffer    5,0 ml   5,0 ml 
39:1/40 % akrylamid/bisakrylamid  3,75 ml  5,0 ml 
dH2O til 25 ml 
Umiddelbart før støpning av gel tilsettes: 
180 µl 10 % APS 
25 µl TEMED 



Kapittel 7  Appendiks 

 104

Glutarahldehydløsning 
1X PBS 
0,25 % (v/v) glutaraldehyd 
 
5X Glycinbuffer 
1,9M glycin 
0,25M Trisbase 
10 mM EDTA 
Oppbevares ved romtemperatur 
 
 
IPTG 20 % (0,8 M) 
2 g IPTG  
10 ml dH2O 
Fordel i alikvoter 
Oppbevares ved – 20 ºC 
 
 
Isopropanol, dH2O og NaCl mettet 
Tilsett vann og NaCl til isopropanol. 
Rist godt og la det stå litt. 
Fortsett tilsetningen til det er en tydelig vannfase 
og NaCl ligger igjen i flaskebunnen 
 
  
Kaliumklorid stock-løsning 
2 M KCL. Løses i dH2O. 
Oppbevares ved romtemperatur. 
 
 
LB- medium (1 liter) 
10g bactotrypton 
5g gjærekstrakt 
5 g NaCl 
dH2O til 1 liter 
1 ml NaOH 
Autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter. 
 
 
Lyseringsbuffer pH 4,8 (Løsning II) 
2 ml 1 NaOH 
1 ml 10 % SDS 
7 ml dH2O 
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NETN-buffer 
50 mM Tris pH 7,4 
100 mM NaCl 
1 mM MgCl 
10 % Glyserol 
0,5 % NP-40 
 
 
 
ONPG stock-løsning 4 mg/ml 
4 mg ONPG løses i enten fosfatbuffer, pH 7 
eller dH2O 
Oppbevares ved -20 °C  
 
 
10X PBS (fosfatbufret saline) 
80 g NaCl 
2 g KCl 
7,64 g Na2HPO4 x 2H2O 
2 g KH2PO4 
MilliQ til 1 liter 
 
 
1X PBS 
Bruk 10X stockløsning PBS. 
Fortynn 1X. 
 
 
1X PBS-T: 
50 ml 10X PBS 
0,5 ml Tween (0,1 %) 
dH2O til 500 ml 
 
 
1X PBS med 5 % melkepulver (Bokkebuffer):  
50 ml 1X PBS-T 
2,5 g melkepulver 
 
 
Resuspenderingsbuffer (løsning I): 
12,5 ml 2M glukose  
12,5 ml 1M Tris, pH 8,0 
10,0 ml 0,5M EDTA, pH 8,0 
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SDS-PAGE 
 
Separerende gel 10 % 
3,75 ml ddH2O/milliQ 
3,75 ml 1,5M Tris/0,4% SDS pH8,8 
2,50 ml 40 % 29:1 akrylamid/bisakrylamid 
Umiddelbart før støpning av gelen tilsettes: 
5 µl TEMED 
50 µl 10 % APS 
Gelen støpes, jevn ut overflaten på gelen ved  
tilsetning av litt dH2O. Benytt Whatman papir 
til å fjerne dH2O etter at gelen er polymerisert.  
 
 
Konsentrerende (stacking) gel 4 % 
3,30 ml ddH2O/milliQ 
1,25 ml 0,5M Tris/0,4% SDS pH 6,8 
0,5 ml 40 % 29:1 akrylamid/bisakrylamid 
Umiddelbart før støpning tilsettes: 
5 µl TEMED 
25 µl 10% APS 
 
 
10X SDS-running buffer: 
30 g Trizma base  
144 g Glycin 
100 ml 10 % SDS 
dH2O til 1 liter 
 
 
SDS loadingbuffer: 
    1X  2X  3X 
0,5 M Tris, pH 6,8  1,25 ml 2,5 ml  3,75 ml 
10 % SDS   2,30 ml  
SDS tørrstoff     0,46 g  0,69 g 
Glyserol   1,0 0 ml 2,00 ml 3,00 ml 
Bromfenolblått  0,10 mg 0,20 mg 0,30 mg 
β-markaptoetanol  0,50 ml 1,00 ml 1,50 ml 
dH2O    4,95 ml 4,5 ml  1,75 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapittel 7  Appendiks 

 107

SOB-medium. 
10g bactotrypton 
2,5g gjærekstrakt 
0,29g NaCl 
625 µl 2M KCl 
MilliQ til 490 ml 
Autoklaver oppbevar ved 4 °C 
Rett før bruk: 
Tilsettes sterilfiltrert 
5 ml 1M MgCl2 
5 ml 1M MgSO4 
 
 
Strippebuffer: 
121 g Tris Base (2M) 
50 ml 0,5 EDTA (0,05M) 
28,5 ml iseddik 
dH2O til 500 ml 
Autoklaveres 
 
 
 
 
50X TAE-buffer 
242g tris base 
57,1 ml Glacial acetic acid (iseddikk) 
37,2g Na2EDTA * 2H2O 
dH2O til 1 liter, 
 
 
1X TAE-buffer 
Benytt 10X TAE stockløsning. 
Fortynn ti 1X 
 
 
TB buffer 
1,5g Pipes 
1,1g CaCl2 
9,3g KCl 
5,3g MnCl2 
465 ml milliQ 
Bland alle komponenter utenom MnCl2. 
Juster til pH 6,7 med KOH. Tilsett MnCl2 
Og sterilfilter løsningen. 
Oppbevares ved 4 °C. Brukes kald.  
 
 
TE-buffer: 
0,61 g Tris-base  
0,186 g EDTA-Na2x2 H2O 
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dH2O til 500 ml 
juster til pH 8,0 med NaOH eller HCl 
 
 
Tris 1M 
60,55 g Tris 7 
450 ml dH2O 
Juster til ønsket pH med HCl 
 
 
X-Gal løsning: 
0,2 % X-Gal 
2mM MgCl2 
5mM K4Fe(CN)6 x 3dH2O 
5 mM K3Fe(CN)6 
Volum, dH2O 
 
 
Z-buffer: 
60 mM Na2HPO4 
40 mM NaH2PO4 
10 mM KCl 
1 mM MgSO4 
40 mM β-merkaptoetanol 
dH2O til volum  
Oppbevares ved 4 ºC opp til 1 måned 
Uten tilsetning av β-markaptoetanol, kan bufferen oppbevares lenger.  

7.2 Kjemikalier 
 
Agarose, LE         Saekem 
40 % 29:1 Acrylamid        Biosolve 
Acrylamid:Bis (39:1)        Appligene 
Agar Bacteriological        Oxoid 
Ammoniumpersulfat        Pharmacia Biotech  
Ammoniumhydrogenkarbonat (NH4CO3)     Fluka 
Apmicillin, Na-salt        Sigma 
β-merkaptoetanol        Sigma 
Bradford protein assay       Biorad 
Bromfenylblått        Sigma 
Bovint serum albumin, BSA       Sigma 
Ceciumklorid         Sigma 
Coomassie Brilliant Blue R-250      Sigma 
Dithiothreitol         Sigma 
Diaminobenzidin        Sigma 
DMSO, Dimethyl sulfoxid       Sigma 
DNase          Sigma 
EDTA          Applichem 
Eddiksyre         Arcus 
Etanol          Arcus 
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Etidiumbromid        Sigma 
Føtalt kalveserum        Biowittaker 
L-Glutamin         Biowittaker 
Glukose         BHD 
Glutaraldehyd         MERCK 
Glycin          Duchefa Biochemic 
Glyserol         MERCK 
Hepes          Sigma 
IPTG          Promega 
Isopropanol, 2-propanol       MERCK 
Kalium heksacyano-ferrat (III), K3Fe(CN)6     MERCK 
Kalium heksacyanoferrat (II) trihydrat, K4Fe(CN)6 x 3dH2O  MERCK 
Kaliumklorid (KCl)        Sigma 
Lauryl sulfat         Sigma 
Lysosym         Sigma 
Magnesiumklorid (MgCl2)       Sigma 
Magnesiumsulfat (MgSO4)       Sigma 
Metanol         MERCK 
β-merkaptoetanol        MERCK 
Natriumacetat (CH3COONa)       MERCK 
Natriumhydroksid (NaOH)       SDS 
Natriumkarbonat (NaCO2)       MERCK 
Natriumklorid (NaCl)        MERCK 
di-natriumhydrogenfosfat dihydrat (Na2HPO4 x 2H2O)   MERCK 
di-natriumhydrogenfosfat (Na2HPO4)     MERCK 
Natriumhydrogenfosfat (NaH2PO4)      MERCK 
Natriumpyrofosfat (Na4P2O7)      Sigma 
Nikkelklorid (NiCl2)        Merck 
ONPG          Sigma 
Pen/Strep Fungozone mix        Biowittaker 
PMSF          Sigma 
Proteasehemmer        Sigma 
Reporter lyseringsbuffer, 5X       Roche 
Schneider drosopila medium, modifisert     Biowittaker 
TEMED         Sigma 
Trisbase         Sigma 
Triton X-100         Sigma 
Trypton         Oxoid 
Tørrmelk         Biorad 
Tween 20         Sigma 
Yeast extreact         Oxoid 
X-gal          Promega 
 
 
 

 



Kapittel 7  Appendiks 

 110

 

7.3 Kit 
 

CAT-ELISA         Roche 

SV wizard plus miniprep       Promega 

Rapid DNA ligation kit       Roche 

GFXTM PCR DNA and Gel Band purification kit    GE Heakltcare 

FuGENE6 transfection reagent      Roche 

FuGENE®HD transaction reagent      Roche 

Bulk GST purification module      GE Healthcare 

Supersignal West Pico chemilumeniscent substrat    Pierce 

Hyperfilm ECL 
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7.4 Vektorer  
 

7.4.1 pAc5.1/V5-HisA vektor 

 
pAc5.1/V-5-His fra Invitrogen har en sterk konstitutiv promoter for Drosophila melanogaster 
aktin 5C genet og er godt egnet for ekspresjon av proteiner i S2-celler. 
 
 

7.4.2 pCMV-XL6 vektor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

pCMV6-XL6 vektor fra Origene er en mammalsk ekpresjonsvektor og benyttet i 
transfeksjoner med LX-2 celler.  
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7.4.3 pGL3-Basic vektor 

 
 
 
 
pGL3-Basic vektor fra promega er tom og er benyttet i transfeksjoner med S2 celler for å 
holde totalkonsentrasjonen av plasmid konstant.  
 
 
 

7.4.5 pCAT3-Basic vektor 
 
 

 
 
 
pCAT3-Basic vektoren fra Promega og uttrykker CAT, dersom det er satt inn en funksjonell 
promoter oppstrøms for CAT genet. I denne oppgaven har versjoner av vektoren med hSR-B1 
og hCRBP-promoter blitt benyttet.   
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7.4.6 pSG5 vektor 
 

 
pSG5 vektor fra Stratagene er en tom eukaryot ekspresjonsvektor med en SV 40 promoter er 
benyttet for å få en lavere ekspresjon av hNCU-G1 i mammalske celler. Benyttet også for å 
holde plamidkonsentrasjonen konstant i transfeksjoner av LX-2 celler.  
 
 

7.4.7 pGEX-5X-1 vektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pGEX-5X-1 fra GE Healthcare er benyttet for å produsere GST-hNCU-G1aa85-155 
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7.5 Standarder  
 

7.5.1 DNA-molekylvektsstandard 
 
1 kb Ladder fra Fermentas 
 

 
 

7.5.2 Protein-molekylvektsstandard 
 
PageRulerTM  Prestained Protein Ladder 
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7.6 Sekvenser 
 
 
 
hPPARβ mRNA sekvens (NCBI) 
 
        1 gcggagcgtg tgacgctgcg gccgccgcgg acctggggat taatgggaaa agttttggca 
       61 ggagcgggag aattctgcgg agcctgcggg acggcggcgg tggcgccgta ggcagccggg 
      121 acagtgttgt acagtgtttt gggcatgcac gtgatactca cacagtggct tctgctcacc 
      181 aacagatgaa gacagatgca ccaacgaggc tgatgggaac caccctgtag aggtccatct 
      241 gcgttcagac ccagacgatg ccagagctat gactgggcct gcaggtgtgg cgccgagggg 
      301 agatcagcca tggagcagcc acaggaggaa gcccctgagg tccgggaaga ggaggagaaa 
      361 gaggaagtgg cagaggcaga aggagcccca gagctcaatg ggggaccaca gcatgcactt 
      421 ccttccagca gctacacaga cctctcccgg agctcctcgc caccctcact gctggaccaa 
      481 ctgcagatgg gctgtgacgg ggcctcatgc ggcagcctca acatggagtg ccgggtgtgc 
      541 ggggacaagg catcgggctt ccactacggt gttcatgcat gtgaggggtg caagggcttc 
      601 ttccgtcgta cgatccgcat gaagctggag tacgagaagt gtgagcgcag ctgcaagatt 
      661 cagaagaaga accgcaacaa gtgccagtac tgccgcttcc agaagtgcct ggcactgggc 
      721 atgtcacaca acgctatccg ttttggtcgg atgccggagg ctgagaagag gaagctggtg 
      781 gcagggctga ctgcaaacga ggggagccag tacaacccac aggtggccga cctgaaggcc 
      841 ttctccaagc acatctacaa tgcctacctg aaaaacttca acatgaccaa aaagaaggcc 
      901 cgcagcatcc tcaccggcaa agccagccac acggcgccct ttgtgatcca cgacatcgag 
      961 acattgtggc aggcagagaa ggggctggtg tggaagcagt tggtgaatgg cctgcctccc 
     1021 tacaaggaga tcagcgtgca cgtcttctac cgctgccagt gcaccacagt ggagaccgtg 
     1081 cgggagctca ctgagttcgc caagagcatc cccagcttca gcagcctctt cctcaacgac 
     1141 caggttaccc ttctcaagta tggcgtgcac gaggccatct tcgccatgct ggcctctatc 
     1201 gtcaacaagg acgggctgct ggtagccaac ggcagtggct ttgtcacccg tgagttcctg 
     1261 cgcagcctcc gcaaaccctt cagtgatatc attgagccta agtttgaatt tgctgtcaag 
     1321 ttcaacgccc tggaacttga tgacagtgac ctggccctat tcattgcggc catcattctg 
     1381 tgtggagacc ggccaggcct catgaacgtt ccacgggtgg aggctatcca ggacaccatc 
     1441 ctgcgtgccc tcgaattcca cctgcaggcc aaccaccctg atgcccagta cctcttcccc 
     1501 aagctgctgc agaagatggc tgacctgcgg caactggtca ccgagcacgc ccagatgatg 
     1561 cagcggatca agaagaccga aaccgagacc tcgctgcacc ctctgctcca ggagatctac 
     1621 aaggacatgt actaacggcg gcacccaggc ctccctgcag actccaatgg ggccagcact 
     1681 ggaggggccc acccacatga cttttccatt gaccagccct tgagcacccg gcctggagca 
     1741 gcagagtccc acgatcgccc tcagacacat gacacccacg gcctctggct ccctgtgccc 
     1801 tctctcccgc ttcctccagc cagctctctt cctgtctttg ttgtctccct ctttctcagt 
     1861 tcctctttct tttctaattc ctgttgctct gtttcttcct ttctgtaggt ttctctcttc 
     1921 ccttctccct tgccctccct ttctctctcc accccccacg tctgtcctcc tttcttattc 
     1981 tgtgagatgt tttgtattat ttcaccagca gcatagaaca ggacctctgc ttttgcacac 
     2041 cttttcccca ggagcagaag agagtggggc ctgccctctg ccccatcatt gcacctgcag 
     2101 gcttaggtcc tcacttctgt ctcctgtctt cagagcaaaa gacttgagcc atccaaagaa 
     2161 acactaagct ctctgggcct gggttccagg gaaggctaag catggcctgg actgactgca 
     2221 gccccctata gtcatggggt ccctgctgca aaggacagtg ggcaggaggc cccaggctga 
     2281 gagccagatg cctccccaag actgtcattg cccctccgat gctgaggcca cccactgacc 
     2341 caactgatcc tgctccagca gcacacctca gccccactga cacccagtgt ccttccatct 
     2401 tcacactggt ttgccaggcc aatgttgctg atggccccct gcactggccg ctggacggca 
     2461 ctctcccagc ttggaagtag gcagggttcc ctccaggtgg gcccccacct cactgaagag 
     2521 gagcaagtct caagagaagg aggggggatt ggtggttgga ggaagcagca cacccaattc 
     2581 tgcccctagg actcggggtc tgagtcctgg ggtcaggcca gggagagctc ggggcaggcc 
     2641 ttccgccagc actcccactg cccccctgcc cagtagcagc cgcccacatt gtgtcagcat 
     2701 ccagggccag ggcctggcct cacatccccc tgctcctttc tctagctggc tccacgggag 
     2761 ttcaggcccc actccccctg aagctgcccc tccagcacac acacataagc actgaaatca 
     2821 ctttacctgc aggctccatg cacctccctt ccctccctga ggcaggtgag aacccagaga 
     2881 gaggggcctg caggtgagca ggcagggctg ggccaggtct ccggggaggc aggggtcctg 
     2941 caggtcctgg tgggtcagcc cagcacctgc tcccagtggg agcttcccgg gataaactga 
     3001 gcctgttcat tctgatgtcc atttgtccca atagctctac tgccctcccc ttccccttta 
     3061 ctcagcccag ctggccacct agaagtctcc ctgcacagcc tctagtgtcc ggggaccttg 
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     3121 tgggaccagt cccacaccgc tggtccctgc cctcccctgc tcccaggttg aggtgcgctc 
     3181 acctcagagc agggccaaag cacagctggg catgccatgt ctgagcggcg cagagccctc 

 
 
hPPARβ ORF 
 
      310          a  tggagcagcc acaggaggaa gcccctgagg tccgggaagaggaggagaaa 
      361 gaggaagtgg cagaggcaga aggagcccca gagctcaatg ggggaccaca gcatgcactt 
      421 ccttccagca gctacacaga cctctcccgg agctcctcgc caccctcact gctggaccaa 
      481 ctgcagatgg gctgtgacgg ggcctcatgc ggcagcctca acatggagtg ccgggtgtgc 
      541 ggggacaagg catcgggctt ccactacggt gttcatgcat gtgaggggtg caagggcttc 
      601 ttccgtcgta cgatccgcat gaagctggag tacgagaagt gtgagcgcag ctgcaagatt 
      661 cagaagaaga accgcaacaa gtgccagtac tgccgcttcc agaagtgcct ggcactgggc 
      721 atgtcacaca acgctatccg ttttggtcgg atgccggagg ctgagaagag gaagctggtg 
      781 gcagggctga ctgcaaacga ggggagccag tacaacccac aggtggccga cctgaaggcc 
      841 ttctccaagc acatctacaa tgcctacctg aaaaacttca acatgaccaa aaagaaggcc 
      901 cgcagcatcc tcaccggcaa agccagccac acggcgccct ttgtgatcca cgacatcgag 
      961 acattgtggc aggcagagaa ggggctggtg tggaagcagt tggtgaatgg cctgcctccc 
     1021 tacaaggaga tcagcgtgca cgtcttctac cgctgccagt gcaccacagt ggagaccgtg 
     1081 cgggagctca ctgagttcgc caagagcatc cccagcttca gcagcctctt cctcaacgac 
     1141 caggttaccc ttctcaagta tggcgtgcac gaggccatct tcgccatgct ggcctctatc 
     1201 gtcaacaagg acgggctgct ggtagccaac ggcagtggct ttgtcacccg tgagttcctg 
     1261 cgcagcctcc gcaaaccctt cagtgatatc attgagccta agtttgaatt tgctgtcaag 
     1321 ttcaacgccc tggaacttga tgacagtgac ctggccctat tcattgcggc catcattctg 
     1381 tgtggagacc ggccaggcct catgaacgtt ccacgggtgg aggctatcca ggacaccatc 
     1441 ctgcgtgccc tcgaattcca cctgcaggcc aaccaccctg atgcccagta cctcttcccc 
     1501 aagctgctgc agaagatggc tgacctgcgg caactggtca ccgagcacgc ccagatgatg 
     1561 cagcggatca agaagaccga aaccgagacc tcgctgcacc ctctgctcca ggagatctac 
     1621 aaggacatgt actaa 
 
 
 
Sekvenssammenstilling av sekvenseringsresultat for PPARβ (ABI-lab) og PPARβ 
(NCBI)                                                                            
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 PPARbeta                   CCAGACGATGCCAGAGCTATGACTGGGCCTGCAGGTGTGGCGCCGAGGGG 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      ---------ATGGAGCAGCCACAGGAGGAAGCCCCTGAGGTCCGGGAAGA 
 PPARbeta                   AGATCAGCCATGGAGCAGCCACAGGAGGAAGCCCCTGAGGTCCGGGAAGA 
                                     ***************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      GGAGGAGAAAGAGGAAGTGGCAGAGGCAGAAGGAGCCCCAGAGCTCAATG 
 PPARbeta                   GGAGGAGAAAGAGGAAGTGGCAGAGGCAGAAGGAGCCCCAGAGCTCAATG 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      GGGGACCACAGCATGCACTTCCTTCCAGCAGCTACACAGACCTCTCCCGG 
 PPARbeta                   GGGGACCACAGCATGCACTTCCTTCCAGCAGCTACACAGACCTCTCCCGG 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      AGCTCCTCGCCACCCTCACTGCTGGACCAACTGCAGATGGGCTGTGACGG 
 PPARbeta                   AGCTCCTCGCCACCCTCACTGCTGGACCAACTGCAGATGGGCTGTGACGG 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      GGCCTCATGCGGCAGCCTCAACATGGAGTGCCGGGTGTGCGGGGACAAGG 
 PPARbeta                   GGCCTCATGCGGCAGCCTCAACATGGAGTGCCGGGTGTGCGGGGACAAGG 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      CATCGGGCTTCCACTACGGTGTTCATGCATGTGAGGGGTGCAAGGGCTTC 
 PPARbeta                   CATCGGGCTTCCACTACGGTGTTCATGCATGTGAGGGGTGCAAGGGCTTC 
                            ************************************************** 
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 Sekvenseringsresultat      TTCCGTCGTACGATCCGCATGAAGCTGGAGTACGAGAAGTGTGAGCGCAG 
 PPARbeta                   TTCCGTCGTACGATCCGCATGAAGCTGGAGTACGAGAAGTGTGAGCGCAG 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      CTGCAAGATTCAGAAGAAGAACCGCAACAAGTGCCAGTACTGCCGCTTCC 
 PPARbeta                   CTGCAAGATTCAGAAGAAGAACCGCAACAAGTGCCAGTACTGCCGCTTCC 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      AGAAGTGCCTGGCACTGGGCATGTCACACAACGCTATCCGTTTTGGTCGG 
 PPARbeta                   AGAAGTGCCTGGCACTGGGCATGTCACACAACGCTATCCGTTTTGGTCGG 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      ATGCCGGAGGCTGAGAAGAGGAAGCTGGTGGCAGGGCTGACTGCAAACGA 
 PPARbeta                   ATGCCGGAGGCTGAGAAGAGGAAGCTGGTGGCAGGGCTGACTGCAAACGA 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      GGGGAGCCAGTACAACCCACAGGTGGCCGACCTGAAGGCCTTCTCCAAGC 
 PPARbeta                   GGGGAGCCAGTACAACCCACAGGTGGCCGACCTGAAGGCCTTCTCCAAGC 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      ACATCTACAATGCCTACCTGAAAAACTTCAACATGACCAAAAAGAAGGCC 
 PPARbeta                   ACATCTACAATGCCTACCTGAAAAACTTCAACATGACCAAAAAGAAGGCC 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      CGCAGCATCCTCACCGGCAAAGCCAGCCACACGGCGCCCTTTGTGATCCA 
 PPARbeta                   CGCAGCATCCTCACCGGCAAAGCCAGCCACACGGCGCCCTTTGTGATCCA 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      CGACATCGAG---------------------------------------- 
 PPARbeta                   CGACATCGAGACATTGTGGCAGGCAGAGAAGGGGCTGGTGTGGAAGCAGT 
                            **********                                         
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 PPARbeta                   TGGTGAATGGCCTGCCTCCCTACAAGGAGATCAGCGTGCACGTCTTCTAC 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 PPARbeta                   CGCTGCCAGTGCACCACAGTGGAGACCGTGCGGGAGCTCACTGAGTTCGC 

 
 
 
RXRα mRNA sekvens (NCBI) 
 
        1 gcgccggggg ccgccgcgcc cgccgcccgc tgcctgcgcc gccggccggg catgagttag 
       61 tcgcagacat ggacaccaaa catttcctgc cgctcgattt ctccacccag gtgaactcct 
      121 ccctcacctc cccgacgggg cgaggctcca tggctgcccc ctcgctgcac ccgtccctgg 
      181 ggcctggcat cggctccccg ggacagctgc attctcccat cagcaccctg agctccccca 
      241 tcaacggcat gggcccgcct ttctcggtca tcagctcccc catgggcccc cactccatgt 
      301 cggtgcccac cacacccacc ctgggcttca gcactggcag cccccagctc agctcaccta 
      361 tgaaccccgt cagcagcagc gaggacatca agccccccct gggcctcaat ggcgtcctca 
      421 aggtccccgc ccacccctca ggaaacatgg cttccttcac caagcacatc tgcgccatct 
      481 gcggggaccg ctcctcaggc aagcactatg gagtgtacag ctgcgagggg tgcaagggct 
      541 tcttcaagcg gacggtgcgc aaggacctga cctacacctg ccgcgacaac aaggactgcc 
      601 tgattgacaa gcggcagcgg aaccggtgcc agtactgccg ctaccagaag tgcctggcca 
      661 tgggcatgaa gcgggaagcc gtgcaggagg agcggcagcg tggcaaggac cggaacgaga 
      721 atgaggtgga gtcgaccagc agcgccaacg aggacatgcc ggtggagagg atcctggagg 
      781 ctgagctggc cgtggagccc aagaccgaga cctacgtgga ggcaaacatg gggctgaacc 
      841 ccagctcgcc gaacgaccct gtcaccaaca tttgccaagc agccgacaaa cagcttttca 
      901 ccctggtgga gtgggccaag cggatcccac acttctcaga gctgcccctg gacgaccagg 
      961 tcatcctgct gcgggcaggc tggaatgagc tgctcatcgc ctccttctcc caccgctcca 
     1021 tcgccgtgaa ggacgggatc ctcctggcca ccgggctgca cgtccaccgg aacagcgccc 
     1081 acagcgcagg ggtgggcgcc atctttgaca gggtgctgac ggagcttgtg tccaagatgc 
     1141 gggacatgca gatggacaag acggagctgg gctgcctgcg cgccatcgtc ctctttaacc 
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     1201 ctgactccaa ggggctctcg aacccggccg aggtggaggc gctgagggag aaggtctatg 
     1261 cgtccttgga ggcctactgc aagcacaagt acccagagca gccgggaagg ttcgctaagc 
     1321 tcttgctccg cctgccggct ctgcgctcca tcgggctcaa atgcctggaa catctcttct 
     1381 tcttcaagct catcggggac acacccattg acaccttcct tatggagatg ctggaggcgc 
     1441 cgcaccaaat gacttaggcc tgcgggccca tcctttgtgc ccacccgttc tggccaccct 
     1501 gcctggacgc cagctgttct tctcagcctg agccctgtcc ctgcccttct ctgcctggcc 
     1561 tgtttggact ttggggcaca gcctgtcact gctctgccta agagatgtgt tgtcaccctc 
     1621 cttatttctg ttactacttg tctgtggccc agggcagtgg ctttcctgag gcagcagcct 
     1681 tcgtggcaag aactagcgtg agcccagcca ggcgcctccc caccgggctc tcaggacacc 
     1741 ctgccacacc ccacggggct tgggcgacta cagggtcttc gggccccagc cctggagctg 
     1801 caggagttgg gaacggggct tttgtttccg ttgctgttta tcgatgctgg ttttcagaat 
     1861 tcctgtgtgg ccctcctgtc tggagtgaca tcttcatctg ctctgaatac tggtgcccag 
     1921 ccagcccgtg acagcttccc cctaatcagg aggggacagc tgggggcgca agctggtgtg 
     1981 tcatcagcaa agacctcagc cgcctcgggg atgagagggg actcgtgggg caagcaagct 
     2041 gccctgtgct ctgagtgagg gggaaggtag cccctttttc caaagataac tcacagtttt 
     2101 gccctcgagc caatgagaac atgagctgcc ctctgtgcaa ggtttcgggg ccacctccag 
     2161 gctgcagggg cgggtcactc acccccctgt tttctctctg ccttggtgtt ctggtttcag 
     2221 actcccgact ccccgttcag accagagtgc cccggcccct ccccagcctg agtcttctcc 
     2281 ttgctctgcg gggtgggctg aggcttgtcc ttgtttcctg cagggctggc cctggctcgg 
     2341 gcagggtggg gcatcaccac ctcactggcc ttgctggagg cacagggctc tgcggacctg 
     2401 cagccatctg tgaggcccgc ggggatggga ggggaggagg gtggcctgtt ggtttccctc 
     2461 agagggggca ggtggcctgg agagagaggg gctcaggaac tgggagcctc gtgggtgggg 
     2521 cagatgctcc gcggcctgga gtggctctgc cggggcattg gtgggacccc tgctcaggcc 
     2581 ttctctctgg ctgccagttg tgtctaaaag actcttggaa tctgagaacc cggagtcgca 
     2641 gcgccctcgg gcctgggcca cacgcaggcc ctggtgggac cacccagcct ggtattgtcc 
     2701 acggacagcg ttgttcaccc agagccttac ttgggagcct cactgaacgc ctgctctggt 
     2761 tgaaggtggg gtgggggcgg ggcttggggc ctccctggct cagcccagtg cggcctggcg 
     2821 ctcctcccgc aggctctgcc cccgggctcc ggtggtgcgg ggccctctca ggttgaactc 
     2881 gcctcttttg cactggaagg ccctcccttt ggcctgagta cttttcccgt tcacgcctca 
     2941 gtcccgtgga cccagccttt gtcagtggca ggtgcctgaa cagagggtgg atggggggga 
     3001 taccggaggg ggtcttgtct tcccagccgc agtctaggaa tgatgcgggg gggtggacgc 
     3061 cttctccata gtctttcccc acctggagca ggggcttcct cagtggtgag gggagctgcc 
     3121 tacaggttgg accgggaggc agtggcttgg agaggcagct ttccagcctt ggtggggaag 
     3181 aaagtgtcca ttctttgcct tcctggagct cccagccaga gctgagctta ggcacccgag 
     3241 tggagcctgc agctgagtct gtgcccgaga caggctgtca gagattccag aagcctctcc 
     3301 tccccgccgc cctccacccc tgcctttcag cgttgtggat ccctagaggt ggccccctgc 
     3361 ccgatccacc gtcctgaggc agagtgttga gcctcatacc tgtaccaggt ccccggccag 
     3421 ctgggcccct cccaggcact gccaggaagc cccagctgcc cctggcgggt gtggtggaaa 
     3481 tggcaggagg gtgcaggtac tcttggggcc ccagcggtgg gagtgcaaaa gacccaacgc 
     3541 caacacctgg tgccttttgc agccagcgcc cacccatccg tgcccggacc cttgggaatg 
     3601 cccgcggctc cagaggaaaa agcccaggga cggggcctcc gttgcggggg gtcggctgct 
     3661 tcttgggaac tttgtcgttt ccggcgctgg ctggctggct ggctgtaaag cactgaagcc 
     3721 ccccggccgc caacccctga aagcagaacc tggcctccct ggccacagca gccttaccca 
     3781 ccgctctacg tgtcccgggc acttcccgca gccttcccgt ccctttctca tcggccttgt 
     3841 agttgtacag tgctgttggt ttgaaaaggt gatgtgtggg gagtgcggct catcactgag 
     3901 tagagaggta gaatttctat ttaaccagac ctgtagtagt attaccaatc cagttcaatt 
     3961 aaggtgattt tttgtaatta ttattatttt ggtgggacaa tctttaattt tctaaagata 
     4021 gcactaacat cagctcatta gccacctgtg cctgtccccg ccttggcccg gctggatgaa 
     4081 gcggcttccc cgcagggccc ccacttccca gtggctgctt cctggggacc cagggcaccc 
     4141 cggcaccttc aggcacgctc ctcagctggt cacctcccgg ctttgccgtt cagatggggc 
     4201 tcctgaggct caggagtgaa gatgccacag agccgggctc ccctaggctg cgtcgggcat 
     4261 gcttggaagc tggcctgcca ggaccttcca ccctggggcc tgtgtcagcc gccggccctc 
     4321 cgcaccctgg aagcacacgg cctctgggaa ggacagccct gaccttcggt tttccgagca 
     4381 cggtgtttcc caagaattct gggctggcgg cctggtggca gtgctggaga tgaccccgag 
     4441 cccctccccg tggggcaccc aggagggccc tgccggaatg tgcagcctgt gggtagtcgg 
     4501 ctggtgtccc tgtcgtggag ctggggtgcg tgatctggtg ctcgtccacg caggtgtgtg 
     4561 gtgtaaacat gtatgtgctg tacagagaga cgcgtgtgga gagagccgca caccagcgcc 
     4621 acccaggaaa ggcggagcgg ttaccagtgt tttgtgttta tttttaatca agacgtttcc 
     4681 cctgttttcc tataaatttg cttcgtgtaa gcaagtacat aaggaccctc ctttggtgaa 
     4741 atccgggttc gaatgaatat ctcaaggcag gagatgcatc tattttaaga tgctttggag 
     4801 cagacagctt tagccgttcc caatccttag caatgcctta gctgggacgc atagctaata 
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     4861 ctttagagag gatgacagat ccataaagag agtaaagata agagaaaatg tctaaagcat 
     4921 ctggaaaggt aaaaaaaaaa aatctatttt tgtacaaatg taattttatc cctcatgtat 
     4981 acttggatat ggcgggggga gggctgggac tgtttcgttt ctgcttctag agattgaggt 
     5041 gaaagcttcg tccgagaaac gccaggacag acgatggcag aggagagggc tcctgtgacg 
     5101 gcggcgaggc ttgggaggaa accgccgcaa tgggggtgtc ttccctcggg gcaggagggt 
     5161 gggcctgagg ctttcaaggg ttttcttccc tttcgagtaa tttttaaagc cttgctctgt 
     5221 tgtgtcctgt tgccggctct ggccttcctg tgactgactg tgaagtggct tctccgtacg 
     5281 attgtctctg aaacatcgtg gcctcaggtg ccagggtttg atggacagta gcattagaat 
     5341 tgtggaaaag gaacacgcaa agggagaagt gtgagaggag aaacaaaata tgagcgttta 
     5401 aaatacatcg ccattcagtt cgttaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa 

 
 
 
RXRα ORF 
 
       69         at ggacaccaaa catttcctgc cgctcgattt ctccacccag gtgaactcct 
      121 ccctcacctc cccgacgggg cgaggctcca tggctgcccc ctcgctgcac ccgtccctgg 
      181 ggcctggcat cggctccccg ggacagctgc attctcccat cagcaccctg agctccccca 
      241 tcaacggcat gggcccgcct ttctcggtca tcagctcccc catgggcccc cactccatgt 
      301 cggtgcccac cacacccacc ctgggcttca gcactggcag cccccagctc agctcaccta 
      361 tgaaccccgt cagcagcagc gaggacatca agccccccct gggcctcaat ggcgtcctca 
      421 aggtccccgc ccacccctca ggaaacatgg cttccttcac caagcacatc tgcgccatct 
      481 gcggggaccg ctcctcaggc aagcactatg gagtgtacag ctgcgagggg tgcaagggct 
      541 tcttcaagcg gacggtgcgc aaggacctga cctacacctg ccgcgacaac aaggactgcc 
      601 tgattgacaa gcggcagcgg aaccggtgcc agtactgccg ctaccagaag tgcctggcca 
      661 tgggcatgaa gcgggaagcc gtgcaggagg agcggcagcg tggcaaggac cggaacgaga 
      721 atgaggtgga gtcgaccagc agcgccaacg aggacatgcc ggtggagagg atcctggagg 
      781 ctgagctggc cgtggagccc aagaccgaga cctacgtgga ggcaaacatg gggctgaacc 
      841 ccagctcgcc gaacgaccct gtcaccaaca tttgccaagc agccgacaaa cagcttttca 
      901 ccctggtgga gtgggccaag cggatcccac acttctcaga gctgcccctg gacgaccagg 
      961 tcatcctgct gcgggcaggc tggaatgagc tgctcatcgc ctccttctcc caccgctcca 
     1021 tcgccgtgaa ggacgggatc ctcctggcca ccgggctgca cgtccaccgg aacagcgccc 
     1081 acagcgcagg ggtgggcgcc atctttgaca gggtgctgac ggagcttgtg tccaagatgc 
     1141 gggacatgca gatggacaag acggagctgg gctgcctgcg cgccatcgtc ctctttaacc 
     1201 ctgactccaa ggggctctcg aacccggccg aggtggaggc gctgagggag aaggtctatg 
     1261 cgtccttgga ggcctactgc aagcacaagt acccagagca gccgggaagg ttcgctaagc 
     1321 tcttgctccg cctgccggct ctgcgctcca tcgggctcaa atgcctggaa catctcttct 
     1381 tcttcaagct catcggggac acacccattg acaccttcct tatggagatg ctggaggcgc 
     1441 cgcaccaaat gacttag 

 
 
 
Sekvenssammenstilling av sekvenseringsresultat (ABI-lab) og RXRα (NCBI)*.  
 
 Sekvenseringsresultat      AATTCRGMACGAGCCGCCGCCGCCACCGCARCCGCCGGCTCCCCGCCGCC 
 RXRalpha                   -------------------------------------------------- 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      CGGGCCCGGGCCGGCCGCGCCGGGGGCCGCCGCGMCCGCCRCCCGCTGCC 
 RXRalpha                   -------------------------------------------------- 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      TGCRCCGCCGGCCGGGCATGAGTTAKTCRCARACATGGACACCAAACATT 
 RXRalpha                   ----------------------------------ATGGACACCAAACATT 
                                                              **************** 
  
 Sekvenseringsresultat      TCCTGCCGCTCGATTTCTCCACCCARGTGAACTCCTCCCTCACCTCMCCG 
 RXRalpha                   TCCTGCCGCTCGATTTCTCCACCCAGGTGAACTCCTCCCTCACCTCCCCG 
                            ************************* ******************** *** 
  
 Sekvenseringsresultat      ACGGGGCGAGGCTCCATGGCTGCCCCCTCGCTGCACCCGTCCCTGGGGCC 



Kapittel 7  Appendiks 

 120

 RXRalpha                   ACGGGGCGAGGCTCCATGGCTGCCCCCTCGCTGCACCCGTCCCTGGGGCC 
                            ************************************************** 
  
 Sekvenseringsresultat      TGGCATCGGCTCCCCGRGACAGCTGCATTCTCCCATCAKCACCCTGAGCT 
 RXRalpha                   TGGCATCGGCTCCCCGGGACAGCTGCATTCTCCCATCAGCACCCTGAGCT 
                            **************** ********************* *********** 
  
 Sekvenseringsresultat      CCCCCATCAACGGCATGGGCCCGCCTTTCTCGGTCATCARCTCCCCCATG 
 RXRalpha                   CCCCCATCAACGGCATGGGCCCGCCTTTCTCGGTCATCAGCTCCCCCATG 
                            *************************************** ********** 
  
 Sekvenseringsresultat      RGMCCCCAMTCCATGTCGGTGCCCAMCACACMCACCCTGRGCTTCAGCAC 
 RXRalpha                   GGCCCCCACTCCATGTCGGTGCCCACCACACCCACCCTGGGCTTCAGCAC 
                             * ***** **************** ***** ******* ********** 
  
 Sekvenseringsresultat      TGGCAGCCCCCARCTCAGCTCACCWATGAACCCCGTCAGCAGCAGCGAGG 
 RXRalpha                   TGGCAGCCCCCAGCTCAGCTCACCTATGAACCCCGTCAGCAGCAGCGAGG 
                            ************ *********** ************************* 
  
 Sekvenseringsresultat      ACATCAAGCCCCCCCTGGGMCTCAATGGCGTCMTCAAGGTCCCCGCCCAC 
 RXRalpha                   ACATCAAGCCCCCCCTGGGCCTCAATGGCGTCCTCAAGGTCCCCGCCCAC 
                            ******************* ************ ***************** 
  
 Sekvenseringsresultat      CCCTMARGAAACATGGCTTCCTTCACCAARCACATCTGMGMCATCTGCGG 
 RXRalpha                   CCCTCAGGAAACATGGCTTCCTTCACCAAGCACATCTGCGCCATCTGCGG 
                            **** * ********************** ******** * ********* 
  
 Sekvenseringsresultat      GGAMCGCTCCTCAGGCAAGCACTATGGARTGTACAGC------------- 
 RXRalpha                   GGACCGCTCCTCAGGCAAGCACTATGGAGTGTACAGCTGCGAGGGGTGCA 
                            *** ************************ ********              
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   AGGGCTTCTTCAAGCGGACGGTGCGCAAGGACCTGACCTACACCTGCCGC 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   GACAACAAGGACTGCCTGATTGACAAGCGGCAGCGGAACCGGTGCCAGTA 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   CTGCCGCTACCAGAAGTGCCTGGCCATGGGCATGAAGCGGGAAGCCGTGC 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   AGGAGGAGCGGCAGCGTGGCAAGGACCGGAACGAGAATGAGGTGGAGTCG 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   ACCAGCAGCGCCAACGAGGACATGCCGGTGGAGAGGATCCTGGAGGCTGA 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   GCTGGCCGTGGAGCCCAAGACCGAGACCTACGTGGAGGCAAACATGGGGC 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   TGAACCCCAGCTCGCCGAACGACCCTGTCACCAACATTTGCCAAGCAGCC 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   GACAAACAGCTTTTCACCCTGGTGGAGTGGGCCAAGCGGATCCCACACTT 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   CTCAGAGCTGCCCCTGGACGACCAGGTCATCCTGCTGCGGGCAGGCTGGA 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
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 RXRalpha                   ATGAGCTGCTCATCGCCTCCTTCTCCCACCGCTCCATCGCCGTGAAGGAC 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   GGGATCCTCCTGGCCACCGGGCTGCACGTCCACCGGAACAGCGCCCACAG 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   CGCAGGGGTGGGCGCCATCTTTGACAGGGTGCTGACGGAGCTTGTGTCCA 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   AGATGCGGGACATGCAGATGGACAAGACGGAGCTGGGCTGCCTGCGCGCC 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   ATCGTCCTCTTTAACCCTGACTCCAAGGGGCTCTCGAACCCGGCCGAGGT 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   GGAGGCGCTGAGGGAGAAGGTCTATGCGTCCTTGGAGGCCTACTGCAAGC 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   ACAAGTACCCAGAGCAGCCGGGAAGGTTCGCTAAGCTCTTGCTCCGCCTG 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   CCGGCTCTGCGCTCCATCGGGCTCAAATGCCTGGAACATCTCTTCTTCTT 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      -------------------------------------------------- 
 RXRalpha                   CAAGCTCATCGGGGACACACCCATTGACACCTTCCTTATGGAGATGCTGG 
                                                                               
  
 Sekvenseringsresultat      ----------------------- 
 RXRalpha                   AGGCGCCGCACCAAATGACTTAG 

 
*Sekvensen gitt ovenfor ble mauelt sjekket i dataprogrammet Chromas og funnet korrekt. 
 
hNCU-G1 cDNA-sekvens 
 
        1 gaattgcggc cgtatgcgcg gctctgtgga gtgcacctgg ggttgggggc actgtgcccc 
       61 cagccccctg ctcctttgga ctctacttct gtttgcagcc ccatttggcc tgctggggga 
      121 gaagacccgc caggtgtctc tggaggtcat ccctaactgg ctgggccccc tgcagaacct 
      181 gcttcatata cgggcagtgg gcaccaattc cacactgcac tatgtgtgga gcagcctggg 
      241 gcctctggca gtggtaatgg tggccaccaa caccccccac agcaccctga gcgtcaactg 
      301 gagcctcctg ctatcccctg agcccgatgg gggcctgatg gtgctcccta aggacagcat 
      361 tcagttttct tctgcccttg tttttaccag gctgcttgag tttgacagca ccaacgtgtc 
      421 cgatacggca gcaaagcctt tgggaagacc atatcctcca tactccttgg ccgatttctc 
      481 ttggaacaac atcactgatt cattggatcc tgccaccctg agtgccacat ttcaaggcca 
      541 ccccatgaac gaccctacca ggacttttgc caatggcagc ctggccttca gggtccaggc 
      601 cttttccagg tccagccgac cagcccaacc ccctcgcctc ctgcacacag cagacacctg 
      661 tcagctagag gtggccctga ttggagcctc tccccgggga aaccgttccc tgtttgggct 
      721 ggaggtagcc acattgggcc agggccctga ctgcccctca atgcaggagc agcactccat 
      781 cgacgatgaa tatgcaccgg ccgtcttcca gttggaccag ctactgtggg gctccctccc 
      841 atcaggcttt gcacagtggc gaccagtggc ttactcccag aagccggggg gccgagaatc 
      901 agccctgccc tgccaagctt cccctcttca tcctgcctta gcatactctc ttccccagtc 
      961 acccattgtc cgagccttct ttgggtccca gaataacttc tgtgccttca atctgacgtt 
     1021 cggggcttcc acaggccctg gctattggga ccaacactac ctcagctggt cgatgctcct 
     1081 gggtgtgggc ttccctccag tggacggctt gtccccacta gtcctgggca tcatggcagt 
     1141 ggccctgggt gccccagggc tcatgctgct agggggcggc ttggttctgc tgctgcacca 
     1201 caagaagtac tcagagtacc agtccataaa ttaaggcccg ctctctggag ggaaggacat 
     1261 tactgaacct gtcttgctgt gcctcgaaac tctggaggtt ggagcatcaa gttccagccg 
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     1321 gccccttcac tcccccatct tgcttttctg tggaacctca gaggccagcc tcgacttcct 
     1381 ggagaccccc aggtggggct tccttcatac tttgttgggg gactttggag gcgggcaggg 
     1441 gacagggcta ttgataaggt ccccttggtg ttgccttctt gcatctccac acatttccct 
     1501 tggatgggac ttgcaggcct aaatgagagg cattctgact ggttggctgc cctggaaggc 
          1561 aagaaaatag atttattttt tttcaaaaaa aaaaaaaaaa aaa 
 
 
Sekvenseringresultat fra sekvensert pGEX-hNCU-G1aa85-155 (ABI-lab) 
 
GAGCTTATCGACTGCACGGTGCACCAATGCTTCTGGCGTCAGGCAGCCATCGGAAGCTGTGGTATGGCTGTGCAG
GTCGTAAATCACTGCATAATTCGTGTCGCTCAAGGCGCACTCCCGTTCTGGATAATGTTTTTTGCGCCGACATCA
TAACGGTTCTGGCAAATATTCTGAAATGAGCTGTTGACAATTAATCATCGGCTCGTATAATGTGTGGAATTGTGA
GCGGATAACAATTTCACACAGGAAACAGTATTCATGTCCCCTATACTAGGTTATTGGAAAATTAAGGGCCTTGTG
CAACCCACTCGACTTCTTTTGGAATATCTTGAAGAAAAATATGAAGAGCATTTGTATGAGCGCGATGAAGGTGAT
AAATGGCGAAACAAAAAGTTTGAATTGGGTTTGGAGTTTCCCAATCTTCCTTATTATATTGATGGTGATGTTAAA
TTAACACAGTCTATGGCCATCATACGTTATATAGCTGACAAGCACAACATGTTGGGTGGTTGTCCAAAAGAGCGT
GCAGAGATTTCAATGCTTGAAGGAGCGGTTTTGGATATTAGATACGGTGTTTCGAGAATTGCATATAGTAAAGAC
TTTGAAACTCTCAAAGTTGATTTTCTTAGCAAGCTACCTGAAATGCTGAAAATGTTCGAAGATCGTTTATGTCAT
AAAACATATTTAAATGGTGATCATGTAACCCATCCTGACTTCATGTTGTATGACGCTCTTGATGTTGTTTTATAC
ATGGACCCAATGTGCCTGGATGCGTTCCCAAAATTAGTTTGTTTTAAAAAACGTATTGAAGCTATCCCACAAATT
GATAAGTACTTGAAATCCAGCAAGTATATAGCATGGCCTTTGCAGGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTGGTGGCGAC
CATCCTCCAAAATCGGATCTGATCGAAGGTCGTGGGATCCCCGAATTCACCAACACCCCCCACAGCACCCTGAGC
GTCAACTGGAGCCTCCTGCTATCCCCTGAGCCCGATGGGGGCCTGATGGTGCTCCCTAAGGACAGCATTCAGTTT
TCTTCTGCCCTTGTTTTTACCAGGCTGCTTGAGTTTGACAGCACCAACGTGTCCGATACGGCAGCAAAGCCTTTG
GGAAGACCATATCCTCCATACTCCTTGGCCGATCTCGAGCGGCCGCATCGTGACTGA 
 
 
 

Translaterert sekvens fra ATG i pGEX. Gir proteinet GST-hNCU-G1aa85-155. 
 
     1 - ATGTCCCCTATACTAGGTTATTGGAAAATTAAGGGCCTTGTGCAACCCACTCGACTTCTT - 60  
     1 - M  S  P  I  L  G  Y  W  K  I  K  G  L  V  Q  P  T  R  L  L   - 20  
 
    61 - TTGGAATATCTTGAAGAAAAATATGAAGAGCATTTGTATGAGCGCGATGAAGGTGATAAA - 120  
    21 - L  E  Y  L  E  E  K  Y  E  E  H  L  Y  E  R  D  E  G  D  K   - 40  
 
   121 - TGGCGAAACAAAAAGTTTGAATTGGGTTTGGAGTTTCCCAATCTTCCTTATTATATTGAT - 180  
    41 - W  R  N  K  K  F  E  L  G  L  E  F  P  N  L  P  Y  Y  I  D   - 60  
 
   181 - GGTGATGTTAAATTAACACAGTCTATGGCCATCATACGTTATATAGCTGACAAGCACAAC - 240  
    61 - G  D  V  K  L  T  Q  S  M  A  I  I  R  Y  I  A  D  K  H  N   - 80  
 
   241 - ATGTTGGGTGGTTGTCCAAAAGAGCGTGCAGAGATTTCAATGCTTGAAGGAGCGGTTTTG - 300  
    81 - M  L  G  G  C  P  K  E  R  A  E  I  S  M  L  E  G  A  V  L   - 100  
 
   301 - GATATTAGATACGGTGTTTCGAGAATTGCATATAGTAAAGACTTTGAAACTCTCAAAGTT - 360  
   101 - D  I  R  Y  G  V  S  R  I  A  Y  S  K  D  F  E  T  L  K  V   - 120  
 
   361 - GATTTTCTTAGCAAGCTACCTGAAATGCTGAAAATGTTCGAAGATCGTTTATGTCATAAA - 420  
   121 - D  F  L  S  K  L  P  E  M  L  K  M  F  E  D  R  L  C  H  K   - 140  
 
   421 - ACATATTTAAATGGTGATCATGTAACCCATCCTGACTTCATGTTGTATGACGCTCTTGAT - 480  
   141 - T  Y  L  N  G  D  H  V  T  H  P  D  F  M  L  Y  D  A  L  D   - 160  
 
   481 - GTTGTTTTATACATGGACCCAATGTGCCTGGATGCGTTCCCAAAATTAGTTTGTTTTAAA - 540  
   161 - V  V  L  Y  M  D  P  M  C  L  D  A  F  P  K  L  V  C  F  K   - 180  
 
   541 - AAACGTATTGAAGCTATCCCACAAATTGATAAGTACTTGAAATCCAGCAAGTATATAGCA - 600  
   181 - K  R  I  E  A  I  P  Q  I  D  K  Y  L  K  S  S  K  Y  I  A   - 200  
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   601 - TGGCCTTTGCAGGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTGGTGGCGACCATCCTCCAAAATCGGAT - 660  
   201 - W  P  L  Q  G  W  Q  A  T  F  G  G  G  D  H  P  P  K  S  D   - 220  
 
   661 - CTGATCGAAGGTCGTGGGATCCCCGAATTCACCAACACCCCCCACAGCACCCTGAGCGTC - 720  
   221 - L  I  E  G  R  G  I  P  E  F  T  N  T  P  H  S  T  L  S  V   - 240  
 
   721 - AACTGGAGCCTCCTGCTATCCCCTGAGCCCGATGGGGGCCTGATGGTGCTCCCTAAGGAC - 780  
   241 - N  W  S  L  L  L  S  P  E  P  D  G  G  L  M  V  L  P  K  D   - 260  
 
   781 - AGCATTCAGTTTTCTTCTGCCCTTGTTTTTACCAGGCTGCTTGAGTTTGACAGCACCAAC - 840  
   261 - S  I  Q  F  S  S  A  L  V  F  T  R  L  L  E  F  D  S  T  N   - 280  
 
   841 - GTGTCCGATACGGCAGCAAAGCCTTTGGGAAGACCATATCCTCCATACTCCTTGGCCGAT - 900  
   281 - V  S  D  T  A  A  K  P  L  G  R  P  Y  P  P  Y  S  L  A  D   - 300  
 
   901 - CTCGAGCGGCCGCATCGTGACTGA - 924  
   301 - L  E  R  P  H  R  D  *  X                         - 320  
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