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Summary in English 
Background: Type 2-diabetes and obesity are two of the current times biggest health 

problems that has reached epidemic levels in record time, and does not seem to subside. 

Medical treatment of type 2-diabetes and obesity does not seem to be effective enough, as 

there are increasing numbers of people who suffer from complications associated with these 

two conditions. Liver X receptors (LXRs) are ligand-activated transcription factors of the 

nuclear receptor superfamily. These receptors regulate expression of key genes involved in 

cholesterol, lipid, and glucose metabolism, and have therefore been regarded as potential drug 

targets for treatment of type 2-diabetes and obesity. LXR activation in vivo causes 

hypertriglyceridemia, lipid accumulation in liver and liver dysfunction. The utility of LXR 

activator has been restricted by these undesirable side effects. In this study we focus on 22-S-

hydroxycholesterol (22-S-HC), which is a synthetic LXR-ligand. 22-S-HC has in previous in 

vitro and in vivo studies showed beneficial effects on glucose, cholesterol and lipid 

metabolism. 22-S-HC displays effects compatible with a possible role as a drug against type 

2-diabetes and obesity. However, 22-S-HC is generic and well known in the literature. In this 

study we have tested some substances with structural similarity to 22-S-HC. It is of interest to 

find a substance that display similar effect as 22-S-HC on energy metabolism, and that can be 

patented. 

Method: Human skeletal muscle cells from healthy volunteers were cultured and 

differentiated to multinucleated myotubes. A hepatocyte cell line (HepG2) was also cultured. 

mRNA expression of the genes FAS, SCD-1 and ABCA1 was examined in myotubes by real-

time PCR. Glucose uptake was measured in myotubes. Lipogenesis was measured in both 

myotubes and hepatocytes. Glucose uptake and lipogenesis were measured with respectively 

D-[14C(U) ]-Deoxyglucose and [1−14C ]-Acetat. 

Results: While three of the substances (34, 44 and 47) showed a tendency to upregulate the 

expression of ABCA1, gave substance 38 and 45 significant upregulation of the expression of 

ABCA1. None of the substances counteracted T0901317-induced upregulation of ABCA1. 

Substance 38 counteracted T0901317-induced upregulation of FAS and SCD1. Two of the 

substances (47 and 51) showed a tendency to counteract T0901317-induced upregulation of 

SCD1, while another two substances (45 and 53) showed a tendency to counteract T0901317-

induced upregulation of FAS. Substance 47 showed a tendency to downregulate the 
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expression of FAS. In the lipogenesis experiments substance 38 gave significant reduction in 

lipogenesis in human myotubes. Four of the substances (38, 44, 45 and 51) significantly 

counteracted T0901317-induced lipogenesis in human myotubes, and two other substances 

(47 and 53) showed a tendency to do the same. In the lipogenesis experiment in hepatocytes, 

three of the substances (38, 45 and 47) counteracted T0901317-induced lipogenesis 

significant, and in the glucose uptake experiments substance 45 tented to increase glucose 

uptake. 

Conclusion: The synthetic substance 22-S-HC is interesting and displays effects compatible 

with a possible role as a drug against type 2-diabetes and obesity. Among those substances 

that have been tested in this study, substance 38 shows most similarity to 22-S-HC and is a 

candidate for further testing in vivo. 

 

 

 



Sammendrag VI 

 

Sammendrag 
Bakgrunn/mål: Type 2-diabetes og fedme er to av nåtidens største helseproblemer som har 

vokst på rekordtid, og ser ikke ut til å avta. Legemidler brukt i behandling av diabetes type-2 

og fedme i dag ser ikke ut til å være effektive nok, siden stadig flere rammes av 

komplikasjoner forbundet med disse to tilstandene. Lever-X-reseptorer (LXR) er 

ligandaktiverte transkripsjonsfaktorer som tilhører kjernereseptorfamilien. Disse reseptorene 

regulerer sentrale gener i kolesterol-, lipid- og glukosemetabolismen, og er derfor blitt 

betraktet som nye potensielle legemiddeltargets for behandling av type-2 diabetes og fedme. 

LXR-aktivering in vivo er forbundet med hypertriglyseridemi, lipidakkumulering i lever og 

leverdysfunksjon. Disse uønskede effektene ved LXR-aktivering begrenser bruken av LXR-

agonister. I denne studien har vi fokusert på 22-S-hydroksykolesterol (22-S-HC), som er en 

syntetisk LXR-ligand. 22-S-HC har i tidligere in vivo og in vitro studier vist gunstige effekter 

på glukose-, kolesterol- og lipidmetabolismen. 22-S-HC har egenskaper som er forenlig med 

legemidler i behandling av type-2 diabetes og fedme, men denne substansen er kjent fra før og 

kan ikke patenteres. I denne studien har vi testet flere substanser som har strukturlikheter med 

22-S-HC. Det er ønskelig å finne en substans som har lignende egenskaper som 22-S-HC på 

energimetabolismen og som kan patenteres. 

Metode: Muskelceller fra friske frivillige donorer ble dyrket til flerkjernede myotuber i 

kultur. Hepatocytter (HepG2) fra en kreftcellelinje ble også benyttet. mRNA uttrykket av 

FAS, SCD1 og ABCA1 ble undersøkt humane myotuber, ved hjelp av real-time-PCR. 

Glukoseopptak ble målt i humane myotuber. Lipogenese ble målt i både humane myotuber og 

hepatocytter fra kreftcellelinje. Glukoseopptak og lipogenese ble målt med henholdsvis D-

[14C ]-Deoksyglukose og [1−14C ]-Acetat 

Resultater: Mens tre av substansene (34, 44 og 47) viste tendenser til å oppregulere uttrykket 

av ABCA1, ga substans 38 og 45 signifikant oppregulering av ABCA1. Ingen av substansene 

reduserte T0901317-indusert ABCA1-uttrykk. Substans 38 reduserte T0901317-indusert 

uttrykk av FAS og SCD1 signifikant. To av substansene (47 og 51) viste tendenser til å 

nedregulere T0901317-indusert uttrykk av SCD1, mens to andre substanser (45 og 53) viste 

tendenser til å nedregulere T0901317-indusert uttrykk av FAS. Substans 47 viste tendenser til 

å nedregulere uttrykk av FAS. I lipogeneseforsøkene reduserte substans 38 lipogenese 

signifikant i humane myotuber. Fire av substansene (38, 44, 45 og 51) reduserte T0901317-
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indusert lipogenese signifikant i humane myotuber, og to andre substanser (47 og 53) tenderte 

til det samme. I lipogeneseforsøkene i hepatocytter reduserte tre av substansene (38, 45 og 47) 

T0901317-indusert lipogense signifikant. Substans 45 viste tendens til å øke glukoseopptaket. 

Konklusjon: Den syntetiske substansen 22-S-HC er interessant og har egenskaper forenlige 

med legemidler for behandling av type 2-diabetes og fedme. Blant substansene som er testet i 

denne studien, har substans 38 vist egenskaper som ligner mest på 22-S-HC og er dermed en 

potensiell kandidat for videre testing in vivo. 
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1 Innledning 
 

1.1 Type 2-diabetes 

Diabetes er et stadig økende helseproblem, tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at 

ca. 346 millioner mennesker på verdensbasis har diabetes. WHO har estimert at antall tilfeller 

med diabetes vil fordoble seg innen 2030 (1). 

Diabetes er en stoffskiftesykdom karakterisert som kronisk hyperglykemi med forstyrrelser i 

karbohydrat-, fett- og proteinmetabolismen (2). Det finnes flere typer diabetes, type 2-

diabetes er den vanligste typen og utgjør 90% av tilfellene (1). Type 2-diabetes skyldes 

defekter i regulering av glukosehomeostasen, de viktigste er økt hepatisk glukoseproduksjon, 

perifer insulinresistens og redusert insulinsekresjon (3). Årsaken til de metabolske defektene 

ved type 2-diabetes er kompliserte og til dels uklare, men genetiske og miljømessige faktorer 

er av betydning (2). Sykdommen er assosiert med fedme og redusert fysisk aktivitet. Diett er 

også av betydning (1). Type 2 diabetes forekommer oftere hos individer med hypertensjon, 

dyslipidemi og sentral fedme, og er et ledd i insulinresistenssyndromet som kalles metabolsk 

syndrom (4). Sykdommen er progressiv, og karakterisert med perifer insulinresistens som 

krever kompensatorisk økning i insulinsekresjon for å opprettholde normal glukosenivå (5). 

Så lenge β-cellene klarer å kompensere for insulinresistensen, opprettholdes normal 

glukosetoleranse (6). Etter hvert som sykdommen utvikler seg, skjer det en progredierende 

reduksjon i β-cellenes funksjon og masse. β-cellene vil ikke lenger klare å kompensere for 

den foreliggende insulinresistensen, og det fører til hyperglykemi og utvikling av type 2-

diabetes (3).  

Type 2-diabetes er en uavhengig risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdommer (7), og 

det er 2-4 ganger høyere forekomst av hjerte- og karsykdommer blant diabetikere 

sammenlignet med ikke-diabetikere (8). Nærmere halvparten av pasienter med type 2-diabetes  

dør av hjerte og karsykdommer (9). I tillegg til makrovaskulære komplikasjoner fører type 2-

diabetes med seg mikrovaskulære komplikasjoner som diabetisk nevropati (10; 11), retinopati 

(11) og nefropati (9).  
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1.1.1 Fedme 

I følge WHO var 1,5 milliarder mennesker overvektige (Kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 25 

kg/m2) i 2008, nærmere 500 millioner av disse hadde fedme (KMI ≥ 30 kg/m2) (12).  

Fedme er definert av WHO som en overdreven akkumulering av fett som fører til økt 

helserisiko. En overdreven akkumulering av fett skyldes en positiv energibalanse over lengre 

tid, med et større energiinntak enn energiforbruk (13). Både arv og miljø bidrar til utvikling 

av overvekt og fedme. Ulike studier viser at arv og miljø bidrar til henholdsvis 30-40% og 60-

70% av variansen i KMI (14). Interaksjonen mellom miljø og arv er også en viktig faktor for 

utvikling av fedme. For eksempel kan noen mennesker i en gitt befolkning være genetisk 

disponert for fedme, men genotypen uttrykkes kun under ugunstig miljøforhold som lite 

fysisk aktivitet og fettrik diett (14). 

Fedme er forbundet med økt risiko for en del sykdommer og tilstander med høy sykelighet og 

dødelighet, blant annet type 2-diabetes, koronare hjertesykdommer, hypertensjon, 

dyslipidemier, gallestein og ulike typer kreft (15; 16). 

1.1.2 Sammenheng mellom type 2-diabetes og fedme 

Fedme, særlig visceral fedme, ser ut til å være involvert i utvikling av insulinresistens og 

type-2 diabetes (17). Mekanismene som ligger bak den økte risikoen for utvikling av 

insulinresistens og type 2-diabetes ved visceral fedme er ikke fullstendig kartlagt, men 

potensielle mekanismer er økt frigjøring av frie fettsyrer (FFA), og en endring i frigjøring av 

adipokiner fra visceral fettvev (18). 

Adipocytter i visceralt fettvev er resistente mot antilipolytisk effekt av insulin, og dermed vil 

fettvevet frigjøre store mengder FFA (figur 1.1) (19). FFA frigjort fra fettvev vil deponeres i 

muskel, lever og pankreas. I pankreas vil økt deponering av lipider føre til lipotoksisitet og β-

celledysfunksjon (20). I lever vil det føre til økt hepatisk glukoseproduksjon (21). I 

skjelettmuskel vil økte nivåer av lipider føre til insulinresistens, og redusert insulin-mediert 

glukoseopptak (22). Det er en sterk invers korrelasjon mellom insulinstimulert glukoseopptak 

og intramuskulært nivå av lipidmetabolittene diacylglycerol (DAG) og lang-kjedet fettsyre-

acyl CoA (FA-CoA) (17). Redusert glukoseopptak ved type 2-diabetes skyldes defekt i 

glukosetransportør (GLUT) 4-translokasjonen til cellemembranen som respons på insulin (23-
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25). GLUT4 er hovedtransportøren av glukose i skjelettmuskelceller, og ved basal tilstand er 

den lokalisert i intracellulære vesikler i cellen. Translokasjonen av GLUT4 til 

cellemembranen, og dermed glukoseopptak medieres av insulin (26). Akutt økning i FFA 

øker intracellulært DAG og FA-CoA i skjelettmuskelceller. DAG og FA-CoA øker aktiviteten 

til proteinkinase C (PKC). Lipidaktivert PKC induserer serinfosforylering av insulin-reseptor-

substrat 1 (IRS-1) (27). Serinfosforylering av IRS-1 vil hemme dets tyrosinfosforylering, som 

er nødvendig for aktivering av fosfatidylinositol-3-kinase (PI3K) signal vei. Hemmet PI3K 

signalvei vil resultere i redusert GLUT4 transport til cellemembranen og redusert 

glukoseopptak (17). Farmakologisk hemming av PI3K har i mange studier vist at aktivering 

av PI3K er nødvendig for GLUT4-translokasjon og insulin-mediert glukoseopptak i 

skjelettmuskelceller (28).  

Fettvev er et endokrint organ, infiltrert med makrofager som frigjør biologisk aktive og 

proinflammatoriske cytokiner kalt adipokiner, inkludert tumornekrosefaktor α (TNFα), 

resistin, interleukin-6 (IL-6) og monocytt-kjemoattraktant protein-1 (1) (29). Ekspansjon av 

fettvev ved fedme resulterer i flere blodkar, mer bindevev og fibroblaster, og spesielt økte 

nivåer av makrofager. Det er økt sekresjonen av interleukiner og cytokiner i fettvev hos 

personer med fedme, og følgelig økte nivåer av cytokiner i sirkulasjonen (30). Økte mengde 

av adipokiner fører til en kronisk subinflammatorisk tilstand forbundet med økt risiko for 

hjerte- og karsykdommer ved fedme, og kan være sentral i utvikling av insulinresistens og 

type 2-diabetes (29). Barn og voksne med fedme har forhøyede verdier av TNFα, C-reaktiv 

protein (CRP) og IL-6, kjente markører for inflammasjon (31). TNFα aktiverer cellulære 

kinaser som atypisk proteinkinase C (aPKC), c-jun N-terminal kinase og inflammatorisk 

kinase inhibitor κB (IKK). Aktivering av disse kinasene resulterer i serin/treonin fosforylering 

på IRS1 og dermed nedsatt insulinreseptor kinaseaktivitet og insulinresistens (32). IL-6 

induserer insulinresistens ved å stimulere ekspresjon av suppressor-av-cytokin-signalering-3 

(SOCS-3), som fører til IRS protein degradering og nedsatt insulinreseptor kinaseaktivitet 

(32). Flere av de andre cytokinene bidrar også til insulinresistens (29) men de omtales ikke 

her. 
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Figur 1.1 Fedme og metabolsk syndrom. Diabetes er et ledd i metabolsk syndrom (4). 
Metabolsk syndrom er karakterisert med samling av en rekk risikofaktorer for utvikling av 
kardiovaskulære sykdommer, inkludert insulinresistens, proinflammatorisk status, 
protrombisk status, atherogen dyslipidemi, hypertensjon og endoteldysfunksjon (22). TNFα, 
tumornekrosefaktor α; IL-6, interleukin 6; PAI-1, plasminogen aktivator inhibitor 1; CRP, C-
reaktivt protein; BP, blodtrykk; NEFA, ikke-esterifiserte-fettsyrer (frie fettsyrer). Figuren er 
hentet fra (22).  

 

1.1.3 Behandling av type 2-diabetes 

Livsstiltiltak som endret kostvaner, økt fysisk aktivitet, og vektreduksjon ved overvekt er 

basis for all behandling av type 2-diabetes (33). Behandlingsmål ved type 2-diabetes er 

symptomfrihet (kontrollert blodsukker), forbedret livskvalitet og forebygging av 

senkomplikasjoner (4).  

Dersom kostråd og økt fysisk aktivitet ikke er tilstrekkelig for å unngå hyperglykemi, er det 

vanlig å starte behandling med perorale antidiabetika (33). Følgende gruppe antidiabetiske 

!Glucose !Insulin Insulin
resistance

!TNF",
IL-6, etc.

!TNF",
IL-6, etc.

!PAI-1 !Resistin

#Adiponectin #Adiponectin

Pro-
inflammatory
state

Pro-
thrombotic
state

!BP

Endothelial dysfunction

Vascular inflammation
(atherogenesis)

Atherogenic
dyslipidaemia

!CRP,
!fibrinogen

!NEFA

Vascular dysfunction

New antidyslipidaemic drugs. New agents intended to 
favourably modify plasma lipoproteins are under evalu-
ation64,65. One of the more promising classes includes 
agents that raise HDL-C through inhibition of CETP. 
An example is torcetrapib, which is being developed as 
a combined drug product with a statin. The key ques-
tion is whether the combination will reduce risk for 
ASCVD more than a statin alone. Clinical trials with 
this combination are currently underway to determine 
its effectiveness to retard progression of atherosclerosis 
and to reduce ASCVD events.

Elevated blood pressure
Many drugs are registered for the treatment of hyper-
tension. Such treatment reduces risk for stroke by about 
30% and CHD by approximately 20%. The majority of 
individuals with the metabolic syndrome have some 
elevation of blood pressure, and when type 2 diabetes 
ensues, hypertension is almost always present. Treatment 
of hypertension associated with type 2 diabetes will 
reduce risk for cardiovascular events66,67. Most prob-
ably, the same is true in patients with the metabolic 

syndrome. Although lowering blood pressure reduces 
cardiovascular risk, efficacy of single-drug therapy is 
limited, and even multi-drug treatment often does not 
normalize blood pressure in hypertensive patients. The 
necessity for combining several antihypertensive agents 
in most patients with hypertension, including those with 
the metabolic syndrome and type 2 diabetes, exacerbates 
the polydrug predicament. Moreover, which antihyper-
tensive drugs are most efficacious for patients with the 
metabolic syndrome is still a matter of some dispute.

One school of thought holds that almost all of the 
benefit of antihypertensive drugs is mediated through 
blood-pressure lowering; according to this view, it is 
immaterial which agents are used to achieve the goals 
of therapy. Another school, however, contends that dif-
ferent drugs or different combinations are preferable 
in different types of patient. This dispute is somewhat 
exacerbated by the pharmaceutical industry, which 
has much to gain financially through the choice of 
their own agents. Nonetheless, different agents clearly 
lower blood pressure through different biological 
mechanisms, and for this reason some mechanisms 

Figure 3 | Obesity and the metabolic syndrome. Adipose tissue in obese persons produces multiple adipokines that 
contribute to development of the metabolic syndrome. Adipose tissue releases non-esterified fatty acids (NEFA) after 
lipolysis of triglyceride. Excess NEFA release in obesity overloads muscle, liver and pancreatic $-cells with lipid. This 
ectopic lipid accumulation adds significantly to insulin resistance, atherogenic dyslipidaemia and hyperinsulinaemia. 
Other important adipokines produced in excess with obesity are plasminogen-activator inhibitor 1 (PAI1), inflammatory 
cytokines (tumour-necrosis factor-" (TNF"), interleukin-6 (IL-6) and others), and resistin. These seem to have a role in 
several metabolic risk factors: a prothrombotic state, a pro-inflammatory state and insulin resistance. Obese persons 
exhibit low adipose-tissue release of adiponectin, which has been implicated in causation of insulin resistance and fatty 
liver. These adipokines promote vascular dysfunction and atherogenesis either indirectly though metabolic risk factors or 
by direct action on the arterial wall. BP, blood pressure; CRP, C-reactive protein.
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legemidler er tilgjengelig på markedet i Norge ; biguanidderivater (metformin), glitazoner, 

sulfonylderivater, alfaglukosidasehemmere (akarbose), inkretinmimetika og DPP4-hemmere 

(4). Metformin er første valg og det reduserer blodsukkeret ved å redusere leverens 

glukoseproduksjon, og ved å øke insulinsenitivitet i skjelettmuskelceller. Sulfonylderivatenes 

antidiabetiske effekt skyldes økt insulinproduksjon fra β‑cellene. Akarbose forsinker 

oppsuging av karbohydrater fra tarmen, og  reduserer dermed blodsukkerstigning etter et 

måltid (4). Glitazoner aktiverer kjernereseptoren peroksisom-proliferator-aktivator γ (PPAR 

γ) som er involvert i glukose- og lipidmetabolismen, og forbedrer blodsukkeret ved å redusere 

glukoseproduksjon i lever, og ved å øke insulinsenitivitet i fett-, muskel- og leverceller (34). 

Inkretinmimetika stimulerer insulinsekresjon fra β-cellene etter måltid (4). DPP4-hemmere 

stimulerer β-cellenes insulinsekresjon indirekte, ved å hemme inaktivering av 

inkretinhormoner (34). Ofte er det nødvendig å kombinere to eller flere antidiabetiske 

legemidler for å oppnå adekvat blodsukkerkontroll (33).  

Når behandlingsmålene ikke nås med livstiltiltak og antidiabetiske legemidler, kan 

behandling med insulin startes. Minst 30 % av pasienter med type 2-diabetes trenger 

insulinbehandling (35). 

1.1.4 Behandling av fedme 

Behandling av fedme og overvekt i dag består av ikke-medikamentell behandling og 

medikamentell behandling. Den ikke-medikamentelle behandlingen er individuell i forhold til 

pasientens vekthistorie, og består av et program som inkluderer fysisk aktivitet, endring av 

matvaner og mestringspsykologisk støtte. Medisinske behandlingsmål er redusert risiko for 

utvikling av fedmerelaterte sykdommer som blant annet insulinresistens, type 2-diabetes og 

lipidforstyrrelse. En vektreduksjon på 5-10 % fra utgangspunktet er tilstrekkelig for å oppnå 

medisinske behandlingsmål (36). 

Dersom den ikke-medikamentelle behandlingen ikke gir tilstrekkelig vektreduksjon, kan det 

bli aktuelt med medikamentell behandling. På markedet (i Norge) i dag finnes det kun ett 

legemiddel (Orlistat) for behandling av fedme. Orlistat virker lokalt i tarmen og er 

pankreaslipasehemmer, som spesifikt reduserer hydrolyse av triglyserider i tarmen. Omtrent 

30 % av triglyseridene vil ikke bli absorbert, og vil bli skilt ut med avføringen (4).  

To andre legemidler (sibutramin og rimonabant) er utviklet for behandling av fedme. 
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Sibutramin virker ved å hemme seretonin- og noradrenalinreopptak i sentralnervesystemet 

(CNS), og rimonabant er cannabinoid-1 reseptor antagonist (37). På grunn av alvorlige 

kardiovaskulære og psykiske bivirkning, er disse legemidlene trukket fra markedet (38; 39). 

Hos de mest overvektige som ikke har oppnådd tilstrekkelig vektreduksjon med 

medikamentell behandling og livsstilsendring kan kirurgisk inngrep være en alternativ 

behandling (40). Kirurgisk behandling baseres seg på to prinsipper; 1) reduksjon av 

magesekkens volum som gir tidlig metthetsfølelse og reduserer kaloriinntak, 2) tarmshunt, 

også kalt bypass, som resulterer i redusert opptak av næringsstoffer. Disse metodene benyttes 

enten hver for seg eller i kombinasjon (41). 

1.1.5 Behov for mer effektive medikamenter 

I behandling av diabetes og fedme er det et stort behov for legemidler som er mer effektive. 

Dagens legemidler i behandling av type 2-diabetes er ikke effektive nok, ofte må to eller flere 

antidiabetiske legemidler brukes for å oppnå tilstrekkelig blodsukkerkontroll (42). Det er 

stadig flere pasienter som utvikler senkomplikasjoner forbundet med diabetes type-2 (8). Som 

alle andre legemidler har eksisterende antidiabetika en del uønskede bivirkninger. Noen av 

bivirkningene er milde, men sjenerende og ubehagelige, og kan vanskeliggjøre bruken av 

legemidlene. Flatulens, diare og oppkast er vanlige bivirkninger av metformin og akarbose 

(34). Hypoglykemi er en sjelden, men alvorlig bivirkning av de insulinøkende perorale 

antidiabetika (42). Alvorlig hypoglykemi krever sykehusinnleggelse, og dødeligheten er 

rapportert å være 10%. Risikoen for hypoglykemi er størst i starten av behandlingen, og hos 

eldre pasienter, samt pasienter med hjerte-, nyre- eller leversykdom (43). Vektøkning og 

kardiovaskulære bivirkninger er andre uønskede effekter som er spesielt uheldig hos denne 

gruppen som ofte er overvektige fra før (43), og har økt risiko for hjerte- og karsykdommer 

(8).  

Som tidligere nevnt er det kun ett legemiddel som er tilgjengelig på det norske markedet for 

behandling av overvekt. Studier viser at bare 15-30% av pasientene oppnår > 5% 

vektreduksjon etter ett års terapi med Orlistat. Og på grunn av signifikante gastrointestinale 

bivirkninger, er det lav toleranse for bruk av legemidlet hos pasientene (44). Ved 

livsstilintervensjon som er hjørnesteinen i dagens behandling av fedme, er det bare omtrent 20 

% av pasientene som oppnår langvarig vektreduksjon på ≥ 10% av utgangsvekten (44). Siden 
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dagens behandling er lite tilfredsstillende, og fedme er assosiert med økt risiko for en rekke 

sykelige og dødelig tilstander, er behovet for nyere, sikrere og mer effektive legemidler for 

behandling av fedme stort. 

 

1.2 Energimetabolisme i skjelettmuskulaturen 

Skjelettmuskulaturen utgjør ca. 40 % av den totale kroppsvekten hos normalvektige individer 

og står for 20-30 % av kroppens totale energiforbruk ved hvile, som øker ved fysisk aktivitet 

(45; 46). Med en så stor masse, og så stort energiforbruk utgjør muskulaturen et veldig viktig 

organ i kroppens energihomeostase. 

1.2.1 Glukosemetabolisme i skjelettmuskel 

Skjelettmuskulaturen er det primære organet for insulin-mediert glukoseopptak, og står for ca. 

80% av insulinstimulert glukoseopptak (47). Glukosetransport er det hastighetsbestemmende 

trinnet i glukosemetabolismen i dette vevet (48). Og som tidligere nevnt transporteres glukose 

inn i cellene via glukosetransportører (GLUT) (25). GLUT1 og GLUT4 uttrykkes i 

skjelettmuskulaturen. GLUT1 er lokalisert i cellemembranen og står for basalt glukoseopptak. 

GLUT4 er lokalisert intracellulært, dets translokasjon til cellemembranen medieres av insulin 

(49). Translokasjon av GLUT4 til cellemembranen medieres også av trening (25; 49). Insulin-

mediert glukoseopptak innebærer binding av insulin til dets reseptor, som fører til aktivering 

(fosforylering) av IRS-1 og PI3K (28). Insulinreseptoren (IR) er et heterotetramer bi-

funksjonelt kompleks bestående av to ekstracellulære α-subenheter som binder insulin, og to 

transmembrane β-subenheter med tyrosinkinase-aktivitet (50). Insulinbindning til α-

subenheten induserer transfosforylering av β-subenheten. Fosforylert β-subenhet vil deretter 

fosforylere/aktivere IRS1. Aktivert IRS1 vil via Src-homologi-2 (SH2) aktivere PI3K. 

Fosforylert /aktivert PI3K vil deretter katalysere omdannelsen av fosfatidylinositol-(4, 5)-

bifosfat (PIP2) til fosfatidylinositol-(3, 4, 5)-trifosfat (PIP3). PIP3 vil aktivere 3-fosfoinositid-

avhengig kinase-1 (PDK-1). PDK-1 fosforylerer og aktiverer både proteinkinase-B 

(PKB/Akt) og aPKC, dette fører til translokasjon av GLUT4 til cellemembranen og 

glukosetransport inn i cellene (figur1.2) (50). Transportert glukose omdannes til glukose-6-

fosfat (G-6-P), glukose-1-fosfat (G-1-P) og uridin-di-fosfoglukose (UDPG), i en rekke 
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reaksjoner katalysert av henholdsvis heksokinase, fosfoglukomutase og UDPG 

pyrofosfyrolase (51). G-6-P vil enten inngå i glykogensytesen, eller brukes i glykolysen 

(Figur 1.3) (52). 

Figur 1.2 Insulin-mediert translokasjon av GLUT4 og glukoseopptak. SH2, Scr-
homologi-2; IRS, insulinreseptorsubstrat; PI3K, fosfatidylinositol-3-kinase; PIP2, 
fosfatidylinositol-(4, 5)-bifosfat; PIP3, fosfatidylinositol-(3, 4, 5)-trifosfat; PDK-1, 3-
fosfoinositidavhengig kinase-1; PKB/AKT, proteinkinase-B; aPKC, atypisk proteinkinase C 
(aPKC) ; GLUT4, glukosetransportør-4. Figuren er modifisert fra (50). 

 

1.2.2 Fettsyremetabolisme i skjelettmuskel 

Frie fettsyrer fra sirkulasjonen tas opp av skjelettmuskelcellene enten via diffusjon, eller via 

fettsyre-transportører (FAT/CD36) i plasmamembranen (53). Frie fettsyrer som er tatt opp inn 

i cellen vil fraktes av fettsyrebindende proteiner (FABP) til intracellulære lokasjoner i cellen, 

hvor de kan aktiveres til acyl-CoA av acyl-CoA syntetase. Acyl-CoA vil deretter fraktes til 

mitokondriene eller peroksisomer for β-oksidasjon som vil resultere i ATP og 

varmeproduksjon, eller til endoplasmatisk retikulum for esterifisering til forskjellige typer 

lipider (figur 1.3) (54; 55). Transport av acyl-CoA inni mitokondriene innledes med kobling 

av acyl-CoA til karnitin og dannelse av acyl-karnitin, katalysert av karnitin 

palmitoyltransferase 1 (CPT1) som er i mitokondrienes ytre membran (56). Acyl-karnitin vil 
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deretter transporteres inni mitokondriene via acyl-karnitin/karnitin transportører. I matriks 

omdannes acyl-karnitin tilbake til acyl-CoA av karnitin palmitoyltransferase II (CPTII) (57). 

Ved β-oksidasjon vil acyl-CoA i mitokondriets matriks omdannes til acetyl-CoA som går 

videre i sitronsyresyklusen (58).  

 

Figur 1.3 Glukose- og fettsyremetabolisme i humane myotuber. FABP, fettsyrebindende 
protein; ACBP, acyl-CoA bindende protein; GLUT, glukosetransportør; CD36/FAT, 
fettsyretransportør. Modifisert fra (54). 

 

 

1.3 Kolesterolhomeostase 

Kolesterol er en viktig forløper for steroidhormoner, gallesyre og vitamin D. Det utgjør også 

en viktig bestanddel av cellemembranen, hvor den påvirker gjennomtrengeligheten og flyt 

gjennom cellemembranen (59). Kolesterol omdannes til oxysteroler ved at en 

hydroksylgruppe overføres til sidekjeden. Oxysteroler er viktige intermediater i biosyntesen 

av gallesyre og steroidhormoner (60). Oxysteroler er endogene ligander for lever-X-reseptorer 
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(LXR), og fungerer som biologiske sensorer for kolesterolnivået i kroppen (61). Oxysterol-

aktivering av LXR spiller en sentral rolle ved regulering av kolesterol- og lipidmetabolisme 

(61). Vev som hjerne og lungen kvitter seg med kolesteroloverskudd ved å omdanne det til 

oxysteroler, som skilles ut i sirkulasjonen og transporteres til lever for utskillelse i form av 

gallesyre. Dette er en form for revers kolesteroltransport, en prosess som kroppen benytter for 

å opprettholde kolesterolhomeostasen (60).  

Siden triglyserider og kolesterol er fettløselig og ikke kan sirkulere fritt i plasma, 

transporteres de i form av lipid-protein-komplekser kalt lipoproteiner. Disse lipoproteinene 

inkluderer høy-tetthet-lipoprotein (HDL), lav-tetthet-lipoprotein (LDL), veldig-lav-tetthet-

lipoprotein (VLDL) og kylomikroner. LDL er hovedtransportør av kolesterol, og de leverer 

kolesterol til de fleste celler som bruker kolesterol for metabolske prosesser og strukturell 

formål (62). HDL transporterer overskudd av kolesterol fra perifere vev tilbake til lever for 

eliminasjon i form av gallesyre, denne prosessen betegnes som revers kolesteroltransport 

(RKT). Ved å reduserer akkumulering av lipider i åreveggene beskytter RKT mot utvikling av 

aterosklerose (63; 64). ATP-bindende-kasett-transportør A1 (ABCA1) har en sentral rolle i 

RKT. Den antatt viktigste forløperen ved RKT er lipidfritt apolipoprotein A-I (apoA-I) som 

produseres i lever. Det meste av apoA-I vil interagere med leverens ABCA1, men noe av det 

vil sirkulere ut i perifere vev og interagere med ABCA1 på lipid-ladete celler, hovedsakelig 

makrofager. ABCA1-bundet apoA-I tar raskt opp frie kolesterolestere og fosfolipider, og 

danner umodne HDL-partikler. Disse umodne HDL-partiklene vil via det 

kolesterolesterifiserende enzymet lecitin-kolesterol-acyltransferase (LCAT), modnes til 

sfæriske HDL-partikler som er hovedtransportør ved RKT (65).  

Ca. 15 % av plasmakolesterol kommer fra kosten, mens de resterende 85 % produseres i 

kroppen, hovedsakelig i lever (66). Under normale fysiologiske betingelser opprettholdes 

kolesterolhomeostasen ved et balansert forhold mellom dietær tilførsel, intestinal absorpsjon, 

de novo syntese og katabolisme (figur 1.4) (67). Leveren regulerer de fleste aspekter ved 

kolesterolhomeostasen som består hovedsakelig av de novo syntese, sekresjon av kolesterol i 

plasma i form av VLDL, kolesterolopptak fra sirkulasjonen, nedbrytning og utskillelse i 

gallen i form av gallesyre (59). Kolesterolbiosyntesen i lever er kontrollert av akkumulering 

av steroler i lever, som hindrer ytterligere syntese av kolesterol, via feed-back mekanisme 

som involverer hemming av sterol-regulatorisk-element-bindende-proteiner (SREBPs) (67). 

SREBPs er transkripsjonsfaktorer som regulerer sentrale gener i fettsyre- og 
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kolesterolmetabolismen. Det er identifisert to gener som koder for tre SREBP-isoformer 

(SREBP-1c, SREBP-1a og SREBP-2) (68). In vivo studier med transgene og SREBP knock-

out mus (KO-mus) indikerer at SREBP-1c er involvert i fettsyresyntesen og insulin stimulert 

glukosemetabolisme, mens SREBP-2 er relativt spesifikt for kolesterolbiosyntesen. SREBP-

1a-isoformen er involvert i både kolesterol- og fettsyresyntesen (69). SREBPs targetgener 

som er involvert i kolesterolbiosyntesen er hydroksy-metyl-glutaryl-koenzyme A (HMG-

CoA) syntase og reduktase, farnesyl-difosfat (FPP)-syntase, og squalen syntase (SQS) (70).  

Figur 1.4 Opprettholdelse av kolesterolhomeostasen i kroppen. GI-t rakt, mage-
tarmkanalen. Figuren er modifisert fra (62).  

 

 

1.4 Kjernereseptorer 

Kjernereseptorer er ligandaktiverte transkripsjonsfaktorer, som regulerer uttrykk av gener ved 

å binde seg til spesifikke DNA-sekvenser (responselementer) i genets promotor (71). Disse 

reseptorene utgjør en stor gruppe av transkripsjonsfaktorer, hittil er det blitt identifisert 48 



Innledning 12 

 

kjernereseptorer i det humane genomet (71). Sammen regulerer de et bredt spekter av gener 

involvert i utvikling, reproduksjon, immunrespons og energimetabolisme (72). Glukose- og 

lipidmetabolismen i skjelettmuskulaturen reguleres hovedsakelig av kjernereseptorer (46). 

Aktivering av kjernereseptorer uttrykt i skjelettmuskulaturen har vist å forbedre dyslipidemi, 

glukosetoleranse og insulinresistens (46). Kjernereseptorene er derfor interessante og 

potensielle target for nye legemidler i behandling av metabolske forstyrrelser. 

1.4.1 Lever-X-Reseptor 

Lever-X-reseptorer (LXR) er ligandaktiverte transkripsjonsfaktorer som tilhører 

kjerneresptorfamilien, og regulerer ekspresjon av flere gener som er involvert i kolesterol, 

lipid- og glukosemetabolismen (73). Det finnes to isoformer av LXR; LXRα og LXRβ. Som 

andre kjernereseptorer består begge isoformene av 4 domener ; 1) et N-terminal 

liganduavhengig aktiveringsdomene (AF-1) som kan stimulere gentranskripsjon i fravær av 

ligand, 2) et DNA-bindende domene som har to zinc-fingre, 3) et hydrofobt ligandbindende 

domene (LBD) som er nødvendig for ligandbinding og reseptordimerisering, og 4) et C-

terminalt ligandavhengig aktiveringsdomene (AF-2) som stimulerer transkripsjon ved 

ligandbinding (figur 1.5 a) (74). LXRα og LXRβ viser 78 % homologi i aminosyresekvensen i 

både DNA- og ligandbindende sete (75). LXRα ble først oppdaget i lever (derav navnet). 

Mens LXRβ er uttrykt i hele kroppen, er LXRα hovedsakelig uttrykt i lever, nyrer, 

makrofager, tynntarm, milt og fettvev (67; 76). 

 

Virkningsmekanisme 

LXR danner heterodimer med retinoid-X-reseptor (77). I fravær av ligand er LXR/RXR-

komplekset bundet til lever-X-responselement (LXRE) i promotoren til målgenet, i 

assosiasjon med co-repressorer som ”silencing mediator” for retinoidsyre og tyroidhormon-

reseptor (SMRT), og kjernereseptor-co-repressor (NCoR) (78; 79). LXRE består av fire 

basepar (DR4) med 6 basepar (AGGTCA) på hver side (78).  

LXR/RXR heterodimeren er en såkalt “permissive heterodimer”, og kan aktiveres av både 

LXR-ligand og RXR-ligand (9-cis retinoidsyre) (80). Ved ligandbinding vil co-repressorer 

frigjøres, co-aktivatorer rekrutteres og gentranskripsjon starter (figur 1.5 b og c) (78; 79).  



Innledning 13 

 

 

Figur 1.5. Generell struktur av kjernereseptorer, og enkel skisse over LXRs 
virkningsmekanisme. a) Viser en generell struktur av kjernereseptorer. b) LXR danner en 
obligatorisk heterodimer med RXR. LXR-RXR komplekset binder seg til LXRE i promotoren 
til målgenet i assosiasjon med co-repressorer og dermed undertrykker gen ekspresjon. c) Ved 
ligandbinding til LXR eller RXR, endrer heterodimeren konformasjon, noe som fører til 
frigjøring av co-repressorene og rekruttering av co-aktivatorer, og deretter gentranskripsjon 
(71). AF-1, liganduavhengig aktiveringsdomene; AF-2, ligandavhengig aktiveringsdomene, 
DR4, direkte repeterende enhet-4; LXR, lever-X-reseptor; RXR, retinoid-X-reseptor; 9-cis 
RA, 9-cis retinoidsyre. Figuren er hentet fra (71). 

 

LXR-ligander 

Som tidligere nevnt, er hydroksylerte kolesterolmetabolitter endogene LXR-ligander. De mest 

potente ligandene blant oxysterolene er 22(R)-hydroksykolesterol og 20(S)-

hydroksykolesterol (intermediater i biosyntesen av steroidhormoner), 24(S)-
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hydroksykolesterol (produsert i hjernen) og 24(S),25-epoksykolesterol (produsert i lever) 

(figur 1.6) (73) 

Farmasøytiske firmaer har utviklet flere LXR-ligander, blant annet T0901317 (figur 1.6 b). 

T0901317 er en potent ikke-steroid LXR-aktivator, og brukes i eksperimentelle studier (81). 

T0901317 oppregulerer mRNA-ekspresjon av LXR-targetgener som FAS, SCD1, SREBP-1c 

og ABC-transportere (82-84). Administrering av T0901317 hos mus resulterte i økt 

fettsyresyntese, hypertriglyseridemi, hepatisk lipidakkumulering og leverdysfunksjon (85). 

Disse bivirkningene begrenser terapeutisk bruk av T0901317 og andre LXR-agonister.  

22(S)-hydroksykolesterol (22-S-HC) er en syntetisk enantiomer til 22(R)-hydroksykolesterol, 

og ble først ansett som inaktiv ligand, eller teoretisk fungere som antagonist av LXRα (86). 

22-R-HC og 22-S-HC har samme affinitet til LXRE, men på grunn av sterisk hindring kan 

ikke 22-S-HC danne samme interaksjon med H421 og W443 i bindingssetet. Interaksjon med 

H421 og W443 er viktig for å danne et transkripsjonsaktivt kompleks (87). Kase et al. (82) 

demonstrerte at 22-S-HC har antagonistisk effekt i noen sammenhenger. I differensierte 

humane myotuber reduserte 22-S-HC uttrykket av FAS og SCD1, og motvirket T0901317-

indusert oppregulering av genene. Uttrykk av ABCA1 var enten uendret eller svakt 

oppregulert (82). 

In vitro studier med HepG2-celler, demonstrerte Mitro et al. (88) at D-glukose og D-6-

glukose-fosfat er aktivatorer av LXR. I følge Mitro et al. (88) D-glukose og D-6-glukose-

fosfat aktiverer LXR ved å binde seg til reseptorens LBD, og dermed rekruttere co-

aktivatorer. I disse studiene ble det videre demonstrert at D-glukose har samme ”efficacy” 

som 22-R-HC, T0901317 og GW3965 (en annen potent syntetisk LXR-agonist). Men disse 

resultatene har ikke vist seg å være reproduserbare i etterkant. 
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Figur 1.6. Kjemisk struktur av LXR-ligander. a) Kolesterol og endogene LXR-ligander 
(oxsysteroler). Karbonatomene på kolesterolstrukturen er nummerert. Navnet på hver 
oxsysterol avhenger av hydroksygruppens posisjon. b) Syntetisk LXR-ligand. 

 

1.4.2 LXR og kolesterolhomeostasen 

Identifisering av oxysteroler som LXRs endogene ligander pekte på en mulig rolle for disse 

reseptorene i regulering av gener som er involvert i kolesterolhomeostasen. Det første genet 

som ble rapportert å være regulert av LXR i rotte var Cytochrom-P450 cholesterol 7α-

hydroxylase (Cyp7a1). Cyp7a1 koder for 7α-hydroksylase, et hastighetsbestemmende enzym i 

gallesyresyntesen (73). I motsetning til rotter, reguleres ikke human Cyp7a1 av LXR (89).  

LXR virker som intracellulær sensor av oxysteroler, og utløser ulike adaptive mekanismer i 

respons på økte konsentrasjoner av oxysteroler. Disse mekanismene inkluderer stimulering av 

revers kolesteroltransport og gallesyresyntesen, hemming av kolesterolopptak fra tarmen og 

hepatisk kolesterolsyntese (Figur 1.7) (73). 
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Figur 1.7. Figuren viser LXR-targetgener involvert i kolesterolmetabolisme og 
lipogenese. ABCA, ATP bindende-kassett transportør; ApoE/C, Apolipoprotein E/C, 
CETP; Kolesterolester-transportprotein; HDL, Høy-tetthet-lipoprotein; LPL, 
Lipoprotein lipase; PLTP, fosfolipidtransportprotein; VLDL, veldig-lav-tetthet-
lipoprotein. Hentet fra (90). 

 

Revers kolesteroltransport 

En av de best karakteriserte effektene av LXR er stimulering av RKT. LXR stimulerer RKT 

ved å oppregulere ekspresjon av gener som ABCA1, ABCG1, apolipoprotein E (ApoE) og 

fosfolipidtransportprotein (PLTP) (59).  

ABCA1 har en nøkkelposisjon i RKT, defekt i ABCA1-aktivitet (grunnet mutasjoner i ABC1-

genet) resulterer i Tangier-syndrom. Tangier-syndrom er karakterisert med markant lavt HDL 

nivå, kolesterolakkumulering og økt risiko for koronare hjertesykdommer (91; 92). I en dansk 

studie med 9000 deltakere dokumenterte man at mutasjoner og polymorfisme i ABCA1-genet 

påvirker HDL-nivået i kroppen, og at 10 % av individer med lave HDL-nivåer er heterozygote 

bærere for ABCA1-mutasjoner (93). I samsvar med disse dataene, ga økt ABCA1-uttrykk in 

vivo økt HDL nivå (94).  

Kennedy et al. (95) identifiserte to LXRE i promotoren til ABCG1-genet, ogviste at LXR er 21

regulation of lipid metabolism is integrated through their role in cholesterol homeostasis

(115).

Figure 8. Regulation of reverse cholesterol transport by LXRs. The diagram shows the different genes

and processes involved in reverse cholesterol transport that are regulated directly by LXRs. ABCA, ATP-

Binding Cassette transporters; ApoE/C, Apolipoprotein E/C; CETP, Cholesteryl Ester Transfer Protein;

HDL, High Density Lipoprotein; LPL, Lipoprotein Lipase; PLTP, Phospholipid Transfer Protein; VLDL,

Very Low Density Lipoprotein. The figure is reproduced from Tontonoz and Mangelsdorf (116).

The whole body reverse cholesterol transport is partly regulated by LXRs because

of its role in regulating the expression of ATP-binding cassette transporters (ABC) (figure

8). ABCA1, ABCG1, ABCG5 and ABCG8 are all directly regulated by LXR (116).

Especially, the ABCA1 transporter has been well studied (71; 117). ABCA1 appears to

facilitate efflux of phospholipids and cholesterol from several cells and limit cholesterol

absorption in the intestine.  Deletion of ABCA1 in mice also results in a significant

reduction of HDL, a similar symptom as seen in patients with Tangiers disease (118).

Tangier disease, a condition characterized by low levels of high-density lipoprotein and

cholesterol accumulation in macrophages, is caused by mutations in the ATP-binding

cassette transporter ABC1 (119; 120).

Other central genes for cholesterol homeostasis that are regulated by LXR are

lipoprotein lipase (LPL), cholesterol ester transfer proteins (CETP) and phospholipid

transfer protein (PLTP) (table 1).  LPL is a key enzyme for lipoprotein metabolism and is
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en regulator av dette genet. ABCG1 er uttrykt i makrofager, endotelceller,  lymfocytter, 

hepatocytter og kupffer-celler. ABCG1 sin rolle i RKT ble først foreslått etter observasjoner 

gjort in vivo studie med ABCG1 KO-mus (59). Kennedy et al. (96) demonstrerte at fettrik diet 

hos ABCG1 KO-mus sammenlignet med vill-typer, resulterte i økt akkumulering av 

kolesterol og lipider i hepatocytter og makrofager i flere organer. I motsetning til ABCA1 

som overfører kolesterolestere til apoAI (65), ABCG1 overfører kolesterolestere til HDL-

lipoproteiner (59). Et synergistisk forhold mellom ABCA1 og ABCG1 i regulering av RKT er 

blitt foreslått, hvor ABCA1 overfører kolesterol og fosfolipider til lipidfritt apoAI og danner 

HDL-lipoproteiner, som er mottaker for ABCG1 mediert kolesteroleffluks (97). I en stor 

studie utført av Schou et al. (98) ble det rapportert at genetiske variasjoner i ABCG1-genet er 

assosiert med økt risiko for koronare sykdommer. 

Flere studier har vist at syntetiske og naturlige LXR-agonister øker uttrykk av ABCA1 og 

ABCG1, og dermed induserer kolesteroleffluks fra forskjellige typer celler inkludert HepG2-

celler (88), makrofager (99), primære fibroblaster (100), muskelceller (101) og primære 

hepatocytter (102).  

ApoE har også en sentral rolle i kolesterolhomeostasen. ApoE er viktig for både systemisk og 

cellulær kolesterolmetabolisme. ApoE finnes på overflaten av mange lipoproteiner, er ligand 

for LDL-reseptoren, og er nødvendig for hepatisk opptak av kylomikronremnants, veldig-lav-

tetthet-lipoproteiner (VLDL) og noen subtyper av HDL (103). Laffitte et al. (103) 

demonstrerte at LXR og deres ligander (oxysteroler) er hovedregulatorer av ApoE-uttrykk i 

både makrofager og fettvev. ApoE sin kritiske rolle i kolesterolhomeostasen ble understreket 

av in vivo studier med ApoE KO-mus. I disse studiene resulterte kolesterolrik diett i 

hyperkolesterolemi og tidlig utvikling av aterosklerose (104; 105). LXR stimulerer altså RKT 

ikke bare ved å øke uttrykk av ABC-transportører, men også ved å øke uttrykk av 

ekstracellulære kolesterolakseptorer som ApoE (73). 

 

Gallesyresyntese og kolesterolekskresjon 

Utskillelse av kolesterol fra kroppen skjer hovedsakelig i leveren i form av gallesyre. 

Gallesyresyntesen initieres av Cyp7a1 som koder for det hastighetsbestemmende enzymet 7α-

hydroxylase (59). LXR induserer ekspresjon av Cyp7a1 hos gnagere, via binding til LXRE i 

promotoren til Cyp7a1. Oxysteroler som er endogene LXR agonister dannes ved økte nivåer 
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av kolesterol. Økte nivåer av oxysteroler resulterer i økt Cyp7a1-ekspresjon og økt 

gallesyresyntese, gnagere er derfor i stand til å tilpasse seg en kolesterolrik diet (59; 67). I 

dyrestudier er det vist at LXRα KO mus utvikler massiv hepatisk akkumulering av kolesterol, 

hepatomegali og hyperkolesterolemi ved en kolesterolrik diet. Dette forklares utfra musenes 

manglende evne til å oppregulere Cyp7a1, som resulterer i redusert gallesyresyntese og 

ekskresjon. Intakt LXRβ kunne ikke kompensere for LXRαs fraværende effekt på Cyp7a1 

(106).  

Ekskresjon av fritt-kolesterol i gallen er en annen mekanisme som kroppen benytter for å 

eliminere kolesteroloverskudd. Kolesteroltransport fra lever til gallen skjer via transportørene 

ABCG5 og ABCG8, som er lokalisert i hepatocyttenes ”canaliculare” membran (59). Det er 

observert betydelig lavt kolesterolnivå i gallen, samt økt akkumulert kolesterol i lever hos 

mus som mangler ABCG5 eller ABCG8 (107). Repa et al. (108) demonstrerte at kolesterolrik 

diet og LXR/RXR-agonister øker ekspresjonen av ABCG5 og ABCG8 i tarmen og lever hos 

vill-type mus, men ikke hos LXRα- eller LXRα/β KO-mus. In vivo studie utført av Yu et al. 

(109) behandling med T0901317 økte hepatisk kolesterolekskresjon i gallen signifikant hos 

vill-type, men ikke hos ABCG5/ABCG8 KO-mus. 

 

Kolesterolabsorpsjon 

Som nevnt ovenfor, in vitro studier indikerer at LXR regulerer uttrykk av ABCG5 og ABCG8 

(108; 109). Disse transportørene er også uttrykt på den apikale-membranen av enterocyter, her 

transporterer de absorbert kolesterol tilbake til lumen av tarmen (110). LXR-aktivering 

reduserer intestinal kolesterolabsorpsjon via oppregulering av ABCG5 og ABCG8 (59). Yu et 

al. (109) demonstrerte at LXR-agonisten T0901317 reduserer intestinal kolesterolabsorpsjon 

hos vill-type mus, men ikke hos ABCG5/ABCG8 KO-mus. Mutasjoner i ABCG5- og ABCG8 

genene er årsaken til sitosterolemi. Sitosterolemi er en tilstand som er forbundet med tidlig 

koronarsykdom, og karakterisert med høyt kolesterolabsorpsjon, redusert biliært 

kolesterolekskresjon og hyperkolesterolemi (111).  
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LXR og de novo kolesterolsyntese 

Som nevnt tidligere, reguleres kolesterolbiosyntesen i lever av transkripsjonsfaktorene 

SREBP-1a og SREBP-2 (69). En mulig rolle for LXR i regulering av kolesterolbiosyntesen 

ble foreslått etter observasjoner gjort i LXRα-KO-mus (59). LXRα KO-mus på 

kolesterolfattig diett viste signifikant høyere hepatisk mRNA-ekspresjon av SREBP-2 og flere 

av dets målgener, blant annet HMG-CoA syntase, HMG-CoA reduktase, FPP-syntase, og 

SQS, sammenlignet med kontrollene (106). LXRβ KO-mus på kolesterolfattig diett viste økt 

hepatisk uttrykk av HMG-CoA reduktase, FPP-syntase og squalen syntase (SQS) (112). I 

samsvar med disse dataene, viste administrering av LXR-agonister redusert hepatisk 

ekspresjon av HMG-CoA og SQS hos vill-type mus (113). I de samme studiene utført av Peet 

et al (106) og Alberti et al. (112) ble det ikke vist forskjeller mellom vill-type og LXRα- eller 

LXRβ KO-mus i mRNA-ekspresjonen av HMG-CoA syntase, HMG-CoA reduktase, FPP-

syntase og SQS, når forsøksdyrene ble satt på kolesterolrik diet. Dette indikerer heller sterol-

indusert, enn LXR-aktivert regulering av kolesterolbiosyntesen (73). Peet et al. (106) 

rapporterte også at slokking av LXRα og økt ekspresjon av gener involvert i 

kolesterolbiosyntesen, ikke resulterte i økt hepatisk kolesterolsyntese. LXR har en mulig rolle 

i regulering av kolesterolbiosyntesen, men denne rollen er ikke helt forstått og trenger mer 

forskning. 

1.4.3 LXR og regulering av fettsyresyntesen 

I tillegg til kolesterolmetabolisme er det blitt vist at LXR regulerer hepatisk biosyntese av 

fettsyrer. LXR regulerer fettsyresyntesen via direkte og indirekte stimulering av lipogene 

gener (figur 1.7) (73). 

 

Hepatisk fettsyresyntese 

Hepatisk biosyntese av fettsyre er hovedsakelig regulert av SREBP-1c . SREBP-1c regulerer 

uttrykk av sentrale gener i biosyntesen av fettsyrer, som acetyl-CoA karboksylase (ACC), 

fettsyresyntase (FAS) og steroyl-CoA desaturase (SCD) (69; 114). 

SCD er et sentralt lipogenisk enzym som katalyserer Δ9-cis desaturering av mettet fett-acyl-

CoA brukt i biosyntesen av monoumettede fettsyrer (MUFA). Enzymets hovedsubstrat er 
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palmitoyl-CoA og stearoyl-CoA, som omdannes til henholdsvis palmiteoyl-CoA og steareoyl-

CoA (115). To SCD-isoformer er blitt identifisert hos mennesker, SCD1 og SCD5 (116). 

SCD1 katalyserer omdannelsen av stearat (18:0) til oleat (18:1n-9), og palmitat (16:0) til 

palmitoleate (16:1) (117). Palmitoleat (C16:1) og oleat (C18:1n-9) er hovedbestanddelen av mettet 

fettsyrer i triglyserider, kolesterolestere og membranfosfolipider (115; 118). Endring i SCD- 

aktivitet kan føre til et utilbørlig forhold mellom mettet og monoumettet fettsyre, og det kan 

påvirke membranflyt og lipoprotein metabolisme. Endret/økt SCD aktivitet er antatt å være 

innblandet i ulike sykdommer og tilstander, inkludert diabetes, aterosklerose, og fedme (115; 

117; 119). Desatureringsindeks (plasma, 18:1/18:0 ratio), en markør for SCD aktivitet, er 

korrelert med plasma triglyserinivå. SCD1-enzymet er derfor et mulig target for å redusere 

plasmatriglyserider og for behandling av dyslipidemier (115). I motsetning til økt SCD1-

aktivitet, vil redusert SCD1-aktivitet kunne beskytte mot utvikling av insulinresistens og 

fedme (120). Flere studier med SCD1 KO-mus viser at SCD1-mangel resulterer i redusert 

syntese av lipider, hovedsakelig triglyserider (119; 121-123). Redusert plasma triglyserinivå 

hos SCD1 KO-mus er et resultat av økt fettsyreoksidasjon og redusert fettsyresyntese (118). 

Ulike in vivo studie har demonstrert at SCD1 KO-mus har lavere kroppsvekt, og er beskyttet 

mot insulinresistens, hepatisk steatose, hypertriglyseridemi, diett-indusert og genetisk-

indusert overvekt (117-119).  

FAS som også er et targetgen for SREBP-1c, katalyserer syntesen av lang-kjedet-fettsyre fra 

acetyl-CoA og malonyl-CoA (124). FAS kan være involvert i regulering av kroppsvekt og 

utvikling av fedme (125). Farmakologisk hemming av FAS hos gnagere med C75 resulterte i 

vekttap og redusert matinntak (126-129). C75 er en potent FAS inhibitor, og reduserer vekt 

hos gangere ved å virke både sentralt (reduserer matinntak) og perifert (øker 

fettsyreoksidasjon). FAS kan altså være involvert i utvikling av fedme via regulering av 

matinntak og energihomeostasen (125). Økt FAS ekspresjon i fettvev hos mennesker er linket 

til økt visceral fettakkumulering, redusert insulinsenitivitet, økt fastende plasma insulin, økt 

IL-6, leptin og retinolbindendeprotein (RBP4) (125). 

  

LXRs rolle i regulering av fettsyresyntesen 

LXR har en sentral rolle i regulering av fettsyresyntesen (130). Uttrykk av SREBP-1c som er 

hovedregulaturen av fettsyresyntesen er regulert av LXR (69; 114). LXRα KO-mus har 
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nedsatt hepatisk ekspresjon av SREBP-1c og dets targetgener ACC, FAS og SCD1 (106; 

131). I motsetning til LXRα KO-mus, opprettholdt LXRβ KO-mus normal ekspresjon av 

SREBP-1c og dets targetgener (131). Dette indikerer at LXRα-isoformen regulerer hepatisk 

fettsyresyntese. I samsvar med dette, administrering av kolesterolrik diett og LXR-agonister 

oppregulerer uttrykk av SREBP-1c, ACC, FAS og SCD1 og følgelig fettsyresyntesen hos vill-

typer, men ikke hos LXRα- eller LXRα/β KO-mus  (113; 131). LXR regulerer uttrykk av 

SREBP-1c direkte via binding til LXRE i genets promotor (131). Oppregulering av SREBP-

1s målgener som ACC, FAS og SCD1 skjer sekundært til aktivering av SREBP-1c (113). 

LXRE er også blitt identifisert i promotoren til FAS- og SCD1 genet, og studier viser at LXR 

regulerer uttrykket av disse to genene både indirekte (via SREBP-1c) og direkte (via LXRE) 

(115; 132). In vivo studier har vist at administrering av T0901317 hos gnagere har ført til 

hypertriglyseridemi, hepatisk lipidakkumulering og leverdysfunksjon. Disse effektene 

forklares utfra LXR-indusert oppregulering av SREBP-1c, FAS og SCD1 (73). SCD1 er 

viktig for den lipogene effekten av T0901317. Dette ble demonstrert av Chu et al. (115) som 

viste at SCD1 KO-mus er beskyttet mot hypertriglyseridemi og leverstatose ved behandling 

med T0901317. Etter observasjoner i SCD1 KO-mus, Miyazaki et al. (123) konkluderte med 

at triglyseridsyntesen er avhengig av SCD1-genuttrykk. 

Karbohydrat-responsiv-element-bindende-protein (ChREBP) er en glukose sensitiv 

transkripsjonsfaktor som stimulerer ekspresjon av lipogene gener, og fremmer hepatisk 

omdannelse av glukoseoverskudd til lipider (73). Cha og Repa (133) identifiserte to LXRE i 

promotoren til ChREBP-genet, og demonstrerte at administrering av T0901317 øker mRNA-

ekspresjon av ChREBP hos vill-type, men ikke hos LXRα/β-KO mus. Det ble også observert 

økt mRNA-ekspresjon av lever-pyruvat kinase (L-PK), noe som indikerte økt ChREBP-

aktivitet. Videre demonstrerte Cha og Repa (133) at hos ChREBP KO-mus var T0901317-

stimulerende effekt på ekspresjon av av FAS, SCD1 og ACC redusert hos ChREBP, men ikke 

uttrykk av gener som eksklusivt er SREBP-1c targetgener. 

LXR kan også være involvert i fettsyremetabolisme via andre mekanismer, for eksempel via 

økt ekspresjon av PLTP og angiopoietin lignende protein 3 (Angptl3) i lever (73).  

 

 



Innledning 22 

 

1.4.4 LXR og regulering av glukosemetabolisme 

LXRs rolle i regulering av glukosemetabolismen er blitt vist i flere in vitro og in vivo studier. 

Mulige mekanismer ved LXR-aktivering er redusert glukoneogenesen, økt insulinsekresjon 

og økt glukoseopptak i perifere vev (73). 

Stulnig et al. (134) demonstrerte at LXR-aktivering resulterer i nedregulering av av sentrale 

enzymer i glukoneogenesen (PEPCK og glukose-6-fosfatase). Denne effekten av LXR-

aktivering var fraværende hos LXRα/β KO-mus.  

I samsvar med arbeidet til Stulnig et al. (134), demonstrert Lafitte et al. (135) at 

administrering av LXR-aktivatorer reduserte mRNA-ekspresjon av glukoneogene gener som 

peroxisom proliferator-aktivert-reseptor co-aktivator-1 α (PGC1), fosfofenol-pyrovat-

karboksykinase (PEPCK) og glukose-6-fosfatase i lever, men økte mRNA-ekspresjon av 

glucokinase som øker glukoseoksidasjon i lever (135). Samme forskningsgruppe demonstrerte 

også at LXR regulerer uttrykk av GLUT4 direkte via binding til LXRE i genets promotor, og 

at LXR-aktivering øker mRNA ekspresjon av GLUT4 i fettvev. Videre ble det vist at 

GW3965 forbedrer glukosetoleranse hos dyremodeller med diet-indusert overvekt og 

insulinresistens. 

I samsvar med arbeidene til Stulnig et al. (134) og Lafitte et. al (135), viste Cao et al (136) at 

T0901317 reduserte hepatisk glukoseproduksjon og forbedret insulinsenitivitet hos rotter med 

diabetes og insulinresisten. 

Hos rotter øker LXR-agonister mRNA-ekspresjon av GLUT4 i fettvev, men ikke i 

skjelettmuskelceller (135). I motsetning til studier i celler fra rotter, førte LXR-aktivering til 

oppregulering av GLUT4-uttrykk i differensierte humane myotuber fra friske donorer og 

diabetikere (84; 137). En lignende men svakere oppregulering av GLUT1 ble også observert. 

T0901317 økte også insulin mediert glukoseopptak i differensierte humane myotuber (84). 

LXRβ og LXRα er uttrykt i humane- og rotteceller fra pankreas (138; 139). β-celler uttrykker 

LXRβ eksklusivt. Pankreasceller isolert fra LXRβ KO-mus har vist signifikant lavere basal- 

og glukoseindusert insulin sekresjon, sammenlignet med pankreasceller fra villtyper (139). I 

samsvar med dette viser LXRβ-KO mus redusert glukosetoleranse på grunn av redusert 

insulinsekresjon (140). Behandling av pankreasceller fra rotter og insulinoma cellelinjer med 
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T0901317 øker glukoseindusert og glukagon-lignende peptid 1-indusert insulinsekresjon 

(138; 139). 

1.4.5  LXR-ligander: potensielle legemidler for behandling av type 2-
diabetes og fedme 

Som tidligere påpekt spiller LXR en viktig rolle i regulering av kolesterol-, lipid- og 

glukosemetabolismen, derfor er disse reseptorene blitt betraktet som potensielle 

legemiddeltarget for behandling av aterosklerose, type 2-diabetes og fedme. LXR-aktivering 

har positive effekter på glukose- (134-139) og kolesterolmetabolismen (67; 141-143), men 

resulterer også i økt ekspresjon av sentrale gener involvert i fettsyresyntesen (82; 85; 113; 

131; 133; 143). Som nevnt tidligere, In vivo studier har vist at administrering av T0901317 

hos gnagere har ført til hypertriglyseridemi, leversteatose og leverdysfunksjon (73; 85). Disse 

uønskede effektene ved LXR-aktivering begrenser bruken av LXR-agonister. Kase et al. 

(137) demonstrerte at LXR-aktivering i humane myotuber, på grunn av økt fettsyresyntesen 

kan være involvert i økt intracellulær lipidakkumulering ved type 2-diabetes. I behandling av 

diabetes og fedme er det ønskelig med et legemiddel som enten oppregulerer eller ikke endrer 

uttrykk av gener involvert i kolesterolhomeostase, spesielt av ABCA1 som har en sentral rolle 

i revers kolesteroltransport (65; 144). Som nevnt tidligere, redusert ABCA1-aktivitet vil være 

forbundet med økt risiko for hjerte-og kar sykdommer. Tangier-sykdommen som er assosiert 

med markant lave HDL-nivåer og økt risiko for koronare sykdommer skyldes redusert 

ABCA1-aktivitet grunnet mutasjoner i ABC1-genet (91; 92). Andre egenskaper som er 

ønskelig ved legemidlet er nedregulering av sentrale gener i lipogenesen, hovedsakelig FAS 

og SCD1. Reduksjon i FAS- og SCD1-aktivitet er ønsket, fordi som nevnt tidligere økt 

SCD1- og FAS-aktivitet er antatt å være involvert i utvikling av ulike sykdommer og 

tilstander som diabetes, aterosklerose, og fedme (115; 117; 119; 125).  

22-S-HC er en syntetisk LXR-modulator, som i humane myotuber reduserte uttrykket av FAS 

og SCD1, og økte glukoseopptak og glukoseoksidasjon. Uttrykk av ABCA1 var enten svakt 

oppregulert eller uendret (82; 84). Hessvik et al. (145) demonstrerte at 22-S-HC reduserte 

lipogenese i både humane myotuber og leverceller (HepG2). In vivo studier i rotter, hadde 

rottene som ble behandlet med 22-S-HC lavere kroppsvekt og lavere nivå av 

plasmatriglyserider sammenlignet med kontrollene (146). At 22-S-HC reduserer lipogenese 

uten å utøve negative effekter på kolesterol- og glukosemetabolismen, tyder på at LXR-
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avhengig regulering av lipogenesen versus kolesterol- og glukosemetabolismen kan skje via 

forskjellige regulatoriske signalveier (84).  

22-S-HC ser ut til å ha egenskaper som er forenlige med legemidler for behandling av type 2-

diabetes og fedme. På bakgrunn av 22-S-HC sine positive effekter på lipid- og 

glukosemetabolisme, er 22-S-HC blitt brukt som modellsubstans for utvikling av en rekke nye 

potensielle LXR-modulatorer (figur 1.9) som kan ha de samme effektene som 22-S-HC på 

glukose- og lipidmetabolismen. Farmakoforene (de gruppene som er viktig for 

reseptorbinding og -effekt), er tatt med videre i de nye substansene (figur 1.8).  

 

Figur 1.8. Kjemisk struktur av 22-S-HC og farmakoforene (innrammet) 
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agonist i en musemodell. Videre har Cao et al. [68] vist at LXR-agonisten T0901317 senker 

plasmaglukosen, og øker insulinfølsomheten i ulike musemodeller.   

Karbohydrat-respons-element bindende protein (ChREBP) er en glukosesensitiv 

transkripsjonsfaktor som fremmer hepatisk konvertering av karbohydrat til fett. LXR 

regulerer også uttrykket av denne transkripsjonsfaktoren [66, 69].  

 

1.5.5 Nye mulige ligander til LXR og potensielle legemidler for type 2-

diabetes og fedme 

På bakgrunn av 22-S-HC sine effekter på glukose- og fettsyremetabolismen i 

skjelettmuskelceller har det blitt modellert og syntetisert nye substanser som ligner på 22-S-

HC i kjemisk struktur. De gruppene som er regnet som essensielle for binding til reseptor og 

for effekt (farmakofor(ene)) er tatt med videre i de nye strukturene. Se figur 12 for struktur 

og farmakofor av 22-S-HC. 

 

  

Figur 12. Struktur av 22-S-hydroksykolesterol og molekylets farmakofor 
(innrammet).  
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Substans 34      Substans 38 

      

Substans 44      Substans 45 

       

Substans 47       Substans 51 

 

Substans 53 

Figur 1.9. Kjemisk struktur av de noen av  nye substansene ( potensielle LXR-
modulatorer) som er blitt utviklet på bakgrunn av 22-S-HCs kjemiske struktur. Disse 
substansene er brukt i denne oppgaven. 
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1.5 Mål for oppgaven 

På bakgrunn av 22-S-HCs positive effekter på lipid og glukosemetabolismen i in vivo og in 

vitro studier, er det blitt syntetisert en rekke substanser som har strukturlikheter med 22-S-

HC. I denne oppgaven skal noen av de substansene testes på humane skjelettmuskelceller og 

leverceller. Det er ønskelig å finne en substans som har de samme effektene som 22-S-HC har 

på lipid- og glukosemetabolismen.  

 

Målet med denne oppgaven var å : 

- Studere de nye substansenes effekt på uttrykk av ABCA1, FAS og SCD1 

- Studere de nye substansenes effekt på lipogenese i skjelettmuskelceller 

- Studere de nye substansenes effekt på lipogenese i leverceller 

- Studere de nye substansenes effekt på glukoseopptak i skjelettmuskelceller 

 

Ut fra forsøkene skulle det deretter bestemmes om noen av de nye substansene var potensielle 

kandidater for in vivo testing. 

 



Materiale og metoder 27 

 

2 Materialer og metoder 

2.1 Materialer 
Dulbecco`s Modified Eagle medium med Glutamax (DMEM m/GLUTAMAX-1), 

Fungizone® (250 µg/ml amphotericin), føkalt kalve serum (FCS), pencillin-streptomycin 

(10000 IE/10 mg/ml) og Dulbecco`s Phosphate Buffered Salin (DPBS m/ Ca2+ og Mg2+) og 

trypsin-EDTA ble kjøpt fra Gibco Invitrogen (Paisley, Scotland, UK). Ultroser G ble kjøpt fra 

BioSerpa, Process division of Ciphergen Biosystems Inc (Paris, Frankrike). Insulin® Actrapid 

ble kjøpt fra NovoNordisk (Bangsværd, Danmark). OptiPhase Supermix, og TopSeal®-A 

gjennomsiktig film ble skaffet fra PerkinElmer (Shelton, Scotland, USA). 96-brønners brett 

Corning® CELLbind Surface, 25 cm2 Corning® Flask, 5 ml-, 10 ml- og 25 ml Stripette® var 

kjøpt fra Corning Inc. (Corning, NY, USA). 96-brønners Isoplate® ble kjøpt fra Wallac OY 

(Turku, Finland). Agilent Total RNA isoleringskit var skaffet fra Agilent Technologies (Santa 

Clara, CA, USA). SYBR green, Taqman reverse transkripsjonskitreagenser, MicroAmp® 

Optical Reaction Plate, MicroAmpTM Optical Adhesive Film, MicroAmp® 8 Cap Strip og 

MicroAmp® Reaction Tubes var skaffet fra Applied Biosystem (Warrington, UK). Primere 

(36B4, SCD-1, FAS og ABCA1) var kjøpt fra Invitrogen (Paisley, Scotland, UK). Quant- 

iTTM RNA BR Assay Kit ble kjøpt fra Invitrogen (USA), High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit ble kjøpt fra Applied Biosystems. Hanks Balance Salt Solution (HBSS) var 

fra PAA Laboratories GmbH (Pasching, Østerrike). 96-brønners microtiter microplate, 75 cm2 

flaske og Matrix Liquid handling Product kjøpt fra Thermo Scientific i Danmark. [14C]-

deoksyglukose (286,6 mCi/mmol) og [14C]-acetat (1 mCi/ml) ble levert fra PerkinElmer Life 

and Analytical Science (Boston, MA, USA). Bio-Rad Protein Assay Dye reagent Concentrate 

ble levert fra BioRad Laboratories (Hercules, CA, USA). Bovint serumalbumin (BSA), β-

merkaptoetanol, glucose, dimetylsulfoksid (DMSO), 22-S-hydroksykolesterol ble kjøpt fra 

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). MultiScreen HTS 96 well filtration system ble skaffet 

fra Millipore Corporation (Billerica, MA, USA). T0901317 ble kjøpt fra Cayman Chemical 

Company (Ann Arbor, MI, USA). HepG2-celler ble kjøpt fra ATCC (Manassas VS, USA). 

Substans 34, 38, 44, 45, 47, 51 og 53 er produsert av Synthetica As i Oslo, i samarbeid med 

Pål Rongved, Avdeling for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. 
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2.2  Celledyrking 

Det er gjort forsøk på humane skjelettmuskel- og leverceller (HepG2-celler). Arbeidet med 

humane skjelettmuskelceller ble gjort i henhold til prosedyrene til Gaster et al. (147; 148). De 

humane skjelettmuskelcellene er isolert fra Musculus obliquus internus abdominis hos friske, 

frivillige donorer (tabell 2.1). 

2.2.1 Donorkarakteristika 

 

Tabell 2.1: Donorkarakteristika  

Forkortelser; LD, levende donorer; SEM, Standardfeil; K, Kvinne; M, Mann 

 

 

Donor Kjønn Alder (år) Vekt (kg) Høyde 
(cm) 

KMI 
kg/m2 

Fastende  
Glukose 
mmol/L 

LD 10 K 38 65 169 22,75 6,0 

LD 11 M 28 -   4,5 

LD 13 M 53 81 171 27,70 4,8 

LD 14 M 63 78 175 25,47 5,9 

LD 15 K 55 85 171 29,06 6,9 

LD 16 M 33 77 183 22,99 5,5 

LD 22 M 48 85 172 28,73 5,0 

LD 23 K 61 63 170 21,79 4,8 

LD 24 K 70 70 170 24,22 5,0 

LD 28 K 48  93 172 31,43 4,9 

LD 32 K 34 57 160 22,26 5,1 

LD 35 K 37 54 168 19,13 4,5 

GJ. Snitt ± 

SEM 

- 47,33 ± 3,88 73,45 ±  3,8 171 ± 1,65 25,04± 1,13 5,24 ± 0,20 
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2.2.2  Humane skjelettmuskelceller 

 

Utsåing av humane satelittceller 

Ampuller ble tatt ut fra nitrogentanken og tint raskt på vannbad ved 37 °C. Innholdet i 

ampullene ble overført til 15 eller 50 ml rør med 5 eller 10 ml utsåingsmedium (appendiks 

1.1). Cellesuspensjonen ble deretter sentrifugert ved 1600 rpm i 5 minutter. Supernatanten 

med dimetylsulfoksid (DMSO) ble sugd av, og cellepelleten ble resuspendert i 2 ml 

utsåingsmedium. For å beregne celletettheten ble 20 µl av suspenderte celler blandet med 20 

µl 0,4% tryptanblått. Cellene ble telt i Countless™ automated cell counter fra Invitrogen. 

Etter at celletettheten ble bestemt, ble riktig mengde utsåingsmedium tilsatt 

cellesuspensjonen. Cellesuspensjonen ble blandet godt og sådd ut enten på 96-brønnersbrett 

Corning ®CELLbind Surface) eller 25 cm2 flaske (Corning ®CELLbind surface).100 µl eller 

3 ml cellesuspensjon med tilsvarende 6000–7000 eller 200 000-250 000 celler ble tilsatt 

henholdsvis hver brønn eller flaske. Brettene/flaskene ble deretter inkubert ved 37 °C og 5 % 

CO2. 

 

Proliferering og differensiering av satelittceller til myotuber 

24 timer etter utsåing ble utsåingsmedium byttet til proliferasjonsmedium (appendiks 1.2). 

Proliferasjonsmedium ble skiftet hver 2. eller 3. dag til cellene var 70-80 % konfluente. Når 

cellene var 70-80 % konfluente ble proliferasjonsmedium byttet til differensieringsmedium 

(appendiks 1.3). Differensieringsmedium ble skiftet hver 2.-3. dag til forsøksdagen som var 

dag 7 eller 8 etter differensieringen. Fra dag 3 eller 4 etter differensieringen ble cellene 

behandlet med testsubstansene eller 0,1 % DMSO (kontroll). Cellene ble behandlet med 

testsubstansene i totalt 4 dager. 
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2.2.3 Leverceller (HepG2-celler) 

 

Utsåing av HepG2-celler 

1 nedfrossen ampulle ble tatt opp fra nitrogentanken, tint raskt på vannbad og overført til 15 

ml sentrifugerør med 5 ml utsåingsmedium (appendiks1.1). Cellesuspensjonen ble 

sentrifugert ved 1600 rpm i 5 minutter. Supernatanten ble sugd av, og cellepelleten ble 

resuspendert i 12 ml utsåingsmedium og overført til 75 cm2 flaske. Flasken ble deretter 

inkubert ved 37 °C  og 5 % CO2. 

  

Splitting av HepG2-celler 

Gammelt utsåingsmedium ble sugd av, og cellelaget ble vasket 2 ganger med 2 ml HBSS. 2 

ml 0,25 % trypsinløsning ble tilsatt og flasken ble inkubert ved 37 °C i 1-2 minutter (ikke så 

lenge at cellene løsnet av seg selv). Flasken ble banket mot håndflaten slik at cellene løsnet. 5 

ml utsåingsmedium ble tilsatt til de løsnede cellene (FCS virker som stoppløsning  for 

trypsinbehandlingen). Cellesuspensjonen ble deretter overført til sentrifugerør og sentrifugert 

ved 1500 rpm i 5 minutter. Superntatanten ble sugd av, og cellepelleten ble resuspendert i 5 

ml utsåingsmedium. For å beregne celletettheten ble 20 µl av cellesuspensjonen blandet med 

20 µl 0,4 % tryptanløsning og telt på Countless ™ automated cell counter fra Invitrogen. En 

mengde cellesuspensjon med ca. 2 millioner celler ble tatt ut, tilsatt riktig mengde 

utsåingsmedium (til ca. 10,5 ml) og overført til 96-brønners brett (100 µl cellesuspensjon med 

ca. 20000 celler per brønn). Ca. 3-4 millioner celler ble overført til ny 75 cm 2 flaske. Brettet 

og flasken ble inkubert ved 37 °C og 5 % CO2. 

 

 

 



Materiale og metoder 31 

 

2.3 RNA-isolering og analyse av genekspresjon med 
revers transkriptase-real-time-polymerase-
kjederekasjon (RT-real-time-PCR) 
For å undersøke de nye substansenes effekt på uttrykk av ulike gener som er involvert i 

kolesterol- og lipidmetabolismen ble det utført Real-time- PCR analyse. Det ble sådd ut ca. 

200 000-250 000 celler på 25 cm2 flaske (Corning®CELLbind Surface).  Fra dag 3 eller 4 

etter differensiering, ble cellene behandlet med 0,1 % DMSO (kontroll), 1 T0901317, 10 µM 

22-S-HC eller 10 µM av de nye testsubstansene. Dag 4 etter startet behandling ble cellene 

høstet. Cellene ble vasket med 2 x 2 ml DPBS eller HBSS, og deretter lysert med 600 µl 

lyseringsvæske fra Agilent Technologies®. Cellelysatet ble overført til eppendorfrør og satt i 

– 80 °C fryser. 

2.3.1 RNA-Isolering og kvantifisering 

Isolering av total RNA er gjort i henhold til protokoll fra Agilent Technologies®; ” Agilent 

Total RNA Isolation Protocol for Cultured cells”. Alt arbeid med RNA ble utført med hansker 

og sterilt utstyr for å hindre RNase-kontaminering. Det ble benyttet et kit med 

prefiltreringskolonne, isolasjonskolonne, vaskeløsning og nukleasefritt vann beregnet for 

formålet. 

Nedfrosset cellelysat ble varmet opp på varmeplate i 20-30 minutter. For å fjerne store 

cellefraksjoner ble cellelysatet overført til prefiltreringskolonnen og sentrifugert i 3 minutter 

ved 16000 g. Prefiltreringskolonnen ble fjernet og filtratet ble tilsatt et like stort volum med 

70 % etanol. Filtratet og etanolen ble blandet godt, og inkubert i 5 minutter ved 

romtemperatur. 600 µl av løsningen ble overført til isolasjonskolonnen og sentrifugert ved 

16000 g i 30 sekunder. Dette trinnet ble gjentatt til alt av løsningen var filtrert gjennom den 

samme isolasjonskolonnen. Isolasjonskolonnen ble vasket med 2 x 500 µl vaskeløsning ved å 

sentrifugere i 30 sekunder ved 16000 g.  For å fjerne mest mulig av vaskeløsningen ble 

isolasjonskolonnen sentrifugert ved 16000 g i ytterligere 2 minutter. Isolasjonskolonnen ble 

overført til et autoklavert eppendorfrør og ble tilsatt 20 µl nukleasefritt vann og inkubert i 1 

minutt ved romtemperatur. Renset RNA ble deretter eluert ut av kolonnen og over i 

eppendorfrøret ved sentrifugering i 1 minutt ved 16000 g. Isolert RNA ble raskt satt på is, 

kvantifisert og deretter satt i fryser ved -80 °C . 
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Mengde isolert RNA ble kvantifisert ved å følge forkortet Quant-iT™ Assay Protocol fra 

invitrogen. 1-2 µl av eluatene og 10 µl standardprøve ble tilsatt henholdsvis 198-199 og 190 

µl Quant-iT™Working Solution (appendiks 2.1). Løsningene ble blandet og inkubert i 2 

minutter. Konsentrasjonen av RNA ble målt i Qubit™fluorometer fra Invitrogen. 

2.3.2 cDNA syntese 

1-2 µg av total RNA fra hver prøve ble overført til mini-eppendorfrør (MicroAmp®). Til 

prøvene ble det tilsatt nuklease-fritt vann til 13,2 µl. Mini-eppendorfrørene med prøver og 

nukleasefritt vann ble tilsatt 6,8 µl reaksjonsmedium for komplementær cDNA-syntese 

(appendiks 2.2). Deretter ble mini-eppendorfrørene satt i synteseapparatet Thermal Cycler 

9600 Perkin-Elmer for cDNA syntese. Her ble prøvene først utsatt for 25°C i 10 minutter 

(hexamer/template priming), så 37°C i 80 minutter (revers transkriptase), og til slutt 85 °C i 5 

minutter (revers transkriptase inaktivering). Syntetisert cDNA ble satt i kjøleskap eller fryst 

ned ved – 20 °C til Real-Time PCR skulle utføres. 

2.3.3 Real-Time-PCR 

For å lage en standardrekke ble det laget c-DNA-mix med 1 µl cDNA fra hver prøve. 

Avhengig av hvor mange gener som skulle testes og antallet paralleller som skulle kjøres, ble 

et volum av cDNA-mixen tatt ut og fortynnet enten 1:5 eller 1:10 med nuklease-fritt vann for 

å lage standard 1000. Standard 1000 ble deretter fortynnet videre 1:2 til standard 500, 250 og 

125. En standardkurve ble lagd ved hjelp av denne fortynningsrekken, og det ble brukt for å 

beregne amplifisert cDNA i prøvene. Prøvene ble også fortynnet enten 1:5 eller 1:10 i 

nuklease-fritt vann. SYBR Green PCR mix (appendiks 2.3) med ”forward”- og revers primer 

(tabell 2.2) for hvert gen som skulle analyseres ble også laget. Til alle brønnene på en 96-

brønnersplate (MicroAmp®) ble det tilsatt 22,5 µl SYBR Green PCR-mix. Brønnene med 

reaksjonsmiksen ble deretter tilsatt 2,5 µl nuklease-fritt vann (negativ kontroll), fortynnet 

cDNA eller standardprøver. Platen ble forseglet med gjennomsiktig plastfilm (Optical 

Adhesive Film), og plassert i ABI PRISM 7000 Applied Biosystems hvor PCR ble kjørt og 

mengde DNA ble kvantifisert. 

Målet med PCR er å kopiere en bit av en gensekvens i tilstrekkelig mange kopier, slik at 

deteksjon er mulig. Under kjøringen gjennomgår hver prøve 40 sykluser, der hver syklus 
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består av tre trinn: en denatureringsfase (95 °C i 15 sekunder) hvor cDNA-tråden blir separert, 

en hybridiseringsfase (60 °C i 60 sekunder) hvor primeren fester seg til den komplementære 

sekvensen til målgenets DNA, og en polymeriseringsfase hvor DNA amplifiseres. 
Amplifiseringen skjer eksponentielt, fra hvert templat oppstår det to kopier, som i sin tur er 

opphavet til to nye, og så videre. SYBR Green Master mix er et fluorescerende middel som 

binder seg til dobbeltrådet DNA. Fluoresens måles i slutten av hver syklus og 

fluorescensintensiteten er proporsjonal med mengde amplifisert DNA. Etter å ha detektert i 

hvilken syklus fluorescens oppstår blir n i den eksponesielle funksjonen 2n beregnet. På den 

måten kvantifiseres genuttrykk relativt. 

 

Tabell 2.2 Primere brukt ved RT-Real-time-PCR. 

Forkortelser; R, Revers; F, Forward 

 

 

 

GEN Genbanknummer Primer 

 

36B4 

 

M17885 

F: 5’-CCATTCTATCATCAACGGGTACAA-3’ 

R: 5’-AGCAAGTGGGAAGGTGTAATCC-3’ 

 

FAS 

 

UD6644 

F: 5’-GAACTCCTTGGCGGAAGAGA-3’  

R: 5’-GTTCTGAGAAAGGTCGAATTTGC-3’ 

 

SCD1 

 

NM_005063 

F: 5’-GAGTACCGCATCAAC-3’ 

R: 5’-AGGCGGCCTTGGAGACT-3’ 

 

ABCA1 

 

AF165281 

F: 5’-GAACAGCAGTTGGATGGCTTAGA-3’  

R: 5’-ACAGAACCATTACTGGACTGGACAT-3’ 
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2.4 Måling av lipogenese og glukoseopptak 

Det ble utført glukoseopptaksforsøk og lipogeneseforsøk med de ulike testsubstansene, for å 

se hvordan substansene påvirker lipid- og glukosemetabolismen i humane myotuber og lever 

celler. Forsøkene ble utført i 96-brønners celleplater.  

 

Radioaktive isotoper 

Følgende isotoper ble benyttet: 

- D-[14C]-Deoksyglukose (denne isotopen ble brukt i glukoseopptaksforsøk) 

- [1−14C ]-Acetat (denne isotopen ble bruk i lipogeneseforsøk) 

2.4.1 Lipogenese i skjelettmuskelceller og leverceller (HepG2-celler) 

Det ble sådd ut ca. 6000 og 20000 celler av henholdsvis humane myotuber og HepG2-celler 

per brønn på et 96-brønners-brett (Corning®CELLbind surface). 24 timer etter utsåing og fra 

dag 3 eller 4 etter differensieringen ble henholdsvis HepG2-cellene og humane myotuber 

behandlet med 0,1 % DMSO (kontroll), 1 µM T0901317, 10 µM 22-S-HC og 10 µM av de 

nye testsubstansene. HepG2-cellene ble behandlet i totalt 24 timer, mens humane myotuber 

ble behandlet i 4 døgn. På forsøksdagen ble cellene tilsatt [1−14C ]-Acetat i DPBS/m HEPES 

og inkubert ved 37 °C, 5 % CO2 i 4 timer. Etter inkuberingen ble cellene vasket med 2 x 200 

µl vaskebuffer (PBS, pH 7,2), lysert med 200 µl NaOH og fryst ned ved -20 °C. 

 

Lipidfiltrering og måling av celleassosiert radioaktivitet 

Cellelysatet ble tatt ut av fryseren og tint i inkubator ved 37°C i 1-2 timer. Multiscreen®HTS 

filterplater ble fuktet og aktivert med 70 µl 70% etanol. Etanolen ble filtrert gjennom filteret 

ved hjelp av Millipor vakuumstasjon og deretter vasket med 2 x 200 µl destillert vann. 100 µl 

av cellelysatet ble tilsatt filteret og filtrert. Filteret ble deretter vasket med 6 x 100 µl destillert 

vann. Overflødig vann ble fjernet og plastcoveret tatt av. Ett gjennomsiktig plastcover 

(TopSeal®) ble satt under platen og det ble tilsatt 100 µl tellevæske (Optiphase Supermix®). 
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til hver brønn. Brettet ble deretter forseglet på oversiden med et gjennomsiktig plastcover 

(TopSeal®) og inkubert i 1 time ved romtemperatur. Etter endt inkuberingstid ble 

celleassosiert radioaktivitet målt ved hjelp av Wallac 1450 MicroBeta® Plus. Kontrolltelling 

av radioaktivitet i mediene ble også gjort ved å ta ut 50 µl av det radioaktive mediet og 

overføre det til 96-brønners Isoplate®. Brettet med det radioaktive mediet ble behandlet på 

samme måte som brettene med cellelysatet.  

2.4.2 Glukoseopptak i humane myotuber 

Det ble sådd ut ca. 6000 celler per brønn på et 96-brønners cellebrett. Fra dag 3 eller 4 etter 

differensieringen ble 1 µM T0901317, 10 µM 22-S-HC og 10 µM av de nye testsubstansene, 

og i totalt 4 dager. På forsøksdagen ble cellene tilsatt D-[14C ]-Deoksyglukose i DPBS/ m 

HEPES, og inkubert ved 37 ° C, 5 % CO2 i 4 timer. Etter inkuberingen ble cellene vasket med 

2 x 200 µl vaskebuffer (PBS, pH 7,2), lysert med 200 µl NaOH og fryst ned ved -20 ° C. 

For å måle celleassosiert radioaktivitet ble cellelysatet tint, og 50 µl prøve fra hvert brønn ble 

overført til 96-brønners Isoplate®. Hver brønn ble så tilsatt 100 µl OptiPhase Supermix®. 

Brettene ble deretter forseglet med gjennomsiktig plastcover og inkubert 1 time ved 

romtemperatur. Etter endt inkuberingstid ble celleassosiert radioaktivitet målt ved hjelp av 

Wallac 1450 MicroBeta Plus®. Kontrolltelling av radioaktivitet i mediene ble også gjort ved 

å ta ut 50 µl av det radioaktive mediet og overføre det til 96-brønners Isoplate®. Brettet med 

det radioaktive mediet ble behandlet på samme måte som brettene med cellelysatet.  

2.4.3 Proteinmåling 

Proteinkonsentrasjonen ble bestemt ved Bio-Rad Protein Assay, som er basert på en metode 

av Bradford (149). Prinsippet for bestemmelsen av proteinkonsentrasjonen er at et fargestoff 

endrer farge fra rød til blå ved binding av protein. Fargestoffet som benyttes er ”Coomassie® 

Brilliant Blue G-250 dye”, hvor maks målbar absorbans skifter fra 465 nm til 595 nm når 

fargestoffet binder seg til protein.  

For å lage standardkurdve ble proteinstandarder av Bovint Serum Albumin (BSA) fortynnet i 

0,1 M NaOH laget. Standardene hadde følgende konsentrasjoner; 0, 10, 20, 40, 80 og 160 

µg/ul. 
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50 µl cellelysat og 50 µl standardprøve ble avsatt per brønn i en 96-brønners mikrotiterplate. 

Prøvene og standardene ble tilsatt 200 µl ” Bio-Rad Assay Reagent Concentrate ” som var 

fortynnet 1:5 i destillert vann. Etter å ha stått i romtemperatur i 5 minutter ble brettene satt i 

Wallac Victor™ mikroplateleser fra Perkin Elmer, absorbansen ble målt og konsentrasjonen 

av proteiner i prøvene ble bestemt utfra standardkurven. De målte proteinkonsentrasjonene 

ble brukt til å bestemme total glukose- og lipidopptak, i glukoseopptak- og 

lipogeneseforsøkene. 

2.4.4 Statistiske analyser 

Samtlige data i denne oppgaven er presentert som gjennomsnitt ± standardfeil (SEM). 

Gjennomsnittverdien er beregnet fra 3-9 forsøk. De statistiske analysene er gjennomført ved 

hjelp av Excel 2010. Det er blitt benyttet 2-sidig t-test for å avgjøre om resultatene var 

signifikantene. Signifikansnivå ble satt til  p≤ 0,05. 
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3 Resultater 

3.1.1 Effekten av nye substanser på mRNA-ekspresjon i humane 
myotuber 

Et av målene med oppgaven var å teste de nye ligandenes effekt på uttrykk av sentrale gener i 

kolesterol- og lipidmetabolismen. Myotuber ble sådd ut på flasker, og de siste 4 døgn av 

differensieringen ble cellene behandlet med 0,1 % DMSO (kontroll), 1 µM T0901317, 10 µM 

22-S-HC eller 10 µM av de nye substansene. 10 µM 22-S-HC og 10 µM av de nye 

substansene ble også testet i kombinasjon med 1 µM T0901317, for å se om de nye ligandene 

på samme måte som 22-S-HC kunne motvirke T0901317-indusert uttrykk av SCD1 og FAS. 

RNA ble isolert og mRNA-ekspresjonen av genene ble analysert på Real-Time RT-PCR. 

Gener som ble undersøkt var ABCA1, FAS, og SCD1. 36B4 ble brukt som endogen kontroll.  

Kase et al. (82) har tidligere demonstrert at behandling av humane myotuber med T0901317 

resulterer i økt mRNA-ekspresjon av ABCA1, FAS og SCD1. Ved behandling med 22-S-HC 

ble det observert nedregulering av FAS og SCD1, mens uttrykk av ABCA1 var enten uendret 

eller svakt oppregulert. Videre viste Kase et al. (82) at  22-S-HC motvirker T0901317 

indusert oppregulering av FAS og SCD1, men ikke av ABCA1 (82).  

I disse forsøkene ble 22-S-HC og T0901317 brukt som referansesubstanser, og effekten av de 

nye substansene på uttrykk av FAS, SCD1 og ABCA1 ble sammenlignet med effekter av 22-

S-HC og T0901317 på uttrykk av de samme genene. 
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Effekten av nye substanser på ABCA1-uttrykk 

Effekten av de nye substansene, samt 22-S-HC og T0901317 på mRNA-ekspresjon av 

ABCA1 i humane myotuber er vist i figur 3.1. Figuren viser at behandling med T0901317, 

22-S-HC, substans 38, og substans 45 ga signifikant økt genekspresjon av ABCA1 

sammenlignet med kontroll. Substans 34, 44 og 47 viste tendenser til å oppregulere uttrykket 

av ABCA1. 10 µM 22-S-HC og 10 µM av de nye substansene ble testet i kombinasjon med 1 

µM T0901317. Figur 3.1 viser at ingen av substansene, heller ikke 22-S-HC, slo ut T0901317 

effekten på ABCA1-uttrykket. 

Figur 3.1. Effekten av de nye substansene på mRNA ekspresjon av ABCA1. De humane 
myotubene ble behandlet med 0,1% DMSO (kontroll), 1 µM T0901317, 10 µM 22-S-HC eller 
10 µM av de nye substansene (34, 38, 44, 45, 47, 51 og 53) med og uten T0901317 de siste 4 
døgn av differensieringen. RNA ble isolert fra cellene, revers transkribert og analysert med 
Real-Time RT-PCR. Relativ ekspresjon av ABCA1. Verdiene er relatert til den endogene 
kontrollen 36B4 og normalisert i forhold til kontroll. Resultatene er presentert som 
gjennomsnitt ± SEM fra 3-9 uavhengige forsøk (n=3-9). * P≤ 0,05 mot kontroll (DMSO). 
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Effekten av nye substanser på SCD1-uttrykk 

Uttrykk av SCD1 i humane myotuber ble også undersøkt etter behandling med T0901317, 22-

S-HC og de nye substansene (resultatene er presentert i figur 3.2). Behandling med T0901317 

og substans 34 ga signifikant økt genekspresjon av SCD1 sammenlignet med kontroll. 

Substans 38, 45, og 51 viste tendenser til å oppregulere uttrykk av SCD1. 22-S-HC, substans 

44, 53 og 47 ga ingen endring i ekspresjon av SCD1. 10 µM 22-S-HC og 10 µM av de nye 

substansene ble også testet i kombinasjon med 1 µM T0901317. Figur 3.2 viser at substans 38 

reduserte T0901317-indusert SCD1-uttrykk signifikant. 22-S-HC, substans 47 og 51 viste 

også en reduksjon i T0901317-indusert SCD1-uttrykk, men ikke signifikant. Substans 34, 44, 

45 og 53 så ikke ut til å påvirke T0901317-indusert SCD1-uttrykk. 

Figur 3.2 Effekten av de nye substansene på mRNA ekspresjon av SCD1. De humane 
myotubene ble behandlet med 0,1% DMSO (kontroll), 1 µM T0901317, 10 µM 22-S-HC eller 
10 µM av de nye substansene (34 , 38, 44, 45, 47, 51 og 53) med og uten T0901317 de siste 4 
døgn av differensieringen. RNA ble isolert fra cellene, revers transkribert og analysert med 
Real-Time RT-PCR. Relativ ekspresjon av SCD1. Verdiene er relatert til den endogene 
kontrollen 36B4 og normalisert i forhold til kontroll. Resultatene er presentert som 
gjennomsnitt ± SEM fra 3-9 uavhengige forsøk (n=3-9). * P≤ 0,05 mot kontroll (DMSO), # p 
≤ 0,05 mot T0901317. 
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Effekten av nye substanser på FAS-uttrykk 

FAS uttrykk i humane myotuber ble også undersøkt etter behandling av cellene med 1 µM 

T0901317, 10 µM 22-S-HC og 10 µM av de nye substansene (resultatene er vist i figur 3.3). 

Resultatene viser at T0901317 og substans 45 ga signifikant økning av FAS genekspresjon. 

Mens substans 47 ga en svak nedregulering, ga substans 34 en liten oppregulering av FAS-

uttrykket. De andre substansene påvirket ikke uttrykk av FAS-genet sammenlignet med 

kontroll. 10 µM 22-S-HC og 10 µM av de nye substansene ble også testet i kombinasjon med 

1 µM T0901317. Figur 3.3 viser at 22-S-HC og substans 38 ga signifikant nedregulering av av 

T0901317-indusert FAS-uttrykk. Substans 47 viste tendenser til å slå ut T0901317-effekten. 

Substans 34, 45 og 53 viste en svak nedregulering i T0901317-indusert uttrykk av FAS. 

Substans 44 og 51 så ikke ut til å påvirke T0901317-indusert FAS-uttrykk. 

Figur 3.3 Effekten av de nye substansene på mRNA ekspresjon av FAS. De humane 
myotubene ble behandlet med 0,1% DMSO (kontroll), 1 µM T0901317, 10 µM 22-S-HC eller 
10 µM av de nye substansene (34, 38, 44, 45, 47, 51 og 53) med og uten T0901317 de siste 4 
døgn av differensieringen. RNA ble isolert fra cellene, revers transkribert og analysert med 
Real-Time RT-PCR. Relativ ekspresjon av FAS. Verdiene er relatert til den endogene 
kontrollen 36B4 og normalisert i forhold til kontroll. Resultatene er presentert som 
gjennomsnitt ± SEM fra 3-9 uavhengige forsøk (n=3-9). * P≤ 0,05 mot kontroll (DMSO), # p 
≤ 0,05 mot T0901317. 
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3.1.2 Effekten av nye substanser på lipogenese i humane myotuber 
og leverceller 

Videre var det ønskelig å se om de nye substansene endret lipogenese i humane myotuber og 

leverceller. Hessvik el al.(145) har tidligere vist at behandling med T0901317 økte lipogenese 

i humane myotuber og leverceller. I de samme forsøkene utført av Hessvik el al.(145) ble det 

demonstrert at 22-S-HC reduserte lipogenesen i både humane myotuber og leverceller. Videre 

har Kase et al. (84) vist at 22-S-HC motvirker T0901317-indusert lipogenese i humane 

myotuber 

Myotuber og leverceller ble sådd ut på 96-brønners plate. Myotubene ble behandlet med 1 µM 

T0901317, 10 µM 22-S-HC eller 10 µM av de nye testsubstansene de siste 4 døgn av 

differensieringen. 10 µM 22-S-HC og 10 µM av de nye substansene ble også testet i 

kombinasjon med 1 µM T0901317, for å se om de nye ligandene på samme måte som 22-S-

HC kunne motvirke T0901317-indusert lipogenese. Levercellene ble behandlet med 1 µM 

T0901317, 10 µM 22-S-HC eller 10 µM av de nye testsubstansene, med og uten T0901317 i 

24 timer. [1-14 C]-Acetat ble brukt som radioaktivt isotop.  

I disse forsøkene ble 22-S-HC og T0901317 brukt som referansesubstanser, og effekten av de 

nye substansene på lipogenesen ble sammenlignet med effekten av 22-S-HC og T0901317 på 

lipogenese i både humane myotuber og leverceller. 
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Effekten av nye substanser på lipogense i humane myotuber 

Figur 3.4 viser de nye substansenes effekt på lipogenese i humane myotuber. 22-S-HC og 

substans 38 reduserte lipogenese signifikant sammenlignet med kontroll. T0901317 ga en 

signifikant økning av lipogenese. Substans 47 viste tendenser til å oppregulere lipogenese. De 

andre substansene så ikke ut til å endre lipogenese i humane myotuber. Videre viser 

resultatene at T0901317-indusert lipogenese ble motvirket signifikant av flere av de nye 

substansene (substans 38, 44, 45 og 51) og av 22-S-HC. Substans 47 og substans 53 viste 

også en liten reduksjon i T0901317-indusert lipogenese. 

Figur 3.4 Effekten av de nye substansene på lipogenese i humane myotuber. De humane 
myotubene ble behandlet med 0,1% DMSO (kontroll), 1 µM T0901317, 10 µM 22-S-HC og 
10 µM av de nye substansene (34,38,44,45,47, 51 og 53) med og uten T0901317 de siste 4 
døgn av differensieringen. På forsøksdagen ble cellene inkubert med [1-14C ]-Acetat i 4 timer 
før celleassosiert radioaktivitet ble målt. Verdiene er  normalisert i forhold til kontroll. 
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 5 uavhengige forsøk (n=5). * P≤ 0,05 
mot kontroll (DMSO), # p ≤ 0,05 mot T0901317. 
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Effekten av nye substanser på lipogenese i humane leverceller 

Figur 13 viser resultatene fra lipogeneseforsøkene i humane leverceller. Figuren viser at 

T0901317 og substans 53 økte lipogenese i humane leverceller signifikant. Substans 44 ga en 

ikke-signifikant økning av lipogenesen. 22-S-HC ga signifikant reduksjon av lipogenesen i 

humane leverceller. Videre viser figuren at 22-S-HC, substans 38, 45 og 47 slo ut T0901317-

effekten på lipogenesen i humane leverceller. Substans 34, 51 og 53 reduserte ikke 

T0901317-effekten på lipogenesen, det så ut som at substans 51 og 53 forsterket T0901317-

effekten på lipogenesen i leverceller.  

Figur 3.5 Effekten av de nye substansene på lipogenese i leverceller. Levercellene ble 
behandlet med 0,1% DMSO (kontroll), 1 µM T0901317, 10 µM 22-S-HC eller 10 µM av de 
nye substansene (34 , 38, 44, 45, 47, 51 og 53) med og uten T0901317 i 1 døgn før forsøk. På 
forsøksdagen ble cellene inkubert med [1-14C ]-Acetat i 4 timer før celleassosiert 
radioaktivitet ble målt. Verdiene er  normalisert i forhold til kontroll. Resultatene er presentert 
som gjennomsnitt ± SEM fra 5 uavhengige forsøk (n=5). * P≤ 0,05 mot kontroll (DMSO), # p 
≤ 0,05 mot T0901317.  
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3.1.3 Effekten av nye substanser på basal glukoseopptak i humane 
myotuber 

Det er tidligere vist at 22-S-HC økte basalt glukoseopptak i humane myotuber. T0901317 har 

ikke tidligere påvirket det basale glukoseopptaket i humane myotuber (145). Det var ønskelig 

å se hvordan de nye substansene påvirket basal glukoseopptak i humane myotuber. Myotuber 

ble sådd ut på 96-brønners brett, og behandlet med 0,1% DMSO (kontroll), 1 µM T0901317, 

10 µM 22-S-HC eller 10 µM av de nye substansene de siste 4 døgn av differensieringen. D-

[14C]-Deoksyglukose ble brukt som radioaktivt isotop. 

I disse forsøkene ble 22-S-HC og T0901317 brukt som referansesubstanser, og effekten av de 

nye substansene på glukoseopptak ble sammenlignet med effekter av 22-S-HC og T0901317  

på glukoseopptaket.  

Resultatene fra glukoseopptak forsøkene er vist i figur 3.6. Resultatene viser at substans 53 

økte det basale glukoseopptaket sammenlignet med kontrollen. Substans 44 viste tendens til å 

øke glukoseopptaket, denne effekten er i samme størrelsesorden som 22-S-HC hadde på 

glukoseopptaket i disse forsøkene. De andre substansene så ikke ut til å ha noe effekt på 

glukoseopptak i humane myotuber. 
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Figur 3.6. Effekten av de nye substansene på glukoseopptak i humane myotuber. De 
humane myotubene ble behandlet med 0,1% DMSO (kontroll), 1 µM T0901317, 10 µM 22-S-
HC og 10 µM av de nye substansene (34, 38, 44, 45, 47, 51 og 53) de siste 4 døgn av 
differensieringen. På forsøksdagen ble cellene inkubert med D-[14C ]-Deoksyglukose i 4 timer 
før celleassosiert radioaktivitet ble målt. Verdiene er  normalisert i forhold til kontroll. 
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 5 uavhengige forsøk (n=5). 
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4 Diskusjon 

4.1.1 Effekten av nye substanser på mRNA ekspresjon av ABCA1 i 
humane myotuber 

ABCA1 transporterer cellulært kolesterol og fosfolipider til lipidfrie apolipoproteiner, og 

spiller en viktig rolle i HDL-kolesterolstoffskiftet (92; 144). ABCA1 er den første og 

hastighetsbestemmende transportøren i RKT, og som primær gatekeeper av 

kolesteroleliminasjon har ABCA1 stor innvirkning på kolesterolmetabolismen og antas å 

beskytte mot kardiovaskulære sykdommer (144). LXR regulerer uttrykk av ABCA1 direkte 

via binding til LXRE i genets promotor (65), og spiller derfor en viktig rolle i RKT. LXR-

agonisten T0901317 har i tidligere studier vist å oppregulere uttrykk av ABCA1 i humane 

myotuber (82; 145) og HepG2 celler (150). På grunn av LXRs gunstige effekter på 

kolesterolhomeostasen, vil antagonisering av LXR kunne ha negative effekter på 

kolesterolhomeostasen, og vil kunne forårsake kolesterolakkumulering. Det er viktig at et 

potensielt legemiddel i behandling av fedme og diabetes ikke motvirker LXRs oppregulering 

av ABCA1. 22-S-HC som er antatt å være en LXR-antagonist, har i humane myotuber vist å 

redusere uttrykk av lipogene gener, redusere lipogenese og dannelsen av komplekse lipider 

(82; 84), redusere fritt kolesterol og øke glukosetransport og oksidasjon (84), uten å endre 

uttrykk av ABCA1 (82; 84). 22-S-HC har også vist å motvirke T0901317-indusert 

oppregulering av lipogenese og lipogene gener, men ikke T0901317-indusert oppregulering 

av ABCA1 uttrykk (84). I denne studien har vi testet 7 potensielle LXR-ligander som har 

strukturlikheter med 22-S-HC, og som kan ha antagonistisk effekt på LXR. Ingen av 

substansene reduserte uttrykket av ABCA1 i humane myotuber. Substansene påvirket heller 

ikke T0901317-indusert oppregulering av ABCA1. Disse substansene antas derfor ikke å 

påvirke kolesterolhomeostasen negativt. Oppregulering av ABCA1 in vivo studier med 

transgene mus er forbundet med økt HDL-nivå, økt kolesteroleffluks fra makrofager og 

redusert dannelse av skumceller (fett-fylte makrofager) (94; 151; 152). ABCA1 er uttrykt i de 

fleste vev og organer i kroppen, blant annet tynntarmen (65). Repa et al. (153) demonstrerte at 

LXR-aktivering i in vivo resulterer i økt ekspresjon av ABCA1 i tynntarmen, og redusert 

kolesterolopptak. Substans 38 og 45 oppregulerte ABCA1 uttrykk signifikant, og substans 47 

viste sterke tendenser til å oppregulere ABCA1. Disse tre substansene vil muligens ha 
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positive effekter på kolesterolhomeostasen in vivo via stimulering av RKT og redusert 

kolesterolopptak. 

4.1.2 Effekten av nye substanser på på mRNA-ekspresjonen av 
SCD1 og FAS, og på lipogenese i humane myotuber og leverceller 

Aktivatorer av LXR er potente stimulatorer av fettsyre- og triglyseridsyntesen. Denne 

effekten medieres via LXR-indusert ekspresjon av SREBP-1c og SREBP-1c targetgener, 

blant annet FAS og SCD1 (84). FAS og SCD1 er to sentrale enzymer i fettsyresyntesen. 

SCD1 er det hastighetsbestemmende enzymet i syntesen av monoumettede fettsyrer (115; 

117), og FAS er et multifunksjonelt enzym som katalyserer syntesen av lang-kjede fettsyrer 

fra acetyl-CoA og malonyl-CoA (124). Uttrykk av SCD1 og FAS reguleres av LXR, både 

direkte (via LXRE) og indirekte (via SREBP-1c) (115; 132). In vivo- og in vitro studier viser 

at økt FAS- og SCD1 aktivitet kan være involvert i utvikling av flere metabolske forstyrrelser, 

som diabetes, aterosklerose og fedme (115; 117; 119; 125). I en oversikts-artikkel (154) 

konkluderte forfatterne Dobrzyn og Ntambi med at SCD er et potensielt og lovende target for 

behandling av blant annet fedme og diabetes. Økt visceral lipidakkumulering er assosiert med 

utvikling av insulinresistens og type 2-diabetes (17), og siden økt FAS-aktivitet er linket til 

økt visceralt lipidakkumulering (125) er FAS også et mulig target for forebygging av 

insulinresisten og andre metabolske forstyrrelser. På bakgrunn av disse dataene, vil hemming 

av LXR med påfølgende redusert aktivitet av FAS og SCD1 kunne ha gunstige effekter ved 

behandling av diabetes type-2 og fedme 

Effekten av de nye substansene på uttrykk av FAS og SCD1 i humane myotuber ble 

undersøkt. Det ble også utført funksjonelle lipogeneseforsøk i humane myotuber for å se om 

genregulatoriske effekter var reflektert i tilsvarende metabolske endepunkter. Lipogenesen ble 

målt ved lipidfiltrasjonsmetoden, som måler akkumulerte radioaktive lipider i cellene. 

Behandling av humane myotuber og leverceller med T0901317 har i tidligere studier resultert 

i økt lipidakkumulering (84; 145), økt lipidakkumulering er i samsvar med T0901317-indusert 

oppregulering av lipogene gener i både humane myotuber og leverceller (145). Det er 

tidligere vist at 22-S-HC nedregulerer uttrykk av lipogene gener (FAS og SCD1) (82), og 

motvirker T0901317-indusert oppregulering av FAS og SCD1 i humane myotuber (84). I 

samsvar med disse dataene reduserer 22-S-HC lipogenese i humane myotuber (82), og 

motvirker T0901317-indusert lipogenese i humane myotuber (84). 22-S-HC har også vist å 
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redusere uttrykk av lipogene gener og lipogenese i leverceller (145). De nye substansene som 

ble testet i denne studien viste litt varierende effekter på uttrykk av FAS og SCD1 i humane 

myotuber, samt på lipogenese i humane myotuber og leverceller. I det følgende diskuterer jeg 

de nye substansenes effekt på genuttrykk og på lipogenesen. 

Substans 38 

Substans 38 oppførte seg veldig likt 22-S-HC i disse forsøkene. Denne substansen ga 

signifikant reduksjon av T0901317-indusert uttrykk av både SCD1 og FAS. I samsvar med 

disse effektene ga substans 38 signifikant reduksjon av T0901317-indusert lipidakkumulering 

i humane myotuber. Substans 38 reduserte også lipogenesen i humane myotuber signifikant 

sammenlignet med kontroll, dette var ikke forventet ut fra gendataene. I gen-forsøkene 

tenderte substans 38 til oppregulering av SCD1, en oppregulering av lipogenesen var mer 

forventet. LXR kontrollerer lipogenese via oppregulering av mRNA ekspresjon av SREBP-1c 

og SREBP-1c target gener som FAS, SCD1 og ACC (113). Effekten av substans 38 eller de 

andre substansene på mRNA-ekspresjonen av SREBP-1c eller ACC er ikke undersøkt. Det 

kan være interessant å se hvordan substans 38 påvirker utrykk av SREBP-1c og ACC. Det er 

mulig at redusert lipogenese i humane myotuber medieres via redusert uttrykk av SREBP-1c 

eller andre gener involvert i lipogenesen. T0901317-indusert lipogenese i leverceller ble også 

signifikant motvirket av substans 38, men substansen så ikke ut til å endre lipogenesen i 

leverceller, det var ingen forskjeller sammenlignet med kontroll. Vi har heller ikke sett på 

uttrykk av lipogene gener i leverceller. Denne substansen har vist antagonistisk effekt via 

LXR, uten å redusere uttrykk av ABCA1, og er en potensiell kandidat for in vivo testing.  

Substans 45 

Substans 45 ga svak men signifikant oppregulering av FAS-uttrykket, og tenderte til 

oppregulering av SCD1. Videre viste substans 45 en svak tendens til nedregulering av 

T0901317-indusert uttrykk av FAS, men så ikke ut til å påvirke T0901317-indusert uttrykk av 

SCD1. Utfra disse gendataene vil en kunne anta at substans 45 er en LXR-agonist og kunne 

føre til lipidakkumulering og hypertriglyseridemi in vivo. Substans 45 førte ikke til økt 

lipidakkumulering i lipogeneseforsøkene utført i humane myotuber. En mulig forklaring på 

dette er det at økt mRNA-ekspresjon ikke nødvendigvis betyr økt proteinuttrykk. Målt 

mRNA-ekspresjon er generelt informativt, men predikerer ikke proteinnivå (155). Vi har ikke 

målt proteinmengde av SCD1 og FAS i denne studien, og vet ikke om substans 45 faktisk 
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øker proteinuttrykk av FAS og SCD1. I lipogeneseforsøkene i både humane myotuber og 

leverceller oppførte substans 45 seg som antagonist i kombinasjon med T0901317, og ga 

signifikant reduksjon av T0901317-indusert lipidakkumulering. Substans 45 er en interessant 

forbindelse fordi den reduserte T0901317-indusert lipogense i både humane- myotuber og 

leverceller. Denne substansen kan også være en potensiell kandidat for testing in vivo, men 

det bør utføres flere forsøk på gener først, og kanskje Western blotting for å kvantifisere 

proteinmengden til FAS og SCD1.  

Substans 47 

Substans 47 endret ikke uttrykk av SCD1, men viste tendenser til å nedregulere uttrykk av 

FAS. Substans 47 viste også tendenser til å motvirke T0901317-indusert uttrykk av både FAS 

og SCD1. SCD1 er viktig for den lipogene effekten av T0901317, og man antar at T0901317 

fører til hypertriglyseridemi og lipidakkumulering via oppregulering av SCD1 (115). Siden 

substans 47 viser tendenser til å nedregulere T0901317-indusert uttrykk av SCD1 og FAS kan 

det antas at denne substansen vil kunne hemme LXR-aktivering  in vivo og redusere 

lipidakkumulering og forbedre insulinsenitivitet. Tendensene vi så i genforsøkene samsvarte 

med det vi så i lipogeneseforsøkene utført i humane myotuber. I humane myotuber tenderte 

substans 47 til å nedregulere T0901317-indusert lipogenese. Substans 47 viste en svak 

tendens til å oppregulere lipogenese i humane myotuber, men grunnet stor spredning i 

resultatene er det vanskelig å si noe om denne effekten. Substans 47 ga signifikant reduksjon i 

T0901317-indusert lipogenese i leverceller. Ingen av effektene til substans 47 i humane 

myotuber var signifikante, dette kan være grunnet få forsøk, samt stor spredning i resultatene. 

Det trengs flere forsøk for å kunne avgjøre om substans 47 er en LXR-ligand med 

antagonistiske effekter, og en potensiell kandidat for in vivo testing. Foreløpig virker substans 

47 som en potensiell LXR-antagonist som kanskje vil kunne utøve positive effekter på 

lipidmetabolismen in vivo. 

Substans 34 

Substans 34 ga signifikant oppregulering av SCD1 i humane myotuber, men ikke like mye 

som referansesubstansen T0901317. Uttrykk av FAS var også litt oppregulert ved behandling 

med substans 34. Videre viste ikke substans 34 noe tendenser til å nedregulere T0901317-

indusert uttrykk av FAS eller SCD1. Utfra disse gendataene antok vi at substans 34 var en 

mulig LXR-agonist, og på samme måte som T0901317 vil kunne føre til lipidakkumulering 
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og hypertriglyseridemi in vivo, men dette er vanskelig å forutsi siden fettsyresyntesen er en 

kompleks prosess og reguleres via ulike mekanismer. Selv om substans 34 oppregulerte 

SCD1 signifikant og viste tendenser til oppregulering av FAS, resulterte dette ikke i økt 

lipidakkumulering i humane myotuber. Substansen ga også signifikant reduksjon i T0901317-

indusert lipogense i humane myotuber. Som tidligere nevnt, betyr ikke økt mRNA-ekspresjon  

nødvendigvis økt proteinekspresjon, og vi vet heller ikke hvordan denne substansen påvirker 

uttrykk av andre gener involvert i fettsyresyntesen. Uansett, denne substansen viste ikke noe 

effekt på T0901317-indusert lipogenese i leverceller, og er derfor ikke et potensiell kandidat 

for in vivo testing. Det er antatt at lipidakkumulering i skjelettmuskelceller og lever er 

assosiert med insulinresistens og diabetes type-2 (145). Substansen vi ser etter er derfor en 

substans som kan motvirke lipidakkumulering i både skjelettmuskulaturen og i lever. 

Substans 51 

Substans 51 viste sterke tendenser til å motvirker T0901317-indusert uttrykk av SCD1 i 

humane myotuber. Som tidligere nevnt SCD1 er viktig for den lipogene effekten av 

T0901317, og man antar at T0901317 fører til hypertriglyseridemi og lipidakkumulering via 

oppregulering av SCD1 (115). Siden substans 51 viser tendenser til å nedregulere T0901317 

indusert uttrykk av SCD1 kan det antas at denne substansen også vil kunne hemme LXR-

aktivering i in vivo og redusere lipidakkumulering og forbedre insulinsenitivitet. Tendenser til 

å motvirke T0901317-indusert SCD1 uttrykk samsvarte med det som ble observert i 

lipogenese forsøkene i humane myotuber. Substans 51 reduserte T0901317-indusert lipogense 

signifikant i humane myotuber, men så ut til å forsterke T0901317-effekten på lipogense i 

leverceller. Substans 51 oppførte seg som agonist og antagonist i henholdsvis leverceller og 

humane myotuber. Det er tidligere vist at 22-S-HC har celle-spesifikke effekter (145), det kan 

være at substans 51 utøver forskjellige effekter avhengig av celle type og vev. Vev-spesifikke 

effekter av LXR-ligander kan skyldes ulik vev distribusjon av LXRα og LXRβ, ulik 

genregulering av disse to LXR-isoformene, og variasjoner i type og mengde co-aktivatorer og 

co-repressorer i ulike vev (145). Grunnet forsterket T0901317-effekt på lipogense i 

leverceller, antar vi at denne substansen vil kunne føre til hypertriglyseridemi og 

lipidakkumulering in vivo, og er derfor ikke en mulig kandidat for in vivo testing. 
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Substans 44 og 53 

Substans 44 og 53 viste ikke noe effekter på uttrykk av SCD1 eller FAS, og viste heller ikke 

tendenser til nedregulering av T0901317-indusert uttrykk av disse genene. På gennivå virket 

disse to substansene mer som inaktive ligander. Substans 44 reduserte T0901317-indusert 

lipogense i humane myotuber, dette var ikke forventet utfra gendataene. Som tidligere nevnt 

vet vi ikke hvordan disse substansene påvirker uttrykk av andre gener involvert i lipogenesen, 

det er derfor vanskelig å forklare hvorfor, eller via hvilke mekanismer substans 44 reduserer 

T0901317-indusert lipogenese. Antall forsøk er også for få, det er mulig at vi villa ha sett 

effekter av substans 44 også på gennivå dersom antall forsøk ble økt. Substans 44 reduserte 

ikke T0901317-indusert lipogense i leverceller, samt at den viste tendens til å øke lipogenesen 

i lever celler. Substans 53 viste tendenser til å nedregulere T0901317-indusert lipogenese i 

humane myotuber, men i leverceller oppførte substansen seg som en agonist og ga signifikant 

oppregulering av lipogenesen. Som tidligere nevnt ser vi etter er en substans som reduserer 

lipogenese i både skjelettmuskulaturen og lever, derfor er ikke substans 44 og 53 heller 

substanser av interesse for in vivo testing. Siden substans 53 oppregulerte lipogenesen like 

mye som T0901317 i lever celler, antar vi at denne substansen vil kunne føre til 

hypertriglyseridemi og lipidakkumulering i lever og andre organer in vivo på samme måte 

som T0901317. 

4.1.3 Effekten av nye substanser på basalt glukoseopptak 

Tidligere studier utført av Hessvik et al. (145) og Kase et al.(84) har vist at behandling av 

humane myotuber med 22-S-HC resulterte i økt basalopptak av glukose. Mekanismen bak økt 

glukoseopptak etter behandling med 22-S-HC er ikke helt avklart, og kan ikke forklares utfra 

økt ekspresjon av glukosetransportører ettersom mRNA-ekspresjonen av GLUT1 og GLUT4 

ikke var oppregulert av 22-S-HC (84; 145). I de samme studiene ble det demonstrert at LXR-

agonisten T0901317 ikke ga økning i basal glukoseopptak i humane myotuber, selv om 

behandlingen resulterte i økt mRNA ekspresjon av glukosetransportører. 

Som tidligere nevnt og vist i forsøkene utført her, reduserer 22-S-HC lipogenese og 

lipidakkumulering i humane myotuber. Økt glukoseopptak kan være en sekundær effekt til 

redusert lipogenese og lipidhåndtering. Redusert lipogenese vil muligens resultere i økt 

glukoseoksidasjon i mitokondriene, som vil kreve høyere glukoseopptak inn i cellene (84). 
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LXRβ er den dominante isoformen i skjelettmuskulaturen og Hessvik et al. (156) 

demonstrerte at basalt glukoseopptak i myotuber fra LXRβ-KO var høyere sammenlignet med 

myotuber fra vill-type eller LXRα KO-mus. På bakgrunn av dette kan man tenke at LXRβ 

utøver en negativ effekt på basalt glukoseopptak i skjelettmuskulaturen, og at 22-S-HC 

antagoniserer denne effekten via hittil ukjente mekanismer. Kase et al (84) demonstrerte at 

22-S-HC reduserte mRNA-ekspresjonen av ChREBP i humane myotuber. Økning i basalt 

glukoseopptak og redusert lipogense ved 22-S-HC behandling kan til dels skyldes redusert 

mRNA-ekspresjon av ChREBP (84). Bakgrunnen for denne teorien er en in vivo studie utført 

i ob/ob ChREBP KO-mus som viste redusert plasmaglukose uten endring av insulinnivå i 

plasma, redusert SCD1-, FAS- og ACC mRNA-ekspresjon og aktivitet i lever, og redusert 

lipogenese i lever (157). 

Effekten av de nye substansene på glukoseopptak ble også testet. Siden de nye substansene 

har strukturlikheter med 22-S-HC tenkte vi at disse substansene også ville øke basalt 

glukoseopptak. Substans 53 økte glukoseopptaket, men det er ingen ting fra gendataene eller 

lipogenese forsøkene som tyder på at denne substansen skal kunne øke glukoseopptaket. 

Substans 53 oppførte seg som T0901317 i lipogeneseforsøkene i leverceller. Totalt 

glukoseopptak ble beregnet ved å korrigere for ulikt proteinnivå. Proteinmengden målt ved 

denne behandlingen lå mye lavere enn proteinmengden for de andre behandlingene. Vi bruker 

relativ høye konsentrasjoner av de potensielle LXR-ligandene (10 µM), og det kan være 

toksisk for cellene. Substans 53 kan ha utøvet toksiske effekter på de humane myotubene i 

disse forsøkene, det er en mulig forklaring på den lave konsentrasjonen av proteiner, grunnet 

dette stoler jeg ikke helt på resultatene, og antar at det økte glukoseopptaket ved behandling 

med substans 53 er tilfeldig. 

Substans 45 viste tendenser til å øke glukoseopptaket, denne tendensen var i samme 

størrelsesorden som 22-S-HC viste i disse forsøkene. Som tidligere nevnt er ikke mekanismen 

bak økt basalt glukoseopptak ved 22-S-HC-behandling kjent. Siden økt glukoseopptak kan 

være en sekundær effekt av redusert lipogenese i cellene (84), er det sannsynlig at substans 45 

øker glukoseopptaket som følge av redusert lipogenese i cellene. På bakgrunn av denne 

teorien burde flere av substansene øke basal glukoseopptak, siden flere av substansene 

reduserte T0901317-indusert lipogenese i humane myotuber. Det er vanskelig å forklare 

hvorfor ikke flere av substansene viste tendenser til økt basalt glukoseopptak, spesielt 

substans 38 som har oppført seg veldig lik 22-S-HC i de andre forsøkene.
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5 Konklusjon 
Vi har testet 7 substanser som har strukturlikheter med 22-S-HC, og som kunne være 

potensielle kandidater for in vivo testing. En potensiell kandidat for testing in vivo, er en 

substans som har vist lignende effekter som 22-S-HC i både genforsøkene og 

lipogeneseforsøkene.  

Blant de nye substansene er det substans 38 som har vist seg å være mest lik 22-S-HC. Denne 

substansen reduserte T0901317-indusert uttrykk av både FAS og SCD1 i humane myotuber, 

men ikke T0901317-indusert ABCA1-uttrykk. Substansen ga signifikant oppregulering av 

ABCA1. Videre reduserte substans 38 lipogenesen signifikant i humane myotuber, og 

motvirket T0901317-indusert lipogenese i både humane myotuber og leverceller. Substans 38 

er en potensiell kandidat for testing in vivo. 

Substans 45 er også en interessant substans, denne substansen reduserte T0901317-indusert 

lipogenese i både leverceller og humane myotuber. Videre var denne substansen den eneste 

substansen som tenderte til økt glukoseopptak blant de nye substansene. Vi ser etter en LXR-

antagonist som ikke påvirker uttrykk av ABCA1, og på gennivå oppførte substans 45 seg mer 

som en agonist. De funksjonelle dataene tydet ikke på at substans 45 er en ” ren” agonist. 

Substans 45 kan også være en potensiell kandidat for testing in vivo, men først bør det utføres 

flere forsøk på gener med denne substansen. Som nevnt tidligere, en potensiell kandidat for in 

vivo testing skal ha vist effekter i både genforsøkene og lipogense forsøkene.  

Substans 47 har også vist tendenser til positive effekter i både gen forsøkene og lipogense 

forsøkene. Foreløpig er det vanskelig å konkludere med noe for denne substansen, her bør det 

også utføres flere forsøk for å se om substansen gir noen signifikante effekter. 
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Appendiks 
 

1. Celledyrkningsmedium 

 

1.1.  Utsåingsmedium 

500 ml DMEM m/GLUTAMAX-1 

50 ml FCS 

 2,5 ml Pen/Strep 10 000 IE/ml 

2,5 ml Fungizone  

 

1.2.  Proliferasjonsmedium  

500 ml DMEM m/GLUTAMAX-1  

10 ml FCS  

10 ml Ultroser-G  

2,5 ml Pen/Strep 10 000 IE/ml 

 2,5 ml Fungizone  

 

1.3.  Differensieringsmedium 

500 ml DMEM m/GLUTAMAX-1  

10 ml FCS  

2,5 ml Pen/Strep 10 000 IE/ml 

2,5 ml Fungizone  

25 pmol insulin  
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2. Reaksjonsmedium 

 

2.1 Quant-iTTMWorking Solution for kvantifisering av mRNA 

1 x n µL*  Quant-iTTM Reagent 

199 x n µL*  Quant-iTTM Buffer 

* n = antall standard + antall prøver 

 

2.2 Reaksjonsmiks for cDNA-syntese 

13,2 µl Nuklease-fritt vann/prøve 

2,0 µl 10 x TaqMan RT Buffer  

0,8 µl 25 x dNTP mix 

2,0 µl 10 x RT Random hexamers 

1,0 µl RNase inhibitor (20 U/µl) 

1,0 µl Multiscribe Revers Transcriptase 

Total volum = 20 µ per prøve 

 

2.3 CYBR Green PCR-mix 

 12,5 µl 2 x CYBR Green Master Mix  

0,25 µl Forward Primer 

o,25 µl Revers Primer 

9,5 µl Nuklease fritt vann 

Total volum = 22,5 µl per prøve 
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2.4 Trappemedium Lipogeneseforsøk 

 [1-14C]-Acetat (58,9 nCi/nmol)          1µ Ci/ml 

Kald acetat ( 100mM)                    0,0835 mM 

ad DPBS m/HEPES pH 7,3 

 

2.5 Trappemedium glukoseopptak 

D-[14C(U)]-DOG (286 mCi7mmol)   1µ Ci/ml 

Kald Glukose (100µM)          0,1 mM 

BSA (2,4 mM)                       0,01mM 

ad DPBS m/HEPES pH 7,3  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


