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SAMMENDRAG 

PPARγ er en kjernereseptor som tilhører en storfamilie med ligandaktiverte 

transkripsjonsfaktorer. Reseptoren finnes hovedsakelig i fettvev, og reguleres av forskjellige 

farmakologisk aktive substanser samt ernæringsmessig viktige lipider og deres derivater. 

Flere av genene som reguleres av PPARγ er sentrale i energimetabolismen og fettstoffskiftet. 

Det er derfor knyttet stor interesse til denne reseptoren i humanmedisinen innen felter som 

diabetes og vektkontroll. Også innenfor veterinærmedisinen er det økende interesse for dette 

feltet.  

For å fremme konstnadseffektiv vekst, blir oppdrettslaks (Atlantisk laks, Salmo salar L.) 

fôret med lipidrike dietter. Globalt sett er det mangel på marine ressurser, så derfor blir 

alternativer til fiskeolje (spesielt vegetabilske oljer) brukt i laksefôr for å sikre en 

bærekraftig vekst i en raskt voksende akvakulturnæring. Et høyt innhold av fett i laksens 

kost induserer en overskuddsakkumulering av fett i fettvevet hos laks, noe som fører til en 

situasjon som ligner den skremmende utviklingen av fedme hos mennesker. Fedme relateres 

til blant annet kardiovaskulære sykdommer og diabetes, samt økt mottakelighet for 

infeksjoner. 

Et av målene med denne oppgaven var å etablere et assay-system for studier av PPARγ i 

ulike celletyper. Vi ønsket å studere PPARγ i laks in vitro med hensyn på subcellulær 

lokalisering etter interaksjoner mellom PPARγ og PPARγ-agonister, og etter utsettelse for en 

stress-situasjon (virusinfeksjon). Kloning ble benyttet for konstruksjon av ulike 

fusjonsproteiner. Målet var å lage fusjonsproteiner av to ulike varianter av lakse-PPARγ, 

PPARγwt og PPARγΔ, men kùn den ene varianten, PPARγwt, lot seg klone inn i ønsket 

vektor. Ved hjelp av transfeksjon ble den subcellulære lokaliseringen av lakse-PPARγwt og 

GFP undersøkt i ASK- og CV-1-celler. CV-1 cellene ble inkludert i studien fordi disse ved 

testing viste høyere transfeksjonseffektivitet enn ASK-cellene. ASK-cellene tranfektert med 

PPARγwt-GFP gav for lav transfeksjonseffektivitet til at de lot seg studere, mens CV-1-

cellene viste et bilde som tyder på dannelse av proteinaggregater over hele cellen, både i 

fravær og tilstedeværelse av ligander. PPAR-gener og PPAR-regulerte gener ble undersøkt i 

celler som hadde vært utsatt for en virusinfeksjon. Resultatene viste liten eller ingen 

signifikant forskjell i virusinfiserte celler i forhold til uinfiserte celler.  
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Innledning 

1. INNLEDNING 

1.1 Kjernereseptorer 

Kjernereseptorer er intracellulære, ligandaktiverte transkripsjonsfaktorer som regulerer 

transkripsjonen til en rekke gener (Tsai og O'Malley, 1994; Mangelsdorf, Thummel et al., 

1995). Kjernereseptorene er av de største gruppene transkripsjonsfaktorer og 49 ulike er til 

nå identifisert i det humane genom (Robinson-Rechavi, Carpentier et al., 2001). 

Kjernereseptorer er mål for en bred gruppe lipofile signalmolekyler som for eksempel 

hormoner og fettsyrer, og deltar i normal fysiologisk utvikling, reproduksjon og 

metabolisme. De representerer derfor en bredspektret målgruppe for medisinsk behandling 

av blant annet metabolske og endokrine forstyrrelser som diabetes, aterosklerose, fedme og 

kreft (Kota, Huang et al., 2005).  

 

Figur 1.1  Skjematisk struktur av en typisk kjernereseptor, samt ulike klasser av kjernereseptorer. 

Figuren er hentet fra (Kota, Huang et al., 2005). 

Kjernereseptorene består av en generell, karakteristisk struktur vist i figur 1.1. Ved N-

terminalen sitter det variable A/B-domenet som har en liganduavhengig 

transkripsjonsaktiverende funksjon (AF-1), etterfulgt av C-domenet som består av et DNA-

bindende område med to konserverte sinkfinger-regioner. C og E/F hengsles sammen av et 

variabelt D-domene. E/F-domenet er lokalisert på reseptorens C-terminal og består av et 

ligandbindende område og en ligandavhengig aktiveringsfaktor 2 (AF-2) (Mangelsdorf, 

Thummel et al., 1995). 

Kjernereseptorer deles inn i klasser basert på dimeriseringsegenskaper, hvilken type ligand 

de binder og hvordan de binder DNA (Mangelsdorf, Thummel et al., 1995), se tabell 1.1. 
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Tabell 1.1 Ulike klasser av kjernereseptorer (Mangelsdorf, Thummel et al., 1995) 

Klasse Eksempel 

Stereoidreseptorer Glukokortikoidreseptorer  

Østrogenreseptorer 

Retinoid-X-reseptor heterodimere PPARα, PPARδ(β) og PPARγ 

Homodimere orphan-reseptorer RXR 

Monomere orphan reseptorer NGFI-B 

 

Kjernereseptorer regulerer transkripsjon av gener ved å binde seg til spesifikke DNA-

sekvenser som kalles responselementer (RE). Reseptorene binder seg som monomere, 

homodimere eller heterodimere til konsensussekvensen på RE. Ved binding av ligand 

induseres konformasjonsendringer av kjernereseptoren, noe som fører til økt eller redusert 

reseptoraktivitet, relokalisering til kjernen og endring i målgenets transkripsjonsaktivitet. 

Kjernereseptorer er også avhengige av koaktivatorer eller korepressorer for å utøve sin 

funksjon (Smirnov, 2002). 

1.2 Peroksisom proliferatoraktiverte reseptorer (PPARs) 

I 1990 ble den første genetiske sensoren for fett, PPARα, identifisert (Issemann og Green, 

1990). Videre ble det identifisert to lignende reseptorer, PPARγ og PPARδ(β) (Dreyer, Krey 

et al., 1992; Kliewer, Forman et al., 1994). Peroksisom proliferatoraktiverte reseptorer 

(PPARs) er kjernereseptorer som tilhører en storfamilie med ligandaktiverte 

transkripsjonsfaktorer. De danner komplekser med en annen kjernereseptor, 9-cis-

retinsyrereseptoren (RXR) og regulerer transkripsjon av gener ved å bindes til PPAR-

responselementer (PPREs). PPRE inneholder direkte repetisjoner (DR) av konsensus-

sekvensen AGGTCA, skilles av èn (eller to) nukleotid(er), og betegnes DR-1 

responselementer (Desvergne og Wahli, 1999).   

Hver reseptortype har ulik vevsdistribusjon og reguleres av forskjellige farmakologisk aktive 

substanser samt ernæringsmessig viktige lipider og deres derivater. Flere av genene som 

reguleres av PPAR er sentrale i energimetabolismen og fettstoffskiftet. Det er derfor knyttet 
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stor interesse til disse reseptorene i humanmedisinen innen felter som diabetes, dyslipidemi 

og vektkontroll (Wahli, Braissant et al., 1995). Også innenfor veterinærmedisinen er det 

økende interesse for dette feltet. På grunn av sin rolle i regulering av lipidhomeostasen, er 

PPARs blant de mest undersøkte kjernereseptorene hos pattedyr (Desvergne og Wahli, 

1999). I fisk derimot, er disse kjernereseptorene mindre undersøkt. 

1.2.1 PPARα 

PPARα uttrykkes hovedsaklig i lever, men også i blant annet hjerte, muskel og nyre, og har 

en viktig rolle i oksidering av fettsyrer (Reddy og Hashimoto, 2001). Etter en natt (uten 

mat), eller ved faste, frigjøres fettsyrer fra fettvev og transporteres til leveren, hvor PPARα 

er kraftig indusert. Når frie fettsyrer aktiverer PPARα, aktiveres hepatisk oksidering av 

fettsyrer og videre metabolisering til ketoner, som er en energikilde for perifere vev. Denne 

reguleringen er viktig. PPARα-null-mus som utsettes for faste, klarer ikke å produsere nok 

energi, og lider av hypoglykemi, hyperlipidemi, hypoketonemi og fett-lever (Kersten, 

Seydoux et al., 1999). PPARα-aktivering induserer oksidasjon av fettsyrer og forbedrer på 

denne måten lipidprofilen i plasma. PPARα-agonister som for eksempel fibrater, benyttes i 

behandling av dyslipidemi. Fibrater reduserer nivået av triglyserider (TG) og øker nivået av 

high density lipoproteiner (HDL). Økt opptak av lipider samt regulering av ulike gener som 

kontrollerer aktivering og katabolisme fører til redusert nivå av TG. Økt hepatisk produksjon 

av apolipoprotein A-I (apoA-I) (Vu-Dac, Schoonjans et al., 1994) og apolipoprotein A-II 

(apoA-II) (Staels, Vudac et al., 1995), fører til redusert nivå av HDL. PPARα-agonister kan i 

tillegg føre til gunstige endringer i lipoproteiners partikkelstørrelse og subklassefordeling 

(Bays og Stein, 2003).  

1.2.2 PPARδ(β) 

PPARδ(β) er fordelt i alle kroppens vev. Reseptoren har fått mindre oppmerksomhet enn 

PPARα og PPARγ på grunn av sin brede vevsdistribusjon og dermed problemer med 

utvikling av selektive ligander. Farmakologiske og genetiske studier har likevel avdekket 

flere viktige roller for PPARδ(β) i regulering av lipidmetabolisme og energihomeostase 

(termogenese) (Peters, Lee et al., 2000; Barak, Liao et al., 2002).  
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Hos diabetiske mus øker selektive PPARδ(β)-agonister nivået av HDL (Leibowitz, Fievet et 

al., 2000). Hos fete rhesus-aper øker den potente PPARδ(β)-agonisten GW501516 nivået av 

HDL og reduserer nivået av TG og insulin (Oliver, Shenk et al., 2001). Hos mus som står på 

en fettrik diett fører GW501516 til økt ekspresjon av gener som aktiverer lipidkatabolisme 

og mitokondriell ”utkobling”i skjelettmuskel. Dette fører til økt β-oksidering av fettsyrer, 

noe som hindrer vektøkning og reduserer insulinresistens (Tanaka, Yamamoto et al., 2003). 

Dette viser at PPARδ(β)-agonister kan ha gunstige effekter på ulike elementer i metabolsk 

syndrom, som dyslipidemi, fedme og insulinresistens.  

 

Figur 1.2 PPARs transkripsjonsmekanismer og deres biologiske effekter i ulike organer. A) Anti-

diabetiske og anti-aterosklerotiske effekter av PPARγ i adipocytter og skjelettmuskel. B) Multiple 

effekter av PPARα  i lever, hjerte og årevegg  C) PPARδ(β) utrykkes i alle kroppens vev og regulerer 

ekspresjon av gener involvert i glukose- og lipidmetabolisme. Figuren er hentet fra (Kota, Huang et 

al., 2005). 
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1.2.3 PPARγ 

 

Figur 1.3 Skjematisk struktur av PPARγ. Figuren er hentet fra (Tontonoz og Spiegelman, 

2008). 

PPARγ uttrykkes hovedsakelig i adipocytter og i makrofager, men også noe i lever, muskel 

og nyre (Fajas, Auboeuf et al., 1997) og har en nøkkelrolle i regulering av adipogenese, 

dannelsen av fettceller (Rosen, Walkey et al., 2000). PPARγ induseres under 

adipocyttdifferensiering, og ekspresjon av PPARγ i non-adipogene celler omdanner disse 

effektivt til modne adipocytter (Tontonoz, Hu et al., 1994). PPARγ null-mus utvikler ikke 

fettvev (Barak, Nelson et al., 1999).  

Fettvevet har en nøkkelrolle i hele kroppens glukosehomeostase (Forman, Tontonoz et al., 

1995). PPARγ er hovedsakelig fordelt i fettceller, likevel fører aktivering av reseptoren til 

økt insulinsensitivitet i hele kroppen. Det er flere mulige mekanismer som ligger til grunnlag 

for dette:  

1) Farmakologisk aktivering av PPARγ i fettvev forbedrer fettvevets evne til å lagre 

lipider, og reduserer dermed lipotoksisiteten i muskel og lever. Denne modellen involverer 

en rekke gener, for eksempel CD36 (reseptor for lipoproteiner) og lipoprotein lipase (LPL, 

hydrolyse av lipoproteiner). Disse genene koder for proteiner som aktiverer lagring av 

lipider samt lipogenese. Dette fører til redistribuering av fett i hele systemet og således 

forbedres insulinfølsomheten. TG-nivået i fettvev øker, mens nivået av frie fettsyrer (FFA) 

og TG i kroppens sirkulering, lever og muskel reduseres (Yamauchi, Kamon et al., 2001; 

Guan, Li et al., 2002). 

2) Selektive PPARγ-agonister endrer frigjøringen av adipokiner fra fett, som for 

eksempel leptin, tumor-nekrosefaktor-α (TNF-α), resistin og adiponektin. Disse adipokinene 
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har metabolske effekter i mange ulike vev. I tillegg reduseres frigjøringen av FFA (Peraldi, 

Xu et al., 1997; Steppan, Bailey et al., 2001; Guan, Li et al., 2002; Rajala, Obici et al., 

2003).  

3) Det er også mulig at PPARγ direkte modulerer transduksjonen av insulinsignalering i 

fettvev ved å øke ekspresjonen av ulike intracellulære proteiner. Et eksempel på dette er økt 

ekspresjon av c-Cbl-assosiert protein (CAP), som stimulerer transport av glukose (Ribon, 

Johnson et al., 1998).   

 

Figur 1.4 Fysiologiske effekter av PPARγ-aktivering i  ulike vev. Figuren er hentet fra (Auwerx, 

Cock et al., 2003). 
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1.2.4 Krystallstruktur av PPARγ 

 

Figur 1.5 Krystallstruktur av det ligandbindende domenet (LBD) til PPARγ. Figuren er hentet fra 

(Berger og Moller, 2002). 

Det ligandbindende domenet (LBD) av en rekke kjernereseptorer, inkludert PPARγ, har blitt 

krystallisert og strukturbestemt (Tontonoz og Spiegelman, 2008). Krystallografiske studier 

har vist at LBD består av 13 α-helikser og et lite 4-trådet ”β-sheet”. Sammenlignet med 

andre kjernereseptorer, er den ligandbindende lommen hos PPARs veldig stor. På grunn av 

dette kan reseptorene binde svært mange forskjellige ligander, både naturlige og syntetiske 

(Berger og Moller, 2002). Ligandene fører til konformasjonsendring og bevegelse av heliks-

12, som inneholder hovedaktiveringsdomenet (AF-2). Bevegelse av denne heliksen danner 

en overflate som interagerer direkte med det LXXLL-inneholdende koaktivator-domenet. 

Denne interaksjonen er så robust at den i stor grad har blitt benyttet som et assay i den 

farmasøytiske industri, i screening etter nye syntetiske agonister (Tontonoz and Spiegelman 

2008).  
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1.3 PPARγ og inflammasjon 

Fettvevet er et endokrint organ som kommuniserer med hjerne og perifere vev ved å sekrere 

en rekke hormoner som regulerer appetitt og metabolisme (Lazar, 2005). Makrofager er 

spesialiserte celler som spiller en viktig rolle i vertens forsvar og er sentrale i patogenesen av 

mange inflammatoriske tilstander (Hotamisligil, Shargill et al., 1993). Adipocytter og 

makrofager produserer cytokiner, som TNF-α og IL-6, og virker både direkte på 

inflammatoriske celler, samt medvirker indirekte til inflammasjon ved å virke på leveren 

som produserer akutte fase-proteiner (Lazar, 2005).  

PPARγ uttrykkes i fettvev og aktiverte makrofager, inkludert skumceller og aterosklerotiske 

lesjoner (Ricote, Huang et al., 1998), samt T-celler, B-celler, dendrittiske celler, 

endotelceller og andre celletyper som påvirker inflammasjon og immunitet (Glass og 

Ogawa, 2006). Under differensiering av monocytter til makrofager induseres  PPARγ 

(ekspresjonen blir robust oppregulert) (Ricote, Huang et al., 1998). PPARγ induseres også 

under differensiering av monocytter til dendrittiske celler (Gosset, Charbonnier et al., 2001). 

PPARγ-agonister har vist anti-inflammatoriske effekter in vitro og in vivo, men er relativt 

ineffektive i akutte tilstander. Anti-inflammatoriske effekter er i størst grad observert i 

kronisk inflammatoriske sykdoms-modeller som aterosklerose og fedme-indusert 

insulinresistens. Syntetiske PPARγ-agonister hemmer sannsynligvis utvikling av 

inflammasjon gjennom multiple celletyper (Glass og Ogawa, 2006). PPARγ-ligander 

hemmer både aktivering av makrofager, samt deres produksjon av inflammatoriske 

cytokiner. Flere studier har vist at PPARγ hemmer ekspresjon av inflammatoriske gener, 

som TNF-α, IL-1β, MMP-9, scavenger-reseptor A og akutte fase-proteiner.(Jiang, Ting et 

al., 1998). PPARγ-agonister kan også regulere ekspresjon av gener gjennom PPARγ-

uavhengige mekanismer. For eksempel hemmer PPARγ-agonisten 15-deoxy-Delta12,14-

Prostaglandin J2 (15dPGJ2) NF-κB-signalering ved å hemme NFκB-kinase og den DNA-

bindende aktiviteten til NF-κB (Glass og Ogawa, 2006).  

Disse funnene antyder en viktig rolle for PPARs i å kontrollere inflammatoriske prosesser, 

som kan føre til nye potensielle terapeutiske angrepspunkt for inflammatoriske sykdommer 

(Sung, Park et al., 2004). 
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1.4 PPARγ-ligander 

Naturlige ligander for PPARγ er fettsyrer og fettsyrederivater (Kliewer, Sundseth et al., 

1997), som prostaglandiner (Forman, Tontonoz et al., 1995) og eikosanoider (Yu, Bayona et 

al., 1995). Det finnes også flere syntetiske ligander for PPARγ. Den klassen som er best 

karakterisert er tiazolidindionene (TZD) (Forman, Tontonoz et al., 1995; Lehmann, Moore 

et al., 1995), som i dag er i klinisk bruk for behandling av type 2 diabetes. Andre syntetiske 

PPARγ-ligander inkluderer L-tyrosin-baserte ligander (Henke, Blanchard et al., 1998), 

Fmoc-L-Leucine (Rocchi, Picard et al., 2001) og enkelte non-steroid-antiinflammatoriske 

legemidler (NSAIDs) (Lehmann, Lenhard et al., 1997). I tillegg til å moduleres ved 

ligandbinding, er PPARγ-aktivitet også påvirket av fosforylering (Hu, Kim et al., 1996; 

Ristow, Muller-Wieland et al., 1998). Fosforylering av MAP-kinase, som blant annet 

induserer korepressorene SMRT (Zhou, Gross et al., 2001), har vist redusert 

reseptoraktivitet i noen (Hu, Kim et al., 1996; Adams, Reginato et al., 1997; Ristow, Muller-

Wieland et al., 1998), men ikke alle (Zhang, Berger et al., 1996), studier. 

1.4.1 Syntetiske PPARγ- ligander 

Rosiglitazon 

 

Figur 1.6 Strukturformel for rosiglitazon. 

Rosiglitazon er et tiazolidindion (TZD), også kalt et glitazon. TZD tilhører en klasse 

antidiabetiske legemidler som forbedrer kroppens insulinfølsomhet. Rosiglitazon er en 

selektiv, full agonist for PPARγ (Hauner, 2002). Aktivering av PPARγ fører til metabolske 

og vaskulære effekter ved opp- og nedregulering av ulike gener involvert i lipid- og 

glukosemetabolisme, vaskulære- og trombotiske funksjoner og inflammatoriske responser 

(Miyazaki, Mahankali et al., 2001). Rosiglitazon reduserer insulinresistens i fettvev, 

skjelettmuskel og lever. Nivået av TG, FFA og low density lipoproteiner (LDL) i plasma 
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reduseres, og konsentrasjonen av HDL øker. Ved lavere nivåer av FFA reduseres 

lipotoksisitet i flere vev, inkludert pankreas, og slik forbedres β-cellenes funksjon. Mengden 

av β-celler øker, men selve insulinsekresjonen fra pankreas stimuleres ikke (Viberti, Kahn et 

al., 2002). 

 

Figur 1.7 Virkningsmekanisme for tiazolidindioner (TZD). TZD bindes til PPARγ, som så danner 

en heterodimer med aktivert RXR. Komplekset bindes til PPRE og regulerer gentranskripsjon av en 

rekke viktige proteiner i karbohydrat- og fettstoffskiftet. Figuren er hentet fra (Birkeland, 2001). 

Fmoc-L-Leucine 

 

Figur 1.8 Strukturformel for Fmoc-L-Leucine.  

Fmoc-L-Leucine (Fmoc-L-Leu) er en partiell PPARγ-agonist som binder og aktiverer 

PPARγ med 100-1000 ganger svakere affinitet enn fulle PPARγ-agonister, som for eksempel 

rosiglitazon. Fmoc-L-Leu endrer strukturkonformasjonen til PPARγ ved å aktivere andre 

koregulatorer enn de som aktiveres av fulle agonister. Dette fører til biologiske effekter som 

er ulike de biologiske effektene gitt av fulle PPARγ-agonister. I forhold til fulle PPARγ-
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agonister er Fmoc-L-Leu mindre adipogen, men gir en kraftigere forbedring i 

insulinfølsomheten og induserer ikke vektoppgang. Dette er vist i både diettinduserte og 

genetisk insulinresistente musemodeller. Disse biologiske effektene av Fmoc-L-Leu viser at 

liganden er en selektiv PPARγ-modulator som aktiverer noen (insulinsensitivitet), men ikke 

alle (adipogenese) signalveiene til PPARγ (Rocchi, Picard et al., 2001). 

1.5 PPARγ hos laks (Salmo Salar) 

I 1997 ble PPAR for første gang beskrevet hos laks (Ruyter, Andersen et al., 1997). Det 

finnes sannsynligvis flere varianter av PPAR hos laks enn hos pattedyr. Flere isoformer av 

PPARγ i laks med ulike funksjon og lengde er beskrevet. PPARγ cDNA fra laksens lever 

består av 2528 nukleotider. En trunkert (avkortet) variant som mangler AF-2 er også 

beskrevet (Andersen, Eijsink et al., 2000). To ulike ”splice-varianter” av PPARγ har blitt 

karakterisert (H. Sundvold, ikke publisert) og cDNA har blitt klonet i pCMV-script og kalt 

H15 (lang) og H16 (kort). H15 inneholder genet for lakse-PPARγ villtype (wt), normal 

variant (PPARγwt). H16 inneholder en kortere lakse-PPARγ splicingvariant med delesjon 

(PPARγΔ), med 34 færre aminosyrer i A/B-domenet. In vitro-studier i atlantisk laks har vist 

at PPARγ i stor grad uttrykkes i preadipocytter og modne adipocytter, og reseptoren spiller 

sannsynligvis en nøkkelrolle i adipogenesen (Vegusdal, Sundvold et al., 2003), slik som 

også er tilfelle hos mennesker. PPARγ hos laks og pattedyr kan aktiveres av like og ulike 

ligander. Grunnen til de forskjellige aktiveringsegenskapene kan være at det ligandbindende 

domenet hos laksens PPARγ inneholder ni flere aminosyrer enn hos pattedyr (Andersen, 

Eijsink et al., 2000). 

1.6 PPARγ`s målgener 

Lipoprotein lipase (LPL) 
Lipoprotein lipase (LPL) er et ekstrahepatisk enzym, som finnes i vaskulære endotelceller i 

hjerte, muskel og fettvev. LPL hydrolyserer TG i sirkulerende kylomikroner og very low 

density lipoproteiner (VLDL). LPL aktiveres av kofaktoren Apo-CII som sitter på overflaten 

av lipoproteinene. Nivået av enzymatisk aktivt LPL in vivo varierer avhengig av matinntak, 

faste og ulike farmakologiske intervensjoner (Saxena, Witte et al., 1989). LPL medierer 
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opptak av fettsyrer og kan kontrollere lagring av lipider mellom lever og ekstrahepatiske 

vev. LPL-aktivitet fører til høy perifer akkumulering av lipider (Griffin, Butterwith et al., 

1987; Andre, Guy et al., 2007) Mutasjoner i genene for LPL eller Apo-CII kan gjøre at disse 

proteinene blir defekte, og vil kunne føre til at VLDL og kylomikroner ikke brytes ned som 

normalt. Dette kan føre til blant annet aterosklerose, fedme, og dyslipidemi assosiert med 

diabetes, insulinresistens og infeksjon (Mead, Irvine et al., 2002). 

Mikrosomal triglyserid transfer protein (MTTP) 
Mikrosomal triglyserid transfer protein (MTTP) er essensielt for produksjon og sekresjon av 

apoB-inneholdende lipoproteiner som VLDL og kylomikroner i lever og tarm. Disse 

lipoproteinene er nødvendige for aborpsjon av fett, kolesterol og fettløselige vitaminer fra 

tarmen, samt transporten av disse næringsstoffene i blodet. In vitro katalyserer MTTP 

transporten av TG, kolesterylester og fosfolipider mellom membraner, men den eksakte 

rollen MTTP har i dannelsen av plasmaproteinene er ikke kjent. Ved fravær av MTTP kan 

ikke triacylglyserolrike lipoproteiner sekreres fra hepatocytter eller intestinale epitelceller. 

Defekter i genet som koder for MTTP kan føre til abetalipoproteinemi (ABL), som er en 

svært sjelden, arvelig sykdom (Jamil, Gordon et al., 1996). 

Acyl CoA:diacylglyseroltransferase (DGAT) 
Det siste trinnet i syntesen av triglyserider katalyseres av enzymet Acyl CoA:diacylglyserol 

acyltransferase (DGAT). Dette enzymet spiller en fundamental rolle i metabolisme av 

cellulært diacylglyserol og er viktig for fysiologiske prosesser som involverer 

triacylglyserolmetabolisme, slik som absorpsjon av fett fra tarmen, dannelse av 

lipoproteiner, fettvev og melk. Enzymet har høy aktivitet i fettvev, tynntarm og lever (Cases, 

Smith et al., 1998). Mus som mangler DGAT er resistente for fedme (Smith, Cases et al., 

2000) og har økt følsomhet for leptin og insulin (Chen, Smith et al., 2002). Hemming av 

DGAT representerer derfor et mulig farmakologisk angrepspunkt for fedme og diabetes type 

2 (Chen og Farese, 2005).  

Scavenger-reseptorer  
Scavenger-reseptor storfamilien består av seks klasser, A-F, og inneholder mange ulike 

transmembranreseptorer med varierende struktur, ekspresjon og funksjon. Felles for dem alle 

er at de binder modifisert LDL. I tillegg til sin rolle i transport av lipider over membraner, 
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spiller scavenger-reseptorene en viktig rolle i vertens forsvar og regulering av ervervet 

immunitet. Både Scavenger Reseptor klasse B, type I (SR-BI) og CD36 tilhører scavenger-

reseptor storfamilien (Greaves, Gough et al., 1998).  

Scavenger Reseptor klasse B, type I (SR-BI) 
SR-BI uttrykkes i hovedsak i lever og steroidogene vev, og er en av de viktigste aktørene i 

reguleringen av kolesterolhomeostasen. Denne reseptoren medierer en toveis transport av 

kolesterylestere (CE) assosiert med HDL i celler, og har en avgjørende rolle i leveringen av 

kolesterol fra perifere vev til leveren, kalt ”revers kolesteroltransport”(Acton, Rigotti et al., 

1996). Hepatisk SR-BI aktiverer det selektive opptaket av kolesterylester fra HDL og effluks 

av cellulært kolesterol til sirkulerende lipoproteiner, i hovedsak HDL (Ji, Jian et al., 1997), 

men også LDL (Stangl, Cao et al., 1998). Den primære funksjonen til SR-BI er å regulere 

nivået av cellulært kolesterol, men SR-BI kan også mediere fagocytose i apoptotiske celler 

ved å binde enheter av fosfatidylserin på celleoverflaten (Rigotti, Acton et al., 1995). 

Gjennom et komplekst regulert nettverk av transkripsjonsfaktorer kontrollerer hormoner, 

fettsyrer, lipoproteiner og næringsstoffer ekspresjonsnivået av SR-BI (Rhainds og Brissette, 

2004). 

CD36 
CD36 er et overflate-glykoprotein som uttrykkes i blant annet monocytter/makrofager, 

platelet, mikrovaskulære endotelceller og fettvev (Nicholson, Frieda et al., 1995). Den 

primære funksjonen til CD36 varierer med celletypen den uttrykkes i. CD36 er et viktig 

adhesjonsmolekyl og en klasse B scavenger-reseptor. I muskel og fettvev har CD36 en viktig 

rolle som fettsyretransportør. I makrofager er CD36 knyttet til binding av oksidert LDL og 

fagocytose av apoptotiske celler (Hajri og Abumrad, 2002). CD36 er reseptor for en rekke 

ulike ligander, for eksempel oksidert LDL og langkjedete fettsyrer (Nicholson, Frieda et al., 

1995). I genetisk fete og diabetiske dyremodeller, samt hos mus fôret med en fettrik diett, er 

ekspresjonen av CD36 økt. PPAR-agonister regulerer ekspresjonen av CD36. For eksempel 

medierer PPARγ en oppregulering av CD36 i humane makrofager (Hajri og Abumrad, 

2002). 
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1.7 Bakgrunn for oppgaven 

For å fremme kostnadseffektiv vekst av oppdrettslaks (Atlantisk laks, Salmo salar L.), blir 

laksen fôret med lipidrike dietter. Globalt sett er det mangel på marine ressurser, så derfor 

blir alternativer til fiskeolje (spesielt vegetabilske oljer) brukt i laksefôr for å sikre en 

bærekraftig vekst i en raskt voksende akvakulturnæring. I løpet av de siste tiårene har 

prosentandelen av lipider i fôret økt fra mindre enn 10% til mer enn 35%, samtidig som 

proteininnholdet har blitt redusert. Dette fører til rask vekst av fisken. Det høye innholdet av 

fett induserer en overskuddsakkumulering av fett i fettvevet hos laks. Dette fører til en 

situasjon som ligner den skremmende utviklingen av fedme hos mennesker. Mekanismene 

som regulerer fedme hos laks er ikke kjent. Det ville vært fordelaktig om det fantes måter å 

få fisken til å utnytte mer av lipidene i fôret til å produsere energi (for å spare proteiner til 

vekst), og ikke lagre det i overflødige fettreservoarer. Med endringer i fôret er det behov for 

å undersøke fiskens helse, vekst og kvalitet. Videre er et viktig å studere underliggende 

molekylære mekanismer, slik at følgene av slike endringer i dietten lettere kan forstås 

(Kleveland, 2007). 

Hos mennesker er det vist at kroppens fettinnhold, energiinntak og energiforbruk påvirkes av 

genetiske faktorer, men dette er enda ikke kjent hos fisk. Det er derfor behov for mer 

kunnskap om faktorer som fremmer og regulerer energimetabolismen og fettvevets funksjon. 

Fedme relateres til blant annet kardiovaskulære sykdommer og diabetes. I tillegg er det også 

vist økt mottakelighet for infeksjoner. Mekanismene for dette er ikke kjent, men kan bli 

knyttet til negative effekter et slikt metabolsk miljø har på immunitet (Lamas, Marti et al., 

2002). En høy kroppsmasseindeks (BMI) er også assosiert med økte nivåer av 

inflammatoriske markører, som for eksempel cytokiner (Bouloumie, Curat et al., 2005). 

PPARs er, på grunn av sin rolle i lipidhomeostasen, blant de mest undersøkte 

kjernereseptorene hos pattedyr (Desvergne og Wahli, 1999). I fisk derimot, er det lite 

kunnskap om PPARs aktivitet og funksjon. PPARγ-ligander induserer ekspresjon av gener 

involvert i lipidopptak og lagring, slik som CD36 og LPL. I atlantisk laks er det vist at 

PPARγ mRNA uttrykkes i lever og fettvev, og at denne reseptoren er involvert i 

reguleringen av fettsyremetabolismen i laksens lever (Ruyter, Andersen et al., 1997). Nyere 

studier i laks har vist at PPARγ-proteinet er lokalisert i kjernen i differensierende adipocytter 

(Vegusdal, Sundvold et al., 2003). I denne oppgaven ønsket vi å studere PPARγ i laks in 
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vitro med hensyn på subcellulær lokalisering etter interaksjoner mellom PPARγ og PPARγ-

agonister, og under cellulære stressresponser (virusinfeksjon). 
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1.8 Mål for oppgaven 

Målene med denne oppgaven har vært å: 

• Konstruere GFP-fusjonsproteiner av to ulike varianter av PPARγ i laks; PPARγwt og 

PPARγΔ ved hjelp av DNA-kloning. 

• Bruke celler transfektert med PPARγ-GFP som et assay-system for aktivering av 

PPARγ fra laks. Vi ønsket å studere proteinets subcellulære lokalisering under 

påvirkning av ulike PPARγ-agonister og under cellulære stressresponser, som for 

eksempel en virusinfeksjon. 

• Undersøke eventuelle forskjeller i ekspresjon, funksjon og ligandbindende 

egenskaper av de to ulike variantene av PPARγ; PPARγwt og PPARγΔ. 

• Studere ekspresjon av PPAR-gener og PPAR-regulerte gener i virusinfiserte ASK-

celler.



Materialer 

2. MATERIALER 

2.1 Kjemikalier og biologiske produkter 

Produkt  Leverandør 

2-merkaptoetanol Sigma Chemical 

St.Louis, USA 

Ampicillin Sigma-Aldrich 

St.Louis, USA 

BSA (Bovint serumalbumin) New England Biolabs®   

Ipswich, USA 

Buffer for DyNAzyme DNA Polymerase Finnzymes  

Espoo, Finland 

DMSO (Dimetyl sulfoksid) Sigma-Aldrich Co. 

dNTP mix (med dTTP) Applied Biosystems 

Foster City, USA 

EDTA M&B Laboratory Chemicals 

England 

Etanol (96%) Arcus Kjemi AS 

Norge 

Etidiumbromid Sigma-Aldrich Co. 

Ficoll Sigma-Aldrich Co. 

Føtalt kalveserum GIBCO BRL 

Uxbridge, England 

Gentamicin-sulfat BioWhittaker™,  

Maryland, USA 
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HCl Merck 

Darmstadt, Tyskland 

Iseddik Merck 

Kanamycin Sigma-Aldrich Co. 

KCl Koch-Light Laboratories Ltd. 

Colnbrook Bucks, England 

KH2PO4*2H2O Ferak 

Berlin, Tyskland 

Leibovitz L-15 medium BioWhittaker™ 

L-glutamin Sigma-Aldrich Co. 

NaCl Mallinckrodt Baker B.V. 

Deventer, Nederland 

Na2HPO4*2H2O Merck 

NEBuffer 2 New England Biolabs® 

NEBuffer 3 New England Biolabs® 

NEBuffer EcorI New England Biolabs® 

Orange G Merck 

ProLong® Gold Invitrogen, 

USA 

ProLong® Gold med DAPI Invitrogen 

SeaKem® LE Agarose Cambrex Bio Science Rockland, 

USA 

T4 DNA ligase Buffer New England Biolabs® 

Tris MP Biomedicals 

Ohio, USA 

Trizma® Base Sigma-Aldrich Co. 
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Trypsin-EDTA, 0,5 % Invitrogen 

Vann, Molecular Biology Grade 5PRIM GmbH 

Hamburg, Tyskland 

X-gal Sigma-Aldrich 

 

2.2 Enzymer 

Enzym Leverandør 

BamHI New England Biolabs®, 

Ipswich, USA 

BspEI New England Biolabs® 

DyNAzyme II DNA Polymerase Finnzymes, 

Espoo, Finland 

EcoRI New England Biolabs® 

NheI New England Biolabs® 

SacII New England Biolabs® 

T4 DNA Ligase New England Biolabs® 

XhoI New England Biolabs® 

 

2.3 DNA størrelsesmarkører 

• 100 bp DNA Ladder (New England Biolabs®, Ipswich, USA) 

• Λdna/Eco91l (BstEII) (Fermentas, Burlington, Canada) 

• GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder (Fermentas) 
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2.4 Løsninger 

Tabell 2.1 Løsninger til agarose gelelektroforese 

Løsning Innholdsstoffer Sluttkonsentrasjon Mengde 

Etidiumbromid Etidiumbromid 

MQ-vann 

10 mg/ml 100,0 mg 

10,0 ml 

 

50 x Tris-Acetat 
(TAE)-buffer 

 

1M Tris, pH 7,5 

0,5 M EDTA, pH 8,0 

Iseddik 

MQ-vann 

40mM 

1mM 

 

24,2 g 

10,0 ml 

5,71 ml 

ad 100 ml 

 

OrangeMix 

Ficoll 

Orange G 

0,5 M EDTA 

MQ-vann 

20 % 

0,25 % 

20 mM 

 

 

10,0 g 

0,125 g 

2,0 ml  

38,0 ml 

 

Tabell 2.2 Fosfatbufret saltvann (PBS), pH 7,4 

Innholdsstoff Mengde (4 liter) 

NaCl 

Na2HPO4*2H2O 

KH2PO4 

KCl 

MQ-vann 

32 g 

7,12 g 

1,08 g 

0,8 g 

3950 ml 

HCl  pH justeres til 7,4 
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Tabell 2.3 10% Leibovitz L-15 medium 

Innholdsstoff Mengde (500 ml) Sluttkonsentrasjon 

Leibovitz L-15 medium 

Føtalt kalveserum 

L-glutamin 

Gentamicin (50 mg/ml) 

2-merkaptoetanol 

500 ml 

50 ml 

10 ml 

500 µl 

400 µl 

 

10% 

4mM 

50µg/ml 

40µM 

 

Tabell 2.4: Tris-EDTA (TE), pH 7,6  (for oppløsning av primere) 

Innholdsstoff Mengde (10 ml) Sluttkonsentrasjon 

1 M Tris pH 7,5 

0,5 M EDTA pH 8,0 

MQ-vann 

1,0 ml 

0,2 ml 

8,8 ml 

10 mM 

1mM 

 

 

2.5 Kit 

• Cell Titer 96®Aqueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay (Promega, USA) 

• FuGENE 6 (Roche, Sveits) 

• High Capacity cDNA Reverse Transcription  Kit (Applied Biosystems, USA) 

• LightCycler® 480 DNA SYBR Green Master (Roche, Sveits) 

• Nucleofector® Solution (Amaxa Biosystems, USA) 

• QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen, USA) 

• QIAquick Spin Miniprep Kit (Qiagen, USA) 

• TOPO TA Cloning Kit (Invitrogen, USA) 
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2.6 Celler 

• ASK (Atlantic Salmon Kidney)-celler (gave fra B. Krossoy, Institutt for fiskeri og 
marinbiologi, Universitetet i Bergen, Norge)  

• CV-1-celler (Hopps, Bernheim et al., 1963) 

2.7 Plasmider 

• H15-salPPARγwt (gave fra H. Sundvold, Akvaforsk, Universitetet for miljø- og 
biovitenskap, Norge) 

• H16-salPPARγΔ (gave fra H. Sundvold) 

• pEGFP-N1 (BD Biosciences Clontech, USA) 

• pEGFP-C1 (BD Biosciences Clontech) 

• pEGFP-C1-hLC3 (gave fra H. C. Gilje Birkeland, Radiumhospitalet, Oslo, Norge) 

• pUC19 (Invitrogen, USA) 

2.8 Syntetiske PPARγ-ligander 

• Fmoc-L-Leucine (Merck, Darmstadt, Tyskland), løst og fortynnet i DMSO til 10 µM 

• Rosiglitazon (Alexis Biochemicals, Lausen, Sveits), løst og fortynnet i DMSO til 100 
µM 
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2.9 Primere 

Tabell 2.5 Primere benyttet for sanntids revers-transkriptase PCR (Sanntids RT-PCR). 
Primerne var allerede designet og testet. *E = primer-effektivitet. 

Målgen Retning Sekvens E-
verdi* 

Acc.no. 

18S F (5`-3`) 

R (5`-3`) 

TGTCCGCTAGAGGTGAAATT 

GCAAATGCTTTCGCTTTCG 

2,00 AJ427629 

EF1-α F (5`-3`) 

R (5`-3`) 

CACCACCGGCCATCTGATCTACAA 

TCAGCAGCCTCCTTCTCGAACTTC 

1,97 AF321836 

CD36 F (5`-3`) 

R (5`-3`) 

GGATGAACTCCCTGCATGTGA  

TGAGGCCAAAGTACTCGTCGA 

1,98 AY606034 

DGAT F (5`-3`) 

R (5`-3`) 

GCAGCTTTGTACACAGAGCGAA 

CCATTAGTACGATAGCCACCGG 

1,77 DQ839256 

LPL F (5`-3`) 

R (5`-3`) 

TGCTGGTAGCGGAGAAAGACAT 

CTGACCACCAGGAAGACACCAT 

2,0 B1468076 

MTTP F (5`-3`) 

R (5`-3`) 

CAAAGACCAGCGTCAACAACAA 

CGCCTCTGTCTCAAAGCTCACT 

2,07 CA042356 

PPARα F (5`-3`) 

R (5`-3`) 

TCCTGGTGGCCTACGGATC 

CGTTGAATTTCATGGCGAACT 

1,99 DQ294237 

PPARδ(β) F (5`-3`) 

R (5`-3`) 

GAGACGGTCAGGGAGCTCAC 

CCAGCAACCCGTCCTTGTT 

2,07 AJ416953 

PPARγ F (5`-3`) 

R (5`-3`) 

CATTGTCAGCCTGTCCAGAC 

TTGCAGCCCTCACAGACATG 

2,04 AJ416951 

SR-BI F (5`-3`) 

R (5`-3`) 

AACTCAGTGAAGAGGCCAAACTTG 

TGCGGCGGTGATGATG 

1,99 DQ914655 
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3. METODER 

3.1 Dyrking av E.coli vekstkultur 

E.coli vertsceller ble dyrket opp i flytende kultur for isolering av plasmidene H15 og H16. 

Plasmidet H15 (7,608 kb) inneholder genet for lakse-PPARγ villtype (wt), normal variant. 

H16 (7,404 kb) inneholder en kortere lakse-PPARγ splicingvariant med delesjon (Δ). 

Plasmidene er klonet i pCMV-script (Stratagene) og har resistensmarkør for kanamycin og 

neomycin. 

En enkelt koloni av E.coli vertsceller ble overført til Sterilinrør med flytende LB-medium 

tilsatt 50 µg/ml kanamycin. Sterilinrørene ble inkubert (Inova™ 4200 Incubator Shaker) 

over natt (ON) ved 250 rpm i 37ºC. 

3.2 Isolering av plasmid-DNA 

Plasmid-DNA ble isolert fra kultur av E.coli vertsceller, ved en metode basert på alkalisk 

lysis og rensing fra en kommersiell silikabasert kolonne (Qiagen). Prosedyren ble utført etter 

produsentens instruksjoner (Qiagen), som beskrevet i ”QIAprep Miniprep Handbook”. DNA 

ble eluert i 50 µl 10 mM Tris-Cl (pH 8,5).  

3.3 Spektrofotometri for måling av DNA-konsentrasjon 

Konsentrasjon av DNA i prøven kan bestemmes ved spektrofotometri. DNA har 

absorpsjonsmaksimum ved 260 nm, proteiner har absorpsjonsmaksimun ved 280 nm. 

Forholdet mellom OD260/OD280 er et mål på renheten til nukleinsyren. For et rent 

dobbelttrådet DNA-preparat vil verdien være rundt 1.8, mens verdien vil være signifikant 

lavere dersom løsningen er forurenset med proteiner, kloroform eller fenol (Sambrook og 

Russell, 2001). I denne oppgaven ble spektrofotometrene Eppendorf Bio Photometer og 

Beckman DU®530 Life Science UV/Vis Spectrophotometer benyttet. 
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3.4 Polymerase kjedereaksjon (PCR) 

PCR er en metode for å amplifisere en bestemt DNA-sekvens in vitro. PCR-reaksjonen 

foregår ved at en blanding av DNA-templat, et primerpar, dNTP og en termostabil 

polymerase eksponeres for ulike temperaturer i flere sykluser. Reaksjonen starter ved at den 

doble DNA-tråden denatureres og deles til to enkelttråder ved høy temperatur. Temperaturen 

senkes til en temperatur som er optimal for at primerne bindes til templatet. Primerne bindes 

til hver sin komplementære DNA-tråd. Primerne definerer området av DNAet som skal 

kopieres, og fungerer som startsted for DNA-polymerasen. Deretter økes temperaturen til det 

som er optimalt for at DNA-polymerasen skal syntetisere nytt DNA (68-72ºC). DNA-

kopieringen skjer eksponensielt ved at de ulike trinnene i PCR gjentas i flere sykluser 

(Metzker og Caskey, 2001).  

Primere som inneholdt kutteseter for restriksjonsenzymer ble designet. PPARγwt med 

plasmidet H15 som templat, ble amplifisert ved bruk av forover- og reversprimerne vist i 

tabell 3.1. Ulike kombinasjoner av foroverprimer og reversprimer ble benyttet. 

Tabell 3.1 Primere benyttet til amplifisering av PPARγwt 

Primer Retning Sekvens (kuttesetet er uthevet) 

XhoI_F F(5`-3`) CAGCTCGAGCCACCATGGTGGACACACGGAGAGCAA

NheI_F F(5`-3`) CAGGCTAGCCACCATGGTGGACACACGGAGAGCA 

EcoRI_R R(5`-3`) GTGGAATTCCGTACAGGTCTCTCATGATCTC 

BamHI_R R(5`-3`) CTGGGATCCGCGTACAGGTCTCTCTCATGATCT 

 

PPARγΔ med plasmidet H16 som templat ble amplifisert ved bruk av forover- og 

reversprimerne vist i tabell 3.2. Ulike kombinasjoner av foroverprimer og reversprimer ble 

benyttet. 
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Tabell 3.2 Primere benyttet til amplifisering av PPARγΔ 

Primer Retning Sekvens (kuttesetet er uthevet) 

BspEI_F F(5`-3`) CAGTCCGGAATGGTGGACACACGGAGAGCA 

XhoI_F F(5`-3`) CAGGCTCGAGCCATGGTGGACACACGGAGAGCA 

BamHI_R R(5`-3`) TGCGGATCCTTAGTACAGGTCTCTCATGATCTC 

SacII_R R(5`-3`) TGCCCGCGGTTAGTACAGGTCTCTCATGATCTC 

. 

PCR-blanding: 

Templat (H15 og H16) 30 ng 

Dynazyme II DNA Polymerase 2 µl 

10 x Buffer for Dynazyme DNA Polymerase 10 µl 

Primer, forover 5 µM 

Primer, revers 5 µM 

dNTP mix (med dTTP) 10 mM  

Nukleasefritt vann  100 µl 

 

PCR-program: 

Denaturering: 95ºC i 5 minutter  

Denaturering: 

Primer-hybridisering: 

Polymerisering: 

95 ºC i 1 minutt 

62 ºC i 1 minutt 

72 ºC i 2 minutter 

                         
x 40 
sykluser 

Ekstensjon (for å sikre 
intakte ”A-overheng”) 

72 ºC i 7 minutter  

Avkjøling 4 ºC  ∞  

 

En varmeblokk av typen Eppendorf Mastercycler Gradient ble benyttet. 
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3.5 Opprensing av PCR-produkt 

PCR-produkter ble renset opp ved hjelp av ”QIAquick PCR Purification Kit” etter 

produsentens instruksjoner (Qiagen), beskrevet i QIAquick® Spin Handbook. QIAquick-

systemet kombinerer spinnkolonne-teknologi med de selektive bindingsegenskapene til 

silika-gel-membranen på kolonnen under tilstedeværelse av høy saltkonsentrasjon, mens 

forurensninger passerer kolonnen. Forurensninger ble vasket bort, og rent DNA ble eluert i 

30 µl 10mM Tris-Cl (pH 8,5). De rensede PCR-produktene ble identifisert ved bruk av 

agarose gel-elektroforese, for å sikre at produkter av forventet størrelse var blitt amplifisert. 

3.6 Agarose gelelektroforese 

Agarose gelelektroforese separerer, identifiserer og renser DNA fragmenter på grunnlag av 

lengde og konfigurasjon. DNA er negativt ladet ved nøytral pH, og vandrer mot positiv pol i 

et elektrisk felt. Nettverket som dannes når agarose stivner bidrar til separasjon av 

fragmentene ved at små fragmenter vandrer raskere gjennom nettverket enn store. DNA-

molekylenes konformasjon påvirker også vandringshastigheten. Supercoilet DNA vil være 

mer kompakt enn både lineært og åpent sirkulært DNA, og dermed vil det vandre raskere 

enn de mindre kompakte formene (Voytas, 2001). 

I denne oppgaven ble det benyttet agarose-konsentrasjoner på 0,8-1,0 %, tilpasset størrelsen 

på DNA-fragmentene som skulle separeres.  

For å visualisere DNA i gelen er den tilsatt etidiumbromid (EtBr). EtBr interkaleres mellom 

basene i DNA, og komplekset som dannes fluoriserer ved bestråling med UV-lys. 

Fluorescensen som avgis fra komplekset er mye kraftigere enn fra EtBr alene. Dette gjør det 

mulig å visualisere svært små mengder DNA. Ved å tilsette en størrelsesmarkør, som 

inneholder DNA-fragmenter av kjent størrelse, kan størrelsen på ukjente DNA-fragmenter 

bestemmes (Voytas, 2001).  

I denne oppgaven ble størrelsesmarkørene GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder og Λdna/Eco91l 

(BstEII) benyttet.  

Agarose ble løst i ønsket konsentrasjon i 1 x TAE-buffer, og tilsatt EtBr til 

sluttkonsentrasjon på 0,5 µg/ml. DNA-prøver og en størrelsesmarkør, alle med 0,33 x 
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OrangeMix (OM) ble applisert i brønnene. Elektroforese ble kjørt på 80-90 V i 1-1,5 time. 

DNA ble visualisert ved UV-lys i geldokumentasjons-instrumentet Gel Doc 1000 (Biorad). 

3.7 DNA-ligering og transformasjon 

DNA-fragmenter kan ligeres for å danne nye rekombinante molekyler. En av metodene for å 

kombinere DNA-fragmenter in vitro bygger på DNA-ligasen sin evne til å kovalent binde 

komplementære kohesive ender dannet av enkelte restriksjonsenzymer. Det er sentralt med 

en gitt tetthet av molekyler i ligeringsblandingen. Produktet av ligeringen kan deretter 

transformeres inn i kompetente E.Coli-celler. Kompetente celler er celler som har evne til å 

ta opp fremmed DNA og bli transformert (Sambrook og Russell, 2001). 

I dette arbeidet ble det benyttet henholdsvis 3 x og 9 x mengde av innskudd i forhold til 

vektor (molar ratio). Til transformasjon ble de kjemisk kompetente cellene ”JM109 High 

Efficiency Competent Cells” (Promega), ”One Shot® TOP10 Competent E.coli Cells” 

(Invitrogen) og ”XL 10-Gold Ultracompetent Cells” (Stratagene), samt de 

elektrokompetente cellene AH695 E.coli XL1-blue MRF (Chuang, Chen et al., 1995) 

benyttet.  

3.7.1 pGEM®-T Easy vektorsystem 

pGEM®-T Easy vektorsystem (Promega), se figur 3.2, er egnet for TA-kloning av PCR-

produkt. Vektoren er lineær og har et 3`T-overheng i begge ender, slik at ligering av PCR-

produkt med 3`A-overheng kan oppnås (Marcus, Hartnett et al., 1996). PCR-produktet 

tilsettes ligeringsbuffer, vektor og ligase og ligeres ON før kompetente bakterier 

transformeres med ligeringsblandingen. Vektoren består av 3,015 kb og har resistensmarkør 

for ampicillin.  
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Figur 3.2 Kloningsvektoren  p-GEM®-T Easy Vector. Figuren er hentet fra (Marcus, Hartnett et al., 

1996). 

3.7.2 Ligering av PPARγ og pGEM®-T-Easy 

Ligering ble utført i henhold til produsentens instruksjoner (Promega), etter ”Protocol for 

ligation using the pGEM®-T Easy Vectors and the 2 x Rapid Ligation Buffer”. Reaksjonen 

ble inkubert ON ved 4ºC. 

For beregning av riktig mengde innskudd (PCR-produkt) som skulle brukes i 

ligeringsreaksjonen ble følgende formel benyttet: 

ng vektor x antall kb innskudd  x innskudd (molar ratio)  = ng innskudd 
          antall kb vektor                    vektor 

3.7.3 Transformasjon av PPARγ og pGEM®-T-Easy 

Blandingen ble transformert inn i ”JM109 High Efficiency Competent Cells” og sådd ut på 

skåler som inneholdt LB-medium, ampicillin, IPTG og X-Gal, for utnyttelse av blå-hvit 

seleksjon, se avsnitt 3.7.9. Transformasjonen ble utført etter produsentens instruksjoner 

(Promega), som beskrevet i ”Protocol for Transformations Using the pGEM®-T Easy Vector 

Ligation Reactions”. 

Bakterieskålene ble dyrket opp i inkubator ON ved 37ºC. Hvite kolonier ble plukket og 

inokulert, som beskrevet i avsnitt 3.1. Frysestock av nye bakteriekulturer ble laget ved å 
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tilsette glycerol (20 % v/v), og lagret ved -80 ºC. Rensing av plasmid ble videre utført som 

beskrevet i avsnitt 3.2. 400 ng av hver prøve ble levert til sekvensering, se avsnitt 3.7.4.  

3.7.4 Sekvensering  

400 ng konstrukt (pGEM®-T-Easy med innskudd av PPARγ fra plasmidene H15 og H16), 

ble tilsatt foroverprimer M13 (Invitrogen) og reversprimer M13 (Invitrogen). 

Nukleotidsekvensen til PPARγ ble verifisert ved sekvensering (ABI 3730 kapillær 

elektroforese-sekvenserer) hos ABI-lab, Institutt for Molekylær Biovitenskap, Universitetet i 

Oslo. 

Sekvenseringsblanding: 

Plasmid 400 ng 

Primer (forover eller revers) 5µM 

MQ-vann  10 µl 
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3.7.5 pEGFP-kloningsvektorer 

Kloningsvektorene pEGFP-N1, pEGFP-C1 og pEGFP-C1-hLC3 ble benyttet til kloning av 

PPARγwt og PPARγΔ. Vektorene har resistensmarkør for kanamycin og neomycin, se figur 

3.3. 

 

 

Figur 3.3 Kloningsvektorene pEGFP-N1 og  pEGFP-C1.  pEGFP-C1-hLC3 er en pEGFP-C1-

vektor hvor et innskudd av  genet for det autofage proteinet hLC3 er klonet inn i multiklonings-setet 

(MSC). Størrelsen på hLC3 er 380 bp.Figurene er hentet fra (Clontech, 2002). 

3.7.6 Kutting med restriksjonsenzymer 

Restriksjonsenzymer er bakterielle enzymer som inngår som en forsvarsmekanisme hos 

bakterien. De virker ved å kutte opp fremmed DNA (som for eksempel oppstår under 

infeksjoner med bakteriofager). Bakterien skiller mellom eget og fremmed DNA ved at 

bakteriens eget DNA er metylert i spesifikke seter i sekvensen. Fremmed DNA som mangler 

metylgruppen i disse setene blir dermed angrepet av restriksjonsenzymene. Det finnes 

mange ulike restriksjonsenzymer fra ulike bakterier. Hvert restriksjonsenzym gjenkjenner en 

spesiell DNA-sekvens på 4-8 basepar, og kutter ètt spesifikt sted i denne sekvensen. 

Enzymene har også ulike måter å kutte på. Noen kutter slik at det blir et 3´overheng eller 

5´overheng og andre kutter slik at det blir en butt ende. På 3´overheng sitter alltid 

hydroksylgruppen igjen og på 5´overheng sitter alltid fosfatgruppen igjen. Disse 

overhengene kalles for kohesive ender, fordi de kan binde seg til hvilken som helst DNA-
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ende som har den komplementære nukleotidsekvensen. Dette gjør at et fragment etter kutting 

med et restriksjonsenzym, kan kobles sammen med et annet fragment som er kuttet med det 

samme restriksjonsenzymet, ved hjelp av DNA-ligase. Dette er blant annet prinsippet bak 

ligering av fragmenter inn i ulike vektorer, noe som er en av de viktigste bruksområdene for 

restriksjonsenzymer (Sambrook og Russell, 2001). 

Opprenset pGEM®-T-Easy-plasmid med PPARγ-innskudd fra H15 og H16, samt 

kloningsvektorene pEGFP-N1, pEGFP-C1 og pEGFP-C1-hLC3 ble dobbeltkuttet med sine 

respektive restriksjonsenzymer, se tabell 3.3. Produsentens retningslinjer (NEB) ble benyttet 

for optimal inkubasjonstemperatur, reaksjonsbuffer og eventuell bruk av Bovint 

serumalbumin (BSA). Kuttereaksjonene ble kjørt på agarosegel som beskrevet i avsnitt 3.6. 

Båndene med riktig størrelse ble skåret ut og renset opp ved bruk av QIAquick Gel 

Extraction Kit etter produsentens instruksjoner (Qiagen), beskrevet i QIAquick® Spin 

Handbook. 

Kutteblanding: 

2 µg DNA   

2 µl buffer 

0,2 µl 100 x BSA  

1 µl av hvert restriksjonsenzym 

Nukleasefritt vann til sluttvolum 20 µl 
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Tabell 3.3 Restriksjonsenzymer benyttet i denne oppgaven. Posisjonen hvor restriksjonsenzymet 
kutter er merket av med trekanter (▼ og ▲). 

Enzym Kuttesekvens 

BamHI 5`...G▼GATCC...3` 

3`...CCTAG▲G...5` 

BspEI 5`...T▼CCGGA...3` 

3`...AGGCC▲T...3` 

EcoRI 5`...G▼AATTC...3` 

3`...CTTAA▲G...5` 

NheI 5`...G▼CTAGC...3` 

3`...CGATC▲G...5` 

SacII 5`...CCGC▼GG...3` 

3`...GG▲CGCC...5` 

XhoI 5`...C▼TCGAG...3` 

3`...GAGCT▲C...5` 

3.7.7 Ligering av PPARγ og pEGFP 

Opprenset innskudd (PPARγ) kuttet ut fra pGEM®-T-Easy-vektoren ble ligert sammen med 

kuttet og opprenset vektor pEGFP-N1 eller pEGFP-C1. For beregning av riktig mengde 

innskudd som skulle brukes i ligeringsreaksjonen ble formelen beskrevet i avsnitt 3.7.2 

benyttet. Reaksjonene ble inkubert ON ved 16ºC. 

Ligeringsblanding: 

Innskudd X ng 

Vektor 50 ng 

10 x Buffer for T4 DNA ligase 1 µl 

T4 DNA ligase 1 µl 

Nukleasefritt vann  10 µl 
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3.7.8 Transformasjon av PPARγ + pEGFP 

Ligeringene ble transformert inn i One Shot® TOP10 kjemisk kompetente E.coli-celler og 

sådd ut på skåler som inneholdt fast LB-medium, 50 µg/ml kanamycin, IPTG og X-Gal, for 

utnyttelse av blå-hvit seleksjon, se avsnitt 3.7.9. Transformasjonen ble utført etter 

produsentens instruksjoner (Invitrogen), som beskrevet i manualen ”One Shot® Top 10 

Competent E.coli Cells”. Bakterieskålene ble dyrket opp i inkubator ON ved 37ºC. 

Ligeringene ble også transformert inn i ”JM109 High Efficiency Competent Cells” 

(Promega), XL 10-Gold Ultracompetent Cells” (Stratagene) samt de elektrokompetente 

cellene AH695 E. coli XL1-blue MRF (Chuang, Chen et al., 1995). Alle transformasjonene 

ble utført etter produsentenes instruksjoner. 

Hvite kolonier ble plukket og inokulert som beskrevet i avsnitt 3.1. Frysestock av nye 

bakteriekulturer ble laget på tilsvarende måte som beskrevet i avsnitt 3.7.3. Opprensing av 

plasmid ble videre utført som beskrevet i avsnitt 3.2.  

3.7.9 Blå/hvit seleksjon 

For å se om kloningen har vært vellykket, har vektorene pGEM®-T-Easy, pEGFP-N1 og 

pEGFP-C1 i tillegg til antibiotikaseleksjon, blå/hvit seleksjon ved transformasjon.  

X-gal er en fargeløs forbindelse som blir spaltet av β-galaktosidase (β-gal), og frigjør 

dermed ett blått indolyl-derivat. IPTG induserer syntese av β-gal, og er nødvendig for å få 

transkripsjonen i gang. Et innskudd kan bli satt inn i lacZ-genet (polylinkeren) i vektorene 

pGEM®-T-Easy, pEGFP-N1 og pEGFP-C1. LacZ koder for  β-gal. Dersom lacZ uttrykkes, 

vil β-gal kløyve X-gal, og koloniene blir blå. Celler som tar opp innskuddet muterer den 

kodende sekvensen til β-gal, slik at positive kolonier (innskudd innsatt i vektor) blir hvite, 

fordi genet β-gal da brytes opp og vil dermed ikke uttrykkes, noe som medfører at X-gal 

ikke spaltes (Sambrook og Russell, 2001). 
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3.7.10 Sekvensering av PPARγwt-GFP 

Konstruktet PPARγwt-GFP, ble verifisert ved sekvensering (ABI-lab, Institutt for Molekylær 

Biovitenskap (IMBV), Universitetet i Oslo), som beskrevet i avsnitt 3.7.4. Foroverprimeren 

pEGFP-C1 (5`CATGGTCCTGCTGGAGTTCGTG3`) (Invitrogen) ble benyttet. 

3.8 Atlantic Salmon Kidney (ASK )-celler 

ASK (Atlantic Salmon Kidney)-cellelinjen stammer fra hodenyre-leukocytter fra atlantisk 

laks (Rolland, Bouchard et al., 2005). Alt arbeid med celler ble utført i LAF-benk (Holten 

Safe 2000 Model 1.2). 

3.8.1 Splitting av ASK-celler 

ASK-celler ble splittet i 10% Leibovitz medium, som er et optimalt vekstmedium for ASK-

celler. Cellene ble kontinuerlig splittet 1:2,5 hver 2.uke. Cellene ble dyrket  i 175m2 

cellekultur-flasker og inkubert ved 20ºC. 

3.9 Toksisitets-studier 

3.9.1 Fortynningsrekke av ASK-celler 

En 1:2 fortynningsrekke av ASK-celler ble sådd ut i en transparent 96-brønners plate, se 

tabell 3.4. Det ble sådd ut 8 paralleller av hver fortynning. For at cellene skulle feste seg, ble 

platen inkubert ved 20ºC i 24 timer. 

Tabell 3.4 Antall celler i hver brønn  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Antall 
celler 

0 1 560 3 125 6 250 12 500 25 000 50 000 100 000
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3.9.2 Toksisitets-studie av Fmoc-L-Leu 

På en transparent 96-brønners plate ble det sådd ut 20 000 ASK-celler i hver brønn. For at 

cellene skulle feste seg, ble platen inkubert ved 20ºC i 24 timer. Deretter ble ulike 

konsentrasjoner av liganden Fmoc-L-Leu tilsatt, 8 paralleller av hver, se tabell 3.5. Èn rad 

ble tilsatt kùn DMSO, løsningen Fmoc-L-Leu er fortynnet i, for å avdekke eventuelle 

feilkilder på grunn av dette løsningsmiddelet. 

Tabell 3.5 Ulike konsentrasjoner av liganden Fmoc-L-Leu (Fmoc) samt DMSO tilsatt i 
hver brønn 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Antall 
celler 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Kons. 

Tilsetning 

0 

Ingen 

0,1µM 

Fmoc 

1µM 

Fmoc 

10µM 

Fmoc 

100µM 

Fmoc 

1mM 

Fmoc 

10mM 

Fmoc 

20µl 

DMSO 

. 

3.9.3 Måling av celleviabilitet 

Celleviabilitet (antall levende celler) ble målt ved hjelp av en kvantitativ kalorimetrisk 

metode. Kitet ”Cell Titer 96®Aqueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay” (Promega) 

ble benyttet. Hver brønn ble tilsatt en bestemt mengde fargeløs MTS-reagens supplementert 

med PMS.  

Metabolsk aktive celler med produksjon av NADH reduserer det fargeløse MTS-saltet til et 

farget formazanprodukt. Det er en lineær sammenheng mellom mengde formazan produsert, 

og antall viable celler (Mosmann, 1983).  

Antall viable celler i de respektive brønnene ble funnet ved å direkte måle absorbansen av 

fargeproduktet ved 490 nm. Prosedyren ble utført etter produsentens instruksjoner 

(Promega), men inkuberingstemperaturen ble endret til 20ºC, og tiden til 16 timer. 

Absorbansen ble målt på spektrofotometer (HTS 7000 Plus Bio Assay Reader) ved 490 nm. 
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3.10 Transfeksjon 

DNA-overføring til eukaryote celler som ikke skjer ved hjelp av virus kalles generelt 

transfeksjon. Når det gjelder prokaryote er det vanlig å kalle det transformasjon. Hvis det er 

virus som tar med seg DNA inn i en celle, er det infeksjon eller transduksjon. Det skilles 

mellom to typer transfeksjon, stabil og transient. Ved stabil transfeksjon vil den tranfekterte 

cellen beholde og uttrykke det overførte DNA også etter fremtidige delinger, slik at det 

oppnås en stabil cellelinje som uttrykker det klonede genet. Ved transient transfeksjon vil 

cellen bare beholde og uttrykke dette genet i en viss periode (Sambrook og Russell, 2001). 

3.10.1 Transfeksjon av ASK-celler 

Transfeksjon av ASK-celler ble utført ved elektrokorporering ved bruk av metoden 

”Nucleofector technology” (Amaxa biosystems). Prosedyren ble utført etter produsentens 

instruksjoner, som beskrevet i Nucleofector™ Manual (Amaxabiosystems, 2006). 

Celleløsningen ble trypsinert, fordelt i rør, og sentrifugert ved 1200 x g ved romtemperatur i 

10 minutter. Supernatanten ble fullstendig fjernet. Pelleten ble resuspendert ved 

romtemperert Nucleofector®-løsning til sluttkonsentrasjon på 2x106 celler/100 µl. 5 µg H15-

PPARγ-GFP og 2 µg pmaxGFP™ (positiv kontroll) ble tilsatt hvert sitt respektive rør og 

prøven overført til en amaxa-sertifisert kuvette. Prøven ble transfektert i Nucleofector® ved 

bruk av programmet T-20. Deretter ble prøven resuspendert i 10 % Leibovitz L-15-medium 

og overført med en spesialisert plastpipette (amaxa biosystems) fra kuvetten til et 6-brønners 

brett. Hver brønn inneholdt 2 dekkglass. Cellene ble tilsatt 10 % Leibovitz L-15-medium og 

inkubert ved 20ºC i 5-6 dager, før tilsetning av ligand, se avsnitt 3.10.3.   

3.10.2 Transfeksjon av CV1-celler 

CV-1-cellelinjen er en fibroblastlignende celletype som stammer fra nyreceller fra Afrikansk 

grønnape (Ceropithecus aethiops) (Hopps, Bernheim et al., 1963).  

FuGENE 6 transfeksjonsreagens (Roche) er en blanding av lipider og andre komponenter 

løst i 80 % etanol. Denne multikomponentreagensen danner et kompleks med DNA som 

deretter transporteres inn i cellene (Roche, 2007).  
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Transfeksjon av CV-1-cellene ble transfektert ved lipofeksjon. ”FuGENE 6 Transfection 

Reagent”(Roche) ble benyttet, og prosedyren ble utført etter produsentens instruksjoner. 

Cellene ble transfektert med 2 µg H15 og 0,25 µg pmaxGFP™ som positiv kontroll, og 

inkubert ved 37ºC med 5 % CO2 i en dag før tilsetning av ligand, se avsnitt 3.10.3. 

3.10.3 Tilsetning av ligander 

5-6 dager etter transfeksjon ble ASK-cellene tilsatt 10 µM Fmoc-L-Leu, 100 µM 

rosiglitazon og 20 µl DMSO (samme konsentrasjon som i 10 µM Fmoc-L-Leu) i hver sin 

brønn. En brønn ble ikke tilsatt noe. CV-1 cellene ble tilsatt samme mengde ligand og 

DMSO dagen etter transfeksjon. 

3.10.4 Fiksering av ASK- og CV-1-cellene 

Medium ble fjernet og cellene vasket med kald PBS, før de ble fiksert med 4% PFA i 10 

minutter. Deretter ble cellene vasket tre ganger med PBS. Dekkglassene ble overført til 

objektglass med en liten dråpe ”ProLong® Gold” med eller uten DAPI.  

3.11 Mikroskopering 

Et molekyl eller atom kan absorbere elektromagnetisk energi og dermed komme inn i en 

høyere elektronisk, vibrerende eller roterende tilstand. Fluoroforer absorberer 

elektromagnetisk energi ved en spesifikk bølgelengde og kommer inn i en mer energirik 

tilstand. Når molekylet går tilbake til en lavere energitilstand vil det sende ut stråling med 

lengre bølgelengde (Petty, 2007). 

Grønt fluorescerende protein (GFP) 
Grønt fluorescerende protein (GFP) ble klonet fra maneten Aequorea victoria i 1991 

(Prasher, Eckenrode et al., 1992). GFP er et fluorescerende protein som ikke trenger andre 

kofaktorer eller substrat for dannelsen av grønt lys. Ved å utsette GFP for langbølget lys, for 

eksempel fra et fluorescensmikroskop, kan proteinet studeres i mikroskop. Dette brukes i 

praksis ved at man ved hjelp av kloning lager en fusjon av genet for GFP og genet for det 

proteinet man ønsker å studere og introduserer dette til organismen eller cellekulturen. 
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Resultatet er et fusjonsprotein med GFP i ende eller front av proteinet som vil være synlig i 

fluorescensmikroskop. På denne måten kan man studere den subcellulære lokaliseringen til 

proteinet i en levende celle. Det er imidlertid viktig å være klar over at GFP-enden/-fronten 

er relativt stor (27kDa) og kan derfor påvirke det aktuelle proteinets funksjonalitet (Misteli 

and Spector 1997). GFP-vedhenget kan tenkes å påvirke proteinets folding, intracellulære 

lokalisering og funksjon. 

3 dager etter fiksering av ASK- og CV-1-cellene ble disse undersøkt i fluorescensmikroskop 

(Nikon Eclipse TE 300 DV fluorescensmikroskopi). Det ble tatt digitale bilder av celler 

transfektert med de fluorescerende proteinene PPARγwt-GFP og pmaxGFP™, med kamera 

koblet til mikroskopet (Spot RT fargebildekamera). Programvaren som ble benyttet var 

programmet Spot Advanced. 

3.12 Ekspresjon av PPAR-gener og PPAR-regulerte gener 
i virusinfiserte ASK-celler 

3.12.1 Syntese av cDNA 

RNA-prøver fra uinfiserte (mock-infiserte) ASK-celler og ASK-celler infisert med infeksiøst 

lakseanemivirus, isolat 4 (ILAV4) ble benyttet som templat for cDNA-syntese. RNA-

prøvene ble revers transkribert til cDNA ved bruk av kitet ”High-Capacity cDNA Reverse 

Transcription”. Metoden ble utført etter produsentens instruksjoner (Applied Biosystems). 
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PCR-blanding (1 rør): 

RNA 1 µg 

10x RT Buffer 10 µl  

25 x dNTP Mix (100mM) 4 µl 

Multiscribe™ Reverse Transcriptase 5 µl 

10 x RT Random Primers 10 µl 

RNase inhibitor 5 µl 

Nukleasefritt vann  100 µl 

 

PCR-program:  

Primer-hybridisering 25ºC i 10 minutter 

Polymerisering 37 ºC i 120 minutter

Denaturering 85 ºC i 5 sekunder 

Avkjøling 4 ºC ∞ 

          

                        x 40 sykluser 

  

 

En varmeblokk av typen Eppendorf Mastercycler Gradient ble benyttet. 

3.12.2 Sanntids revers transkriptase-PCR (Sanntids RT-PCR) 

Sanntids RT-PCR ble utført i 96-brønners plater hvor hver brønn inneholdt totalt 20 µl. 

PCR-blanding (1 brønn): 

cDNA* 5 µl 

Primer, forover 5 µM 

Primer, revers 5 µM 

2x SYBRgreen I Master Mix 10 µl 

Nukleasefritt vann, PCR-gradert  20µl 

* cDNA ble fortynnet 1:10, med unntak av cDNA benyttet for 18S-primerne, som ble 

fortynnet 1:1000. 

For hver cDNA-prøve ble det benyttet to paralleller, for å sikre at de to parallellene viste 

samme resultat, og at de ikke var kontaminerte. For hvert primerpar (tabell 2.5) ble det 
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benyttet en kontroll som bestod av 5 µl vann (Molecular Biology Grade) i stedet for 5 µl 

cDNA. Husholdningsgenene EF-1α og 18S ble benyttet som referansegener, fordi disse 

genene har vist god stabilitet i infiserte celler (Jorgensen, Kleveland et al., 2006). 

Prøvene ble sentrifugert ved 2000 rpm i 2 minutter i en Sorvall RC3C Plus før de ble 

analysert i en QPCR-maskin av typen LightCycler®480 (Roche 

PCR-program:  

Denaturering: 95ºC i 5 minutter  

Denaturering: 

Primer-hybridisering 

Polymerisering: 

95 ºC i 10 sekunder 

60 ºC i 60 sekunder 

72 ºC i i 8 sekunder 

              
                      x 40 sykluser       

Smelting: 95 ºC i 5 sekunder      

60 ºC i 1 minutt 

97 ºC i 1 sekund        

 

Avkjøling: 40 ºC i 10 minutter  

 

Data-analyse 
Relativ ekspresjon av målgenene ble kalkulert ved at Ct-verdier av målgenene og 

referansegenene ble analysert i dataprogrammet ”Relative Expression Software Tool” 

(REST©) (Pfaffl, Horgan et al., 2002) . 
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4. RESULTATER 

4.1 Konstruksjon av fusjonsproteiner 

PPARγwt og PPARγΔ fra plasmidene H15 og H16 skulle klones inn i vektorene pEGFP-N1, 

pEGFP-C1 eller pEGFP-C1-hLC3. Dette ville føre til ulike fusjonsprotein (tabell 4.1) og gi 

PPARγ en henholdsvis grønn, fluorescerende ende eller –front som vil være synlig 

(fluorescere) i et fluorescensmikroskop. På denne måten vil man kunne studere 

lokaliseringen av transfektert PPARγ i en levende celle, i denne oppgaven ASK- og CV-1 

celler. 

Tabell 4.1 Ønskede PPARγ-konstrukt (fusjonsprotein) 

Plasmid Sekvens fra 
plasmidet som skal 
klones inn i 
kloningsvektoren 

Kloningsvektor Konstrukt 

(Fusjonsprotein) 

H15 PPARγwt pEGFP-N1 GFP-PPARγwt 

H16 PPARγΔ pEGFP-N1 GFP-PPARγΔ 

H15 PPARγwt pEGFP-C1/ 

pEGFP-C1-hLC3 

PPARγwt-GFP 

H16 PPARγΔ pEGFP-C1/ 

pEGFP-C1-hLC3 

PPARγΔ-GFP 

4.1.1 Amplifisering av PPARγwt og PPARγΔ 

Unike primere som inneholdt kutteseter ble designet. Etter amplifisering ville PPARγ-

sekvensen ha disse kuttesetene på hver ende, og dermed kunne ligeres perfekt sammen med 

pEGFP-vektoren, også med tanke på leserammen. Amplifisering av PPARγwt og PPARγΔ ble 

utført ved hjelp av PCR. Ulike kombinasjoner av foroverprimer og reversprimer ble benyttet, 

se avsnitt 3.4. Prøvene ble satt på agarosegel, for å sikre at det var PPARγ som var blitt 

amplifisert, se figur 4.1. 
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Figur 4.1 PCR-amplifisert PPARγ fra H15 og H6. Prøve 1 og 2 er PPARγwt (H15). Prøve 3 og 4 er 

PPARγΔ(H16). ”M1” er markøren Λdna/Eco91l (BstEII) og ”M2” er markøren GeneRuler™ 1 kb 

DNA Ladder. 

PPARγ fra laks består av rundt 1,5 kb (Andersen, Eijsink et al., 2000). Båndene på gelen 

viser DNA-fragmenter med størrelse på rundt 1,5 kb, og bekrefter at PPARγwt og PPARγΔ nå 

har blitt amplifisert. 

4.1.2 Direkte kloning av PPARγwt og PPARγΔ  

PCR-prøvene ble renset opp på kolonne, som beskrevet i avsnitt 3.5. Det ble forsøkt å klone 

innskuddene PPARγwt og PPARγΔ direkte inn i kloningsvektorene pEGFP-N1 og pEGFP-

C1. Innskuddene og kloningsvektorene ble kuttet med sine respektive restriksjonsenzymer 

og ligert sammen med opprenset PCR-produkt før transformering inn i One Shot® TOP10 

kjemisk kompetente E.coli-celler, se avsnitt 3.7.8. På skålene vokste det ikke opp noen 

kolonier. Forsøket ble gjentatt fem ganger, uten at det førte frem til noe resultat. Det ble 

derfor valgt å subklone PPARγ inn i kloningsvektoren pGEM®-T-Easy. 

4.1.3 Subkloning ved bruk av vektoren pGEM®-T-Easy 

Restriksjonssetene på det amplifiserte PCR-produktet ville etter amplifisering ligge svært 

nær endene på DNA-fragmentet. Dette kan vanskeliggjøre effektiv kutting. For å ha kontroll 

på kuttesetene, ble PPARγ subklonet inn i vektoren pGEM®-T-Easy. Prøvene ble renset opp 

på kolonne og ligert med kloningsvektoren pGEM®-T-Easy, før transformasjon, beskrevet i 

avsnitt 3.5 og 3.7.2-3.7.3. Prosedyren ble gjentatt tre ganger før prosessen var vellykket. 

Etter siste transformasjon vokste det opp mange hvite (positive) og blå (negative) kolonier 

på skålene. De hvite koloniene inneholdt plasmid med innskudd, de blå koloniene inneholdt 

religerte plasmid uten innskudd, se avsnitt 3.7.9. 
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4.1.4 Testkutting 

pGEM®-T-Easy har et EcoRI-sete i begge ender av sitt multiklonings-sete (MCS), se figur 

3.2. Ved å kutte kùn med dette enzymet, vil innskuddet kuttes ut. På denne måten ble 

testkutting utført, se figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Testkutting av konstruktene ”PPARγwt- pGem®-T-Easy” og ”PPARγΔ-pGem®-T-Easy”. 

Prøve 1-8 er pGEM®-T-Easy med PPARγwt-innskudd fra H15. Prøve 9-16 er pGEM®-T-Easy med 

PPARγΔ-innskudd fra H16. Prøvene inneholder ukuttet PPARγ- pGem®-T-Easy (≈4,5 kb), PPARγ 

(≈1,5  kb), pGEM®-T-Easy (3,0  kb). ”M” er markøren GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder. 

Båndene på gelen viser DNA-fragmenter med størrelse på rundt 4,5 kb (PPARγ- pGem®-T-

Easy), 3,0 kb (pGEM®-T-Easy) og 1,5 kb (PPARγ), og bekrefter at innskudd (PPARγwt og 

PPARγΔ) har blitt klonet inn i kloningsvektoren pGEM®-T-Easy. 

4.1.5 Verifisering av PPARγwt og PPARγΔ 

Prøve 1, 2, 6, 7, 9, 14 og 16 (figur 4.2) ble valgt ut for sekvensering, fordi båndene i 

agarosegelen var sterke, og fragmentene var av forventet størrelse. Nukleotidsekvensen til 

PPARγwt og PPARγΔ fra konstruktene PPARγwt-pGem®-T-Easy og PPARγΔ-pGem®-T-Easy 
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ble verifisert ved sekvensering (ABI-lab, Institutt for Molekylær Biovitenskap, Universitetet 

i Oslo), som beskrevet i avsnitt 3.7.4. 

Sekvensene ble behandlet i dataprogrammet Vektor NTI (ContigExpress Project) hvor de ble 

alignet mot plasmidene H15 og H16. Sekvensene og alignmentene er vist i vedlegg 1, og 

bekrefter at ønsket sekvens har blitt satt inn i pGEM®-T-Easy. 

4.1.6 Kutting med restriksjonsenzymer 

Konstruktene ble kuttet med sine respektive restriksjonsenzymer som beskrevet i avsnitt 

3.7.6, se figur 4.3. Figuren viser PPARγ-pGEM®-T-Easy-konstrukt og vektoren pEGFP-C1-

hLC3 kuttet med restriksjonsenzymene BspEI og BamHI. 

 

Figur  4.3 Konstrukt og vektor kuttet med restriksjonsenzymene BspEI pg BamHI. ”H15” er 

konstruktet PPARγwt-pGEM®-T-Easy hvor innskuddetPPARγwt  er kuttet ut. ”H16”  er konstruktet 

PPARγΔ-pGEM®-T-Easy hvor innskuddet PPARγΔ er kuttet ut. ”pEGFP-C1-hLC3” er vektoren 

pEGFP-C1-hLC3, hvor innskuddet hLC3 er kuttet ut. Markøren er GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder. 

Båndene for ”H15” og ”H16” på gelen viser DNA-fragementer med størrelse på rundt 3,0 kb 

(pGEM®-T-Easy) og 1,5 kb (PPARγ), og bekrefter at PPARγwt og PPARγΔ har blitt klonet 

inn i kloningsvektoren pGEM®-T-Easy. Båndene for ”pEGFP-C1-hLC3” viser DNA-

fragmenter med størrelse på rundt 4,7 kb (pEGFP-C1) og 0,38 kb (hLC3), og viser at 

vektoren pEGFP-C1 har blitt åpnet opp (linearisert) og er mottakelig for innskudd. 
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PPARγ-innskuddene samt åpnet vektor pEGFP-N1 og pEGFP-C1 ble renset opp på kolonne, 

før ligering og transformasjon, beskrevet i avsnitt 3.7.6-3.7.8. 

4.1.7 Resultat av transformasjon 

Etter transformasjon av de ulike ligeringene, ble det forventet vekst av hvite (positive 

kolonier) og blå (negative) kolonier. Det viste seg svært vanskelig å få denne prossessen til å 

fungere. Ligeringsreaksjonene og transformasjonene ble gjentatt sju ganger uten at det førte 

frem til noe resultat. På skålene vokste det ikke opp kolonier, med unntak av èn skål i siste 

forsøk, som inneholdt kolonier transformert med en ligering av PPARγwt + pEGFP-C1, se 

tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Antall hvite kolonier (positive) på skålene etter transformasjon 

Ligering Antall hvite kolonier på skålene  etter 
transformasjon 

PPARγwt + pEGFP-N1 0 

PPARγΔ + pEGFP-N1 0 

PPARγwt + pEGFP-C1 Noen få (2) 

PPARγΔ + pEGFP-C1 0 

 

De hvite koloniene ble plukket og inokulert. Den ene transformanten av PPARγwt var ekte 

positiv (innskudd tilstede), mens den andre transformanten var falsk positiv (religert 

plasmid, innskudd ikke tilstede). 

4.1.8 Testkutting 

Testkutting ble utført ved at PPARγwt-pEGFP-C1 ble kuttet med sine respektive 

restriksjonsenzymer, BspEI og BamHI, se figur 4.4. 

 46



Resultater 

 

Figur  4.4 Innskuddet PPARγwt-GFP kuttet ut fra vektoren pEGFP-C1.  

Båndet på gelen viser et DNA-fragment med forventet størrelse på litt over 1,5 kb.  

4.1.9 Verifisering av PPARγwt-GFP 

DNA-fragmentet i figur 4.4 var av forventet størrelse, og nukleotidsekvensen til PPARγwt-

GFP ble verifisert ved sekvensering (ABI-lab, Institutt for Molekylær Biovitenskap, 

Universitetet i Oslo), som beskrevet i avsnitt 3.7.10. Kun foroversekvensen ble sekvensert. 

Denne inneholder en del av GFP, samt starten av PPARγwt. 

Sekvensen ble behandlet i dataprogrammet Vektor NTI (ContigExpress Project) hvor den 

ble alignet mot plasmidet H15 og GFP fra vektoren pEGFP-C1. Sekvensen og alignmentene 

er vist i vedlegg 2, og bekrefter at fusjonsproteinet PPARγwt-GFP har blitt konstruert. 

4.2 Toksisitets-studier 

I visse konsentrasjoner kan ligander være toksiske for celler. Vi ønsket å studere effekten av 

den partielle PPARγ-agonisten Fmoc-L-Leucine på celler fra atlantisk laks in vitro. Før 

denne agonisten kunne tilsettes lakseceller (ASK), var det nødvendig å bestemme optimal, 

men ikke-toksisk konsentrasjon for tilsetning av denne liganden. Dersom for høye 

konsentrasjoner tilsettes, vil dette kunne ha toksiske effekter på cellene, og føre til celledød.  

For å sikre at absorbansen etter tilsetning av ligand ligger innenfor et akseptabelt område, 

ble det laget en 1:2 fortynningsrekke av ASK-celler. Hver brønn ble tilsatt en bestemt 
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mengde fargeløs MTS-reagens supplementert med PMS, og absorbansen av det kjente antall 

celler ble målt, som beskrevet i avsnitt 3.9.3.  

Gjennomsnittlig absorbans plottet mot antall celler, er vist i figur 4.5. Verdiene som ligger til 

grunnlag for figuren er vist i tabell 4.3. Brønner som ikke inneholdt noen celler (kun 

medium) gav også et absorbansutslag ved måling, en såkalt ”bakgrunnsabsorbans”. For å 

korrigere for denne bakgrunnsabsorbansen ble denne verdien trukket fra hver enkelt 

absorbansmåling for brønner tilsatt celler. Slik ble det akseptable absorbansområdet for et 

kjent antall ASK-celler bestemt.  

 

Figur 4.5 Absorbans ved 490 nm som funksjon av antall viable celler. Bakgrunnsabsorbansen er 

trukket i fra.  

Det er en lineær sammenheng mellom mengde formazan produsert, og mengde viable celler 

(Mosmann, 1983). Korrelasjonskoeffisienten på linjen vist i figur 4.5 er 0,9924, noe som 

viser at det er en tilnærmet lineær respons mellom antall ASK-celler og absorbansen ved 490 

nm. 
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Tabell 4.3 Gjennomsnittlig absorbans av et kjent antall ASK- celler  

Antall celler 0 1560 3125 6250 12500 25000 50000 100000 

Absorbans (490 nm), 
korrigert for 

bakgrunnsabsorbans 

0 0,04 0,06 0,11 0,27 0,55 1,17 1,97 

 

Ulike konsentrasjoner av liganden Fmoc-L-Leu ble tilsatt brønner som inneholdt 20 000 

ASK-celler, som beskrevet i avsnitt 3.9.2. Løsningsmiddelet som Fmoc-L-Leu er løst i, kan i 

seg selv være toksisk for cellene. For å avdekke eventuelle feilkilder på grunn av 

løsningsmiddelet, ble èn rad ble tilsatt 20 µl (10 %) DMSO, som er den samme 

konsentrasjonen som ble benyttet ved tilsetning av 10 mM Fmoc-L-Leu. Antall viable celler 

i de respektive brønnene ble funnet ved å direkte måle absorbansen av fargeproduktet ved 

490 nm. Gjennomsnitt og standardavvik av absorbansmålingene (figur 4.6) samt antall 

viable celler i prosent med standardavvik (figur 4.7) er plottet mot ulike konsentrasjoner av 

Fmoc-L-Leu. 

 

Figur 4.6 Absorbansen ved 490 nm som funksjon av ulike konsentrasjoner av Fmoc-L-Leu. 

Bakgrunnsabsorbansen er trukket i fra. 
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Figur 4.7 Celleviabilitet i prosent  som funksjon av ulike konsentrasjoner Fmoc-L-Leu. 

Verdiene som ligger til grunnlag for figur 4.6 og 4.7 er vist i tabell 4.4. og viser 

gjennomsnittlig absorbans av ASK-celler etter tilsetning av ulike mengder Fmoc-L-Leu 

(Fmoc), samt 10 % DMSO og ingen tilsetning (kontroll). Absorbansverdiene er korrigert for 

bakgrunnsabsorbans. 

Tabell 4.4 Gjennomsnittlig absorbans av ASK-celler 

Konsentrasjon 

Tilsetning 

0 

Kontroll 

0,1µM 

Fmoc 

1µM 

Fmoc 

10µM 

Fmoc 

100µM 

Fmoc 

1mM 

Fmoc 

10mM 

Fmoc 

20µl 

DMSO 

Absorbans 
490nm 

1,25 1,24 1,20 1,24 1,29 0,34 0,24 0,03 

Antall levende 
celler (%) 

100 % 103% 100% 102% 107% 28% 

 

20% 

 

3% 

 

 

Resultatene viser at konsentrasjoner på 10 mM og 1 mM Fmoc-L-Leu samt tilsetning av 10 

% DMSO, er toksisk for cellene. Ved konsentrasjoner på 100 µM er absorbansen for cellene 

tilnærmet lik den samme som for kontrollcellene, som ikke er tilsatt noen ligand. 

Celleviabiliteten er dermed tilnærmet lik 100 %, noe som viser at cellene overlever ved disse 

konsentrasjonene. For å fullstendig sikre at konsentrasjonen som blir tilsatt ASK-cellene 
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ikke er toksisk, ble det i denne oppgaven valgt å benytte konsentrasjoner av Fmoc-L-Leu på 

10 µM.  

4.3 Mikroskopering 

Subcellulær lokalisering av PPARγwt ble undersøkt ved å transfektere ASK- og CV-1-celler 

med plasmid som inneholder PPARγwt-GFP. Cellene ble også transfektert med pmaxGFP™, 

som fungerte som en positiv kontroll for transfeksjonseffektiviteten (antall transfekterte 

celler i forhold til totalt antall celler). 

I motsetning til endogent PPARγwt, vil PPARγwt-GFP lyse opp (fluorescere) i et 

fluorescensmikroskop. På denne måten kan man enkelt følge endringer i lokaliseringen av 

transfektert PPARγwt i cellene under forskjellige betingelser. Cellene ble tilsatt 10 µM 

Fmoc-L-Leu, 100 µM rosiglitazon eller ingenting (kontroll), før fluorescensmikroskopering.  

Figur 4.8-4.16 viser resultatet av fluorescensmikroskoperingen. ASK- og CV-1-cellene som 

ble transfektert med pmaxGFP™, uttrykte GFP jevnt over i hele cellen. CV-1-celler 

transfektert med fusjonsproteinet PPARγwt-GFP, viste ujevn distribusjon og enkelte områder 

med mye kraftigere fluorescenssignal enn andre områder i samme celle. Det ble tatt bilder av 

cellene med 20 X- og 40 X objektiv. 
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4.3.1 Transfeksjon av CV-1-celler med pmaxGFP™ 

CV-1-celler som ble transfektert med pmaxGFP™ viste jevn fordeling av GFP over hele 

cellen, se figur 4.8. Transfeksjonseffektiviteten ble estimert til ca. 50 %. Tilsetning av 

PPARγ-agonistene Fmoc-L-Leu og rosiglitazon så ikke ut til å ha noen innvirkning på 

distribusjonen av GFP, se figur 4.9 og 4.10. 

 

Figur 4.8 CV-1-celler transfektert med pmaxGFP™ (kontroll). 
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Figur 4.9 CV-1-celler transfektert med pmaxGFP™ og tilsatt 10 µM Fmoc-L-Leu. 
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Figur 4.10 CV-1-celler transfektert med pmaxGFP™ og tilsatt 100 µM rosiglitazon. 
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4.3.2 Transfeksjon av CV-1-celler med PPARγwt-GFP 

CV-1-celler som ble transfektert med PPARγwt-GFP hadde en frekvens som var betydelig 

lavere enn for pmaxGFP™. Transfeksjonseffektiviteten ble estimert til ca. 15 %. 

Morfologien viste at distribusjonen av PPARγwt var ujevn. I cellene ble det observert enkelte 

områder med mye kraftigere fluorescenssignal enn andre områder i samme celle, se figur 

4.11. Tilsetning av PPARγ-agonistene Fmoc-L-Leu og rosiglitazon så ikke ut til å ha noen 

innvirkning på distribusjonen av PPARγwt, se bilde 4.12 og 4.13. 

 

Figur 4.11 CV-1-celler transfektert med PPARγwr-GFP (kontroll). 
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Figur 4.12 CV-1-celler transfektert med PPARγwr-GFP  og tilsatt 10 µM Fmoc-L-Leu.

 56



Resultater 

 

Figur 4.13  CV-1-celler transfektert med PPARγwt-GFP og tilsatt 100 µM rosiglitazon. 

 57



Resultater 

4.3.3 Transfeksjon av ASK-celler med pmaxGFP™ 

ASK-celler som ble transfektert  med pmaxGFP™ viste jevn fordeling av GFP over hele 

cellen, se figur 4.14. Transfeksjonseffektiviteten ble estimert til ca. 5 %, altså mye lavere 

enn for CV-1-cellene. Tilsetning av PPARγ-agonistene Fmoc-L-Leu og rosiglitazon så ikke 

ut til å ha noen innvirkning på distribusjonen av GFP, se figur 4.15 og 4.16. 

 

Figur 4.14 ASK-celler transfektert med pmaxGFP™ (kontroll). 
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Figur 4.15 ASK-celler transfektert med pmaxGFP™ og tilsatt 10 µM Fmoc-L-Leu. 
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Figur 4.16 ASK-celler transfektert med pmaxGFP™ og tilsatt 100 µM rosiglitazon. 

4.3.4 Transfeksjon av ASK-celler med PPARγwt-GFP 

Det ble utført fire forsøk på å transfektere ASK-celler med PPARγwt-GFP. I hvert forsøk var 

det svært få celler som ble transfektert (< 1 %), og dette gjorde det vanskelig å studere disse 

cellene. Det var derfor ikke mulig å undersøke hvordan distribusjonen av PPARγwt i ASK-

celler var, hverken for kontrollcellene eller for celler tilsatt PPARγ-agonister.  
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4.4 Relativ ekspresjon av PPAR-gener og PPAR-regulerte 
gener i virusinfiserte ASK-celler 

Det ble i denne oppgaven undersøkt om PPAR-gener og PPAR-regulerte gener blir statistisk 

signifikant opp- eller nedregulert i virusinfiserte celler i forhold til uinfiserte celler. De 

virusinfiserte cellene var infisert med ILAV4, og de uinfiserte cellene var mock-infiserte og 

fungerte som kontroll. Den relative ekspresjonen av PPAR-genene PPARα, PPARδ(β) og 

PPARγ (figur 4.17) samt de PPAR-regulerte genene CD36, DGAT, LPL, MTTP og SR-BI 

(figur 4.18) ble analysert. 

Husholdningsgenene EF-1α og 18S ble benyttet som referansegener, fordi disse genene er 

stabile i infiserte celler (Jorgensen, Kleveland et al., 2006). 

Relativ ekspresjon ble kalkulert i REST©. Stjerne (*) over søylene betegner statistisk 

signifikant forskjell i virusinfiserte celler i forhold til kontrollceller, kalkulert i ”Pair Wise 

Fixed Reallocation Randomization Test©, p < 0,05, n = 6. 

 

Figur 4.17 Relativ ekspresjon og standardavvik av genene PPARα, PPARδ(β) og PPARγ i ASK-

celler infisert med ILAV4. Ekspresjon ble kalkulert i REST© relativt til uinfiserte celler, og 

normalisert mot referansegenene 18S og EF1-α.  
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Figur 4.18 Relativ ekspresjon og standardavvik av de PPAR-regulerte genene CD36, DGAT, LPL, 

MTTP og SR-BI  i ASK-celler infisert med ILAV4. Ekspresjon ble kalkulert i REST© relativt til 

uinfiserte celler (mock-infiserte), og normalisert mot referansegenene 18S og EF1-α.  

Resultatene viser at PPAR-genet PPARα ble signifikant oppregulert 1,5 gang i virusinfiserte 

celler i forhold til kontrollceller. Det PPAR-regulerte genet SR-BI ble signifikant 

nedregulert 2,4 ganger. For de øvrige analyserte genene ble det ikke funnet noen signifikante 

forskjeller i de virusinfiserte cellene i forhold til kontrollcellene.
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5. DISKUSJON 

5.1 Konstruksjon av fusjonsproteiner 

Et av målene med denne oppgaven var å konstruere fusjonsproteiner av to ulike varianter fra 

PPARγ i laks; PPARγwt og PPARγΔ. Disse skulle brukes til å etablere et assay-system for 

studier av disse proteinene. Vi ønsket å studere PPARγ`s subcellulær lokalisering under 

påvirkning av ulike agonister og under cellulære stressresponser, som for eksempel en 

virusinfeksjon. 

Sekvensene PPARγwt og PPARγΔ var imidlertid svært vanskelige å klone i et prokaryot 

system. Innen molekylær genetikk er det et kjent problem at noen eukaryote DNA-konstrukt 

ikke lar seg klone i prokaryote systemer. Fenomenet ”ikke-klonbart” DNA er hyppig 

observert. PCR-baserte analyser av ikke-klonbare DNA-sekvenser har til nå ikke klart å 

anslå en felles, karakteristisk egenskap for disse sekvensene. Det er likevel sett at ikke-

klonbare sekvenser ofte er A + T-rike, inneholder multiple repetisjoner og/eller er kapable til 

å danne sekundærstrukturer (feks. z-DNA og palindromer) (Razin, Ioudinkova et al., 2001). 

Svært mange forsøk ble utført, og ulike trinn i prosedyren ble endret på for optimalisering av 

prosessen. To ulike restriksjonskutteseter i endene av PCR-produktet ble valgt for å redusere 

muligheten for religering av vektor, ukorrekt innsetting av innskudd inn i vektor, eller 

vektor-vektor/innskudd-innskudd ligering (Scharf, Horn et al., 1986). 

5.1.1 Direkte kloning av PPARγwt og PPARγΔ 

Det ble forsøkt å klone PPARγwt og PPARγΔ direkte inn i kloningsvektorene pEGFP-N1 og 

pEGFP-C1. Dette ført ikke frem til noe resultat. Grunnen til dette kan være at kuttingen med 

restriksjonsenzymene ikke har vært fullstendig. For at et innskudd skal kunne klones inn i en 

vektor, er det høyst nødvendig at både innskudd og vektor har korrekte ender (Scharf, Horn 

et al., 1986; Sambrook og Russell, 2001). Endene på PPARγ-sekvensene etter amplifisering 

ved hjelp av PCR var korte. Primerne som ble benyttet til PCR var designet slik at de 

amplifiserte sekvensene ville få noen ekstra basepar på hver side av sekvensen. Dette fører 

til at restriksjonsenzymene har en litt lenger ende å kutte på, og sannsynligheten for at 
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kuttingen utføres korrekt øker (Jung, Pestka et al., 1990; Horton, Ho et al., 1993; 

Zimmermann, Schogl et al., 1998). Likevel er endene korte, og det er vanskelig å kontrollere 

at kuttingen har vært fullstendig.  

5.1.2 Subkloning av PPARγwt og PPARγΔ 

Da direkte kloning ikke førte frem, ble løsningen å subklone innskuddene inn i pGEM®-T 

Easy (Promega), som er en egnet vektor for TA-kloning av PCR-produkt. Vektoren er lineær 

og har et 3`T-overheng i begge ender, slik at ligering av PCR-produkt med 3`A-overheng 

kan oppnås (Marcus, Hartnett et al., 1996). I PCR-reaksjonen var det inkludert et 

ekstensjonstrinn, som sikret intakte A-overheng for PCR-produktet. Ved å først sette 

innskuddene inn i denne vektoren, ble det oppnådd en bedre kontroll på kuttesetene etter 

kutting med restriksjonsenzymer. PCR-produktene ble subklonet inn i vektoren pGEM®-T 

Easy (Promega).  

5.1.3 Kutting med restriksjonesnzymer, agarose gelelektroforese 
og opprensing av innskudd og kloningsvektor 

Etter kutting med restriksjonsenzymer på konstruktene PPARγwt-pGEM®-T-Easy og 

PPARγΔ- pGEM®-T-Easy, ble prøvene satt på gel, for å separeres fra vektoren pGEM®-T-

Easy. Det samme var tilfelle for kloningsvektoren pEGFP-C1-hLC3, hvor innskuddet hLC3 

ble kuttet ut, og separert fra vektoren. Vektorene pEGFP-N1 og pEGFP-C1 uten innskudd 

lot seg rense direkte på kolonne. I de tilfeller hvor det er mulig, bør DNA-prøver renses opp 

direkte på kolonne i stedet for å først sette prøven på en gel. Når DNA-prøver settes på gel, 

er det flere faktorer som kan bidra til et lavere DNA-utbytte, inhibering av 

ligeringsreaksjonen (Kirkpatrick, 1990; Sambrook og Russell, 2001) samt UV-induserte 

skader/mutasjoner på DNA (Pattison og Davies, 2006; Runger og Kappes, 2008). Det ble 

derfor valgt å rense DNA-sekvenser direkte på kolonne i de tilfellene der dette var mulig. 

Ved opprensing av et DNA-fragment som er satt på gel, må gelrester fjernes fra prøven, og 

kan medføre et høyere tap av mengde DNA enn for prøver hvor disse tilleggskomponentene 

ikke er tilsatt (direkte opprensning). I tillegg kan ulike komponenter i agarosen inhibere 

ligeringsreaksjonen (Kirkpatrick, 1990; Sambrook og Russell, 2001). Det finnes ulike typer 

agarose, og for DNA-prøver som videre skal benyttes til kloning bør typen ”Low Melt 
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Agarose” benyttes. Denne agarosetypen har blitt modifisert ved hydroksyetylering, og 

smelter ved lavere temperaturer (63-65ºC) enn vanlig agarose (85-90ºC) (Kirkpatrick, 1990). 

Mange typer agarose er kontaminert med polysakkarid-inhibitorer som ekstraheres fra gelen 

sammen med DNA. Disse substansene er potente hemmere av mange av enzymene som er 

vanlige å bruke i molekylær kloning, som for eksempel ligase. På grunn av disse 

polysakkarid-inhibitorene, er DNA som renses opp fra agarosegel ofte vanskelig å ligere 

(Sambrook og Russell, 2001). ”Low Melt Agarose” inneholder færre komponenter som kan 

føre til inhibering av ligasen, enn hva den vanlige typen agarose gjør (Kirkpatrick, 1990). I 

denne oppgaven ble det kun benyttet vanlig agarose (”SeaKem® LE Agarose”), da ”Low 

Melt Agarose” ikke var tilgjengelig. Dette kan ha hatt en uheldig effekt på DNA-prøvene, og 

vært en av faktorene som har bidratt til at kloningen ikke ble vellykket. Ved senere forsøk 

bør ”SeaKem Agarose” byttes ut med ”Low Melt Agarose” for optimalisering av dette 

trinnet i prosessen. 

For å visualisere DNA i gelen er den tilsatt etidiumbromid som interkaleres mellom basene i 

DNA, og komplekset som dannes fluoriserer ved bestråling med UV-lys (Voytas, 2001). For 

å skjære ut DNA-fragmenter fra gelen, belyses gelen med UV-stråler, noe som fører til at 

DNA kan skades. Når UV-lys treffer et DNA-molekyl absorberer det fotonene i lyset og 

DNA føres opp i en høy-energitilstand. Hvis DNA er for lenge i høy-energitilstanden, kan 

den genetiske koden det inneholder bli skadet eller ødelagt (Pattison og Davies, 2006). 

Spesielt hyppig er dannelse av T-dimere, hvor to tyminbaser etter hverandre bindes sammen 

med en kovalent binding. Dette kan gjøre at basene dras tettere sammen, og medføre tap av 

en base ved replikasjon (en delesjon), eller det kan føre til at replikasjonen stopper opp 

(Pattison og Davies, 2006; Runger og Kappes, 2008). I denne oppgaven var det nødvendig å 

utsette gelen for UV-lys, men det ble forsøkt å gjøre dette så raskt og effektivt som mulig. 

Det er likevel ingen garanti for at DNAet ikke ble skadet under prosedyren. 

5.1.4 pEGFP-kloningsvektorene 

PPARγwt og PPARγΔ kuttet ut av konstruktet PPARγ-pGEM®-T-Easy ble forsøkt klonet inn 

i kloningsvektorene pEGFP-N1 og pEGFP-C1, uten at dette førte frem til noe resultat. Når 

disse kloningsvektorene kuttes med to restriksjonsenzymer, er det kun en liten bit av 

multiklonings-setet som kuttes ut, og igjen er det problemer med at det ikke med sikkerhet 

vites om begge enzymene har gitt fullstendig kutting. For å få kontroll på dette, ble en ny 
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vektor, pEGFP-C1-hLC3 tatt i bruk. Dette er en pEGFP-C1-vektor hvor et innskudd av 

genet for det autofage proteinet hLC3 er klonet inn i multiklonings-setet. Størrelsen på hLC3 

er 380 bp. Dette fragmentet var klonet inn mellom kuttesetene EcoRI og SalI. Disse 

kuttesetene sitter innenfor de kuttesetene som i denne oppgaven ble benyttet (BamHI, BspEI, 

SacII og XhoI) for å sette PPARγ inn i pEGFP-C1. Dette åpnet muligheten for å benytte 

denne vektoren ved å kutte ut hLC3, før PPARγ settes inn. På denne måten ble det oppnådd 

større kontroll på fullstendig kutting av vektoren. Ulempen var at ved denne metoden ble det 

nødvendig å sette kloningsvektoren på gel (for å bli kvitt hLC3-innskuddet), se avsnitt 5.1.3, 

i stedet for å rense vektoren direkte opp etter kutting, noe som ble gjort med pEGFP-N1 og 

pEGFP-C1. 

5.1.5 Ligering av innskuddene PPARγwt og PPARγΔ med pEGFP-
vektorer 

Ligering er et kritisk trinn i prosedyren. Forholdet mellom vektor og innskudd må være i en 

passende molar ratio. Generelt fungerer det å benytte et høyt overskudd av innskudd i 

forhold til vektor, men innimellom er det vanskelig å finne en passende kombinasjon 

(Sambrook og Russell, 2001). I denne oppgaven ble ulike molare ratio av vektor:innskudd 

forsøkt, i hovedsak 1:3 og 1:9. Det ble antatt at høy mengde innskudd i forhold til DNA var 

gunstig, men optimal ligeringsblanding ble ikke funnet. Ligeringstemperaturen er en 

kombinasjon av størst mulig enzymaktivitet og så stabil som mulig hybridisering mellom 

innskudd og vektor. Temperaturen kan variere i ulike oppskrifter, men 4ºC, 16ºC og 

romtemperatur er de mest vanlig brukte (Sambrook og Russell, 2001), derfor ble 

temperaturer på 4ºC og 16ºC også benyttet i denne oppgaven. 

5.1.6 Transformasjonseffektivitet 

Det ble i hvert av forsøkene inkludert en kontroll for transformasjonseffektiviteten. Dette er 

en essensiell kontroll for hver enkelt transformering for å sikre at cellene fremdeles er 

kompetente og at transformasjonen utføres korrekt (Sambrook og Russell, 2001). Kontrollen 

bestod av vektoren pUC19 (Invitrogen). I noen tilfeller ble også vektoren pEGFP-N1 og 

pEGFP-C1 benyttet. Kontrollene gav kolonier i samtlige forsøk, men viste noe varierende 

transformasjonseffektivitet i de ulike celletypene. På denne måten ble det imidlertid vist at 
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øvrige forhold fungerte, som for eksempel inkuberingstemperatur og –tid eller mengde 

antibiotika tilsatt skålene, og det ble antatt at transformasjonen ble utført korrekt. 

Det er mulig at de prokaryotiske cellene som ble benyttet for transformasjon ikke var 

kompetente nok. Transformering ble forsøkt både i de kjemisk kompetente cellene “JM109 

High Efficiency Competent Cells”(Promega, 2006) og “OneShot®TOP10 Chemically 

Competent E.coli Cells” (Invitrogen) samt de elektrokompetente cellene AH695 E. coli 

XL1-blue MRF (Chuang, Chen et al., 1995), men ingen av disse cellene gav transformanter. 

PPARγwt innsatt i pEGFP-C1 (hvor innskuddet hLC3 var kuttet ut) gav ved bruk av cellene 

”XL 10-Gold Ultracompetent Cells” (Stratagene) to transformanter, mens PPARγΔ innsatt i 

pEGFP-N1 eller pEGFP-C1 ikke gav noen transformanter. Den ene transformanten av 

PPARγwt var ekte positiv (innskudd tilstede), mens den andre transformanten var falsk 

positiv (religert plasmid, innskudd ikke tilstede). Dette viser at ingen av de kompetente 

cellene var kompetente nok for dette prosjektet, og det bør vurderes å benytte andre celler 

ved fremtidige forsøk. 

5.2 Studier av PPARγ i ASK- og CV-1-celler 

Et av målene med denne oppgaven var å undersøke forskjeller i uttrykk av de to PPARγ-

isoformene PPARγwt og PPARγΔ, med hensyn på subcellulær lokalisering i ASK-celler etter 

tilsetning av PPARγ-agonister og etter en virusinfeksjon. Fordi den ene isotypen, PPARγΔ, 

ikke lot seg klone inn i ønsket kloningsvektor, ble ikke målet om et konstrukt av PPARγΔ og 

GFP oppnådd, og sammenligningsforsøkene kunne ikke utføres. For isotypen PPARγwt ble 

konstruksjonen av fusjonsproteinet vellykket, og denne kunne benyttes til å studere 

subcellulær lokalisering av PPARγwt i ASK- og CV-1-celler.  

5.2.1 In vitro-studier av ASK- og CV-1-celler 

I denne oppgaven ble ASK- og CV-1-celler transfektert med fusjonsproteinet PPARγwt-GFP. 

CV-1-cellene lot seg transfektere med høyere transfeksjonseffektivitet enn ASK-cellene, og 

ble derfor inkludert i studien. 

ASK (Atlantic Salmon Kidney)-cellelinjen stammer fra hodenyre-leukocytter fra atlantisk 

laks (Rolland, Bouchard et al., 2005), og er en sekundær cellelinje med en generasjonstid på 
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ca. en uke ved 20ºC. Cellene som ble benyttet i denne studien hadde vært trypsinert ca. 60-

70 ganger. Cellene kan vokse og formere seg in vitro i mange år. 

CV-1-cellelinjen er en sekundær cellelinje som stammer fra nyreceller fra Afrikansk 

grønnape (Ceropithecus aethiops) (Hopps, Bernheim et al., 1963). CV-1-celler transfekteres 

lett og vokser i konfluente monolag på glass- og plastunderlag. Cellene er store og har 

tydelig avgrensete cellekjerner, og egner seg derfor godt for mikroskopiske studier.  

Kultiverte celler som vokser in vitro gjør det mulig å oppnå et mer kontrollert og lett 

manipulerbart miljø enn hva som er mulig å oppnå ved bruk av en intakt organisme. Celler i 

kultur vokser og deler seg kontinuerlig, og kan bli benyttet i langtidsstudier av 

differensiering, utvikling og regulering av genekspresjon. Spesifikke celletyper av interesse 

kan studeres. En gitt (kontrollert) konsentrasjon av en farmakologisk substans kan tilsettes 

cellene, uten mulighet for at substansen metaboliseres i leveren (første passasje-

metabolisme) før den når cellene. En enkelt eksperimentell variabel kan selektivt endres på, 

og slik kan effekten denne variabelen har på cellene evalueres. Det vites med sikkerhet at 

effekten ikke er en indirekte påvirkning fra andre system, fordi cellene levert i et isolert 

system (Blom, Palo Alto et al., 2001; Adler, 2006). 

I en sekundær cellelinje har alle cellene felles opprinnelse, og dette gjør cellepopulasjonen 

mer homogen enn i en primær kultur. Cellene i en primærkultur vil kunne variere fra forsøk 

til forsøk, ettersom cellene ved hvert forsøk kommer fra nye dyr. Forsøk i sekundære 

cellelinjer har bedre reproduserbarhet enn forsøk utført i primærkultur. Cellelinjene er ofte 

mer robuste enn primære cellekulturer, og krever ikke like omfattende dyrkningsbetingelser. 

I tillegg kan sekundære cellelinjer vokse nærmest ubegrenset, noe som er fordelaktig når det 

er behov for store mengder celler. Dette er særlig aktuelt i biokjemiske analyser og 

transfeksjonsstudier. Ulempene er at slike celler som vokser ubegrenset oppfører seg som 

kreftceller, og det antydes at de har mistet noen av differensieringsegenskapene som er 

tilstede hos normale celler. Etter et visst antall replikasjoner er de også mer utsatte for 

mutasjoner. Dette er viktig å merke seg, og forsiktighet bør utvises når man skal overføre 

informasjon om celleegenskaper til celler i en intakt organisme (Blom, Palo Alto et al., 

2001; Adler, 2006).  
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5.2.2 Transfeksjon av ASK- og CV-1-celler 

Subcellulær lokalisering av PPARγ ble undersøkt ved å transfektere ASK- og CV-1-celler 

med fusjonsproteinet PPARγwt-GFP. 

Transfeksjon av CV-1-celler ble utført ved lipofeksjon, som er en enkel og allsidig 

transfeksjonsmetode. ”FuGENE 6 Transfection Reagent”(Roche) ble benyttet. Dette er et 

multikomponent lipidbasert transfeksjonsreagens som danner komplekser med DNA, og 

transporterer dette inn i cellene (Felgner, Gadek et al., 1987; Felgner, Kumar et al., 1994; 

Roche, 2007). Det er generelt vist høy transfeksjonseffektivitet i mange av de vanlige 

celletypene ved FuGENE 6, inkludert CV-1-celler (Klein, Wang et al., 2000; Prieur, Coste et 

al., 2003). FuGENE 6 Transfeksjonereagens viser lav toksisitet, og det kan dermed brukes 

færre celler. Dette eliminerer behovet for medieskifte etter at transfeksjonskomplekset er 

dannet (Roche, 2007).  

Transfeksjon av ASK-celler ble utført ved elektrokorporering. Metoden ”Nucleofector 

technology”(Amaxa biosystems) ble benyttet. Prosedyren er enkel og effektiv. Ved å utsette 

cellesuspensjonen for høy spenning i Nucleofector® over meget kort tid (Amaxabiosystems, 

2006), vil cellemembranens dobbeltlag av fosfolipider bli forstyrret og danne små porer som 

DNA kan trenge gjennom (Neumann og Rosenheck, 1972; Zimmermann, 1982). 

Transfeksjonseffektiviteten ved elektrokorporering påvirkes av ulike faktorer, som 

spenningen i det elektriske feltet (Baum, Forster et al., 1994), temperatur og konsentrasjon 

av DNA (Sambrook og Russell, 2001). I tillegg spiller celletettheten og kvaliteten på DNA 

en nøkkelrolle i transfeksjonseffektiviteten. Renset plasmid bør være helt fritt for protein, 

RNA og andre kontamineringer (Amaxabiosystems, 2006). Ved ”Nucleofection” anbefales 

det å benytte DNA-konsentrasjoner på 1-5 µg plasmid per 100 µl nucleofection-prøve. 

Plasmidkonsentrasjonen kan økes ytterligere for enda høyere transfeksjonseffektivitet, men 

dette kan også føre til høyere celledød. Celletettheten per nucleofection-prøve bør være på 

2x105-1x107 for celler i cellesuspensjon (Amaxabiosystems, 2006). I denne oppgaven ble 5 

µg renset PPARγwt-konstrukt og 2 µg av plasmidet pmaxGFP™ benyttet. Celletettheten ble i 

noen av prøvene noe lavere enn anbefalt, da det ikke var nok celler tilgjengelig. Dette kan ha 

hatt en negativ innvirkning på transfeksjonseffektiviteten. 
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Erfaring fra tidligere studier har vist at det er vanskelig å oppnå høy transfeksjonseffektivitet 

i cellelinjer fra fisk, sammenlignet med mammalske cellelinjer (Kleveland, 2007; Thi, 2007), 

noe som også var tilfelle i denne oppgaven. CV-1-cellene lot seg transfektere med høyere 

transfeksjonseffektivitet enn ASK-cellene, og ble derfor inkludert i studien. ASK-cellene 

som ble transfektert med PPARγwt-GFP viste så lav transfeksjonseffektivitet (< 1 %) at de 

ikke lot seg undersøke. De fleste transfeksjonsmetoder er optimalisert for mammalske 

cellelinjer, og veldig få studier har til nå blitt utført hos fisk.  Det er behov for å optimalisere 

transfeksjonsmetoden for fiskeceller, i dette tilfellet ASK-celler, for å oppnå høy 

transfeksjonseffektivitet også i disse cellene. 

5.2.3 Toksisitets-studier 

I visse konsentrasjoner kan ligander være toksiske for celler. I denne oppgaven ble effekten 

av den partielle PPARγ-agonisten Fmoc-L-Leucine på atlantisk laks in vitro undersøkt. Før 

denne agonisten kunne tilsettes lakseceller (ASK), var det nødvendig å bestemme optimal, 

men ikke-toksisk konsentrasjon for tilsetning av denne liganden. Dersom for høye 

konsentrasjoner tilsettes, vil dette kunne ha toksiske effekter på cellene, og føre til celledød.  

Resultatene viste at konsentrasjoner på 10 mM og 1 mM Fmoc-L-Leu samt tilsetning av 10 

% DMSO, var toksisk for cellene. Tilsetning av 10 % DMSO viste større toksisitet (høyere 

dødelighet) for ASK-cellene enn tilsetning av 10 mM Fmoc-L-Leu løst i samme 

konsentrasjon DMSO. Grunnen til dette kan være at ved tilsetning av 10 mM Fmoc-L-Leu 

felte løsningen ut i stedet for å blandes homogent med cellene/mediumet. Dette gav 

forstyrrelser i fargeutslag, og dermed innvirkning på absorbansmålingen. Ved 

konsentrasjoner på 100 µM var absorbansen for cellene tilnærmet lik den samme som for 

kontrollcellene, som ikke var tilsatt noen ligand. Celleviabiliteten er dermed tilnærmet lik 

100 % og viste at cellene overlever ved disse konsentrasjonene.  

Tidligere studier av Fmoc-L-Leu i CV-1-celler utført av Rocchi et al. (2001) har vist at 

optimal PPARγ-aktivering oppnås i konsentrasjoner på 10 µM (Rocchi, Picard et al., 2001). 

Denne konsentrasjonen ble derfor også benyttet for CV-1-celler i denne oppgaven. Studier 

av Fmoc-L-Leu i ASK-celler er ikke tidligere utført, men etter toksisitetsforsøk i ASK-celler 

ble det vist at tilsetning av ≤ 100 µM Fmoc-L-Leu ikke var toksisk for cellene. For å være på 

den sikre siden, ble det valgt å benytte konsentrasjoner av Fmoc-L-Leu på 10 µM også i 
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disse cellene. Effektstudier ble ikke utført, men i henhold til tidligere studier i flere ulike 

celletyper (Rocchi, Picard et al., 2001), er det mye som tyder på at dette også kan være en 

optimal tilsetning for ASK-celler i forhold til effekt. Dette bør imidlertid undersøkes 

ytterligere. 

I tidligere studier av rosiglitazon i ASK-celler utført av Thi (2007), ble det benyttet 

konsentrasjoner av rosiglitazon på 100 µM. Denne konsentrasjonen viste ingen toksiske 

effekter (Thi, 2007), og det ble derfor valgt å benytte denne konsentrasjonen også i denne 

oppgaven, både i ASK- og CV-1-celler. 

5.2.4 Subcelluær lokalisering av PPARγwt 

Ved en optimal distribusjon av PPARγwt-GFP er det interessant å se på eventuell endret 

lokalisering av PPARγwt under påvirkning PPARγ-ligander. I denne oppgaven ble PPARγ-

agonistene Fmoc-L-Leu og rosiglitazon benyttet. Det ble forventet at en interaksjon var 

tilstede mellom PPARγ og agonistene, og at denne interaksjonen ville føre til relokalisering 

av PPARγ i cellen (for eksempel akkumulering i kjernen).  

For å studere en slik relokalisering av PPARγ ble CV-1 og ASK-celler transfektert med 

PPARγwt-GFP og pmaxGFP™ (kontroll). Cellene ble fiksert, før de ble studert i 

fluorescensmikroskop, for visualisering av GFP-konstruktet. Den subcellulære 

lokaliseringen av PPARγwt-GFP sammen med PPARγ-agonistene Fmoc-L-Leucine og 

rosiglitazon ble sammenlignet med kontrollen som ble transfektert med PPARγwt-GFP. 

CV-1- og ASK-celler som ble transfektert  med pmaxGFP™ viste jevn distribusjon av GFP 

over hele cellen. Transfeksjonseffektiviteten ble estimert til ca. 50 % i CV-1-cellene og 

ca.15 % i ASK-cellene. 

Når det gjelder subcellulær lokalisering av ulike medlemmer av kjernereseptorer er den 

generelle konsensus at disse kan klassifiseres i to ulike grupper, hvor den ene har behov for 

ligandbinding for cytoplasma-til-kjerne-translokalisering (for eksempel 

glukokortikoidreseptorer) (Cadepond, Gasc et al., 1992) og den andre er nuklær, også i 

fravær av ligandbinding (for eksempel østrogenreseptorer) (Welshons, Lieberman et al., 

1984). Det ser ut til at subcellulær lokalisering for medlemmer av PPAR-familien er 

avhengig av celletypen. Det er sett variasjoner i PPARs lokalisering i ulike celletyper. En 
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mulig forklaring på dette kan være at de ulike celletypene inneholder ulike endogene 

ligander, kjerne-translokasjonsproteiner eller andre proteiner som interagerer med PPAR, og 

dermed påvirker reseptorens lokalisering (Akiyama, Baumann et al., 2002).  

Ved bruk av fluorescensmikroskopi for deteksjon av GFP-merkingen i CV-1-celler, viste 

PPARγwt-GFP at PPARγwt var fordelt i hele cellen, både i nærvær og fravær av ligander, og 

ingen relokalisering av PPARγwt fra cytoplasma til kjernen ble vist. Tidligere studier utført 

av Akiyama et al. (2002) i Hepa-1-cellelinjen (fra mus) har vist at de ulike isoformene av 

PPAR (-α, -δ(β) og –γ) i denne cellelinjen var lokalisert i kjernen, både i nærvær og fravær 

av ligander (Akiyama, Baumann et al., 2002). Studier utført av Bishop-Bailey et al. (1999) i 

endotelcellelinjen ECV-304 har, under behandling med 15-deoxy-Δ12,14-PGJ2 (et 

prostaglandin), vist translokasjon fra cytoplasma til kjernen for hver av de tre PPAR-

isoformene (Bishop-Bailey og Hla, 1999). Resultatene fra CV-1-cellene i denne studien er 

ikke i samsvar med disse tidligere studiene (Bishop-Bailey og Hla, 1999; Akiyama, 

Baumann et al., 2002), men grunnen til dette kan være at PPARγ-proteinene i CV-1-cellene 

har dannet aggregater, som et resultat av ukorrekt folding av PPARγ, se neste avsnitt. 

5.2.5 Overuttrykk og ukorrekt folding av PPARγ-proteinet 

Når et protein i en celle overuttrykkes, kan disse proteinene gå sammen og danne aggregater. 

Normalt foldes proteiner i en enkel, stabil konformasjon. Når proteinet interagerer med 

andre molekyler i cellen, kan konformasjonen endres. Denne konformasjonsendringen er 

kritisk for proteinets funksjon. Når proteiner foldes feilaktig, kan de danne aggregater, og 

disse aggregatene kan skade både cellene og hele vevet. Dannelsen av slike 

proteinaggregater ligger til grunn for en rekke neurodegenerative sykdommer, inkludert 

Alzheimers sykdom og Huntingtons sykdom (Taylor, Hardy et al., 2002; Giffard, Xu et al., 

2004; Idicula-Thomas og Balaji, 2007). 

CV-1-cellene transfektert med PPARγwt-GFP viste flekkvise, grønne punkter når de ble 

undersøkt ved fluorescensmikroskopi. Dette har også tidligere blitt vist ved 

fluorescensmikroskopi i 3T3-L1 preadipocytter som uttrykker høye nivåer av PPARγ, samt i 

humane perifere monocytter i blodet (Tontonoz, Nagy et al., 1998). Subcellulær lokalisering 

av PPARγ har også i endotelcellene ECV-304 vist flekkvise punkter og et perinuklært 
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nettverksmønster (Bishop-Bailey og Hla, 1999). De flekkvise punktene og den perinukleære 

fordelingen er et resultat av overekspresjon av PPARγ.  

Dette kan tyde på at PPARγ-proteinene i CV-1-cellene har dannet aggregater, som et resultat 

av ukorrekt folding av PPARγ. Hos cellene som var tilsatt PPARγ-agonister, var det ikke 

mulig å se noen umiddelbar endring i PPARγ`s lokalisering. Translokasjon til kjernen ble 

altså ikke påvist. Ved dannelse av slike proteinaggregater er det mulig at disse 

proteinaggregatene ”låses” fast i cytoplasma. Vi ser dermed ingen endring etter tilsetning av 

ligand fordi PPARγ-proteinene er immobilisert i cytoplasma og klarer av den grunn ikke å 

relokaliseres til kjernen. 

Dersom PPARγwt ikke foldes korrekt, kan det være muligheter for at bindingssetet ikke er 

tilgjengelig for liganden, som dermed ikke blir bundet. Uten binding av ligand aktiveres ikke 

PPARγ, og noen translokasjon er dermed selvsagt ikke tilstede. 

CV-1-cellene transfektert med PPARγwt inneholdt også celler hvor det ikke så ut til å være 

overuttrykk av PPARγwt (ingen aggregatdannelse), men heller ikke her var det noen forskjell 

i lokalisering etter tilsetning av ligand. Dette tyder igjen på at PPARγwt ikke foldes korrekt. 

5.3 Relativ ekspresjon av PPAR-gener og PPAR-regulerte 
gener i virusinfiserte ASK-celler  

PPARs er transkripsjonsfaktorer som først og fremst regulerer lipidmetabolismen, men de 

kan også regulere ulike aspekter ved inflammasjon (Szanto og Roszer, 2008). 

For å undersøke hvordan PPAR-gener og PPAR-regulerte gener påvirkes under 

virusinfeksjon i ASK-celler, ble den relative ekspresjonen av PPAR-genene PPARα, 

PPARδ(β) og PPARγ samt de PPAR-regulerte genene CD36, DGAT, LPL, MTTP og SR-BI 

analysert. ASK-cellene var infisert med ILAV4. 

Det har lenge vært kjent at agonister for PPARα og PPARγ har anti-inflammatorisk og 

immunomodulerende aktivitet. En studie utført av Arnold et al. (2006) har vist at glitazoner 

og Fmoc-L-Leu (PPARγ-agonister) hemmer RSV-infeksjon i humane lungeepitelceller, 

sannsynligvis ved å hemme viral genekspresjon (Arnold og Konig, 2006). Ingen studier har 

rapportert direkte antivirale effekter av PPARα-agonister, selv om både PPARα og PPARγ-
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agonister påvirker flere intracellulære signalveier som er sentrale for replikasjonen hos 

influensavirus (Gardner, Dewar et al., 2005; Ludwig, Pleschka et al., 2006). I celler infisert 

med influensavirus er det vist at NFκB nedregulerer den antivirale og immunomodulerende 

effekten av interferon (Wei, Sandbulte et al., 2006), og det er også vist at PPAR-agonister 

nedregulerer NFκB-aktivitet (Inoue, Itoh et al., 2002). I en studie utført av Budd et al. 

(2007) er det vist at PPARα-agonisten gemfibrozil signifikant reduserer mortalitet 

(dødelighet) i mus infisert med influensavirus H2N2 (Budd, Alleva et al., 2007). Dette 

resultatet viser at utfallet av en alvorlig influensavirusinfeksjon kan forbedres ved å 

modifisere nøkkeltrinn i cellesignalering med en substans som ikke har noen kjent antiviral 

aktivitet. Å angripe vertens respons uten å angripe viruset kan være gunstig (Fedson, 2008). 

I denne oppgaven ble PPAR-genet PPARα signifikant oppregulert 1,5 gang i virusinfiserte 

celler i forhold til kontrollceller. Det PPAR-regulerte genet SR-BI ble signifikant 

nedregulert 2,4 ganger. For de øvrig analyserte genene ble det ikke funnet noen signifikante 

forskjeller i de virusinfiserte cellene i forhold til kontrollcellene. Dette kan bety at 

ekspresjonen av disse genene ikke endres under en virusinfeksjon, men det kan også være 

andre mulige årsaker til at det ikke ble påvist noen forskjeller. 

PPARγ uttrykkes hovedsaklig i hvitt fettvev og i makrofager, men også noe i lever, muskel 

og nyre (Fajas, Auboeuf et al., 1997), mens PPARδ(β) uttrykkes i alle kroppens vev (Peters, 

Lee et al., 2000). ASK-celler stammer fra hodenyre-leukocytter fra atlantisk laks (Rolland, 

Bouchard et al., 2005). Det er ikke kjent om denne nyrecelletypen fra laks uttrykker PPAR 

in vivo. Dersom den ikke gjør dette, vil selvsagt ikke PPAR-gener eller PPAR-regulerte 

gener gi signaler i denne celletypen. 

Dersom denne celletypen har signalveier for PPAR, er det likevel ikke sikkert at disse 

uttrykkes in vitro. In vitro-analyser viser bare et øyeblikk av en prosess. Dette kan unngås 

ved å utføre eksperimenter i en tidsserie, men dette gir bare en delvis løsning. Cellene som 

analyseres er isolert fra sitt mikromiljø. Mikromiljøet kan tilføre modulerte interaksjoner til 

cellene, og disse interaksjonene kan mangle hos cellen in vitro (Blom, Palo Alto et al., 

2001). Mange faktorer må være til stede for at PPAR skal aktiveres. For eksempel er PPAR 

avhengig av en annen kjernereseptor, RXR. PPAR heterodimeriserer med denne reseptoren 

og sammen regulerer disse transkripsjon av gener ved å binde til peroksisom proliferator-

responselementer (PPREs) på DNA (Desvergne og Wahli, 1999). Dersom PPAR er tilstede, 
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men RXR er nedregulert eller fullstendig fraværende, vil dette føre til at PPAR ikke 

aktiveres. Et annet eksempel kan være at ligander for RXR (for eksempel retinsyre) ikke er 

tilstede, og det samme utfallet som nevnt over vil inntreffe.  

ASK-cellene som ble benyttet hadde en passasje på 80-84 ganger. Etter så mange 

generasjoner kan cellene miste sin opprinnelige funksjonalitet, og gjøre at signalveier som 

opprinnelig var tilstede i disse cellene nå ikke lenger er funksjonelle (Blom, Palo Alto et al., 

2001; Adler, 2006). 

 



Konklusjon 

6. KONKLUSJON 

• Fusjonsproteinet PPARγwt-GFP ble konstruert. 

• PPARγΔ lot seg ikke klone inn i vektorene pEGFP-N1, pEGFP-C1 eller pEGFP-

hLC3, og fusjonsproteinet PPARγΔ-GFP ble ikke konstruert. Sammenligningsforsøk 

kunne dermed ikke utføres. For å få dette til bør ligeringsreaksjonen optimaliseres, 

og mer kompetente celler bør benyttes. 

• Ved å transfektere celler med PPARγwt-GFP, ble et assay-system for aktivering av 

PPARγ fra laks etablert. Dette ble benyttet til å studere PPARγwt`s subcellulære 

lokalisering under påvirkning av ulike PPARγ-agonister. Tiden var begrenset, og det 

ble ikke tid til å infisere cellene etter transfeksjon med PPARγwt-GFP. Det ble 

dermed ikke undersøkt hvordan PPARγwt påvirkes under en stress-situasjon 

(virusinfeksjon). 

• Ekspresjon av PPAR-gener og PPAR-regulerte gener i virusinfiserte celler viste liten 

eller ingen signifikant forskjell i ekspresjon sammenlignet med uinfiserte celler. 
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7. FREMTIDIGE STUDIER 

Konstruksjon av PPARγΔ-GFP 
I denne oppgaven ble det forsøkt å lage et fusjonsprotein av PPARγΔ og GFP, men PPARγΔ 

lot seg ikke klone inn i ønsket vektor. Dette gikk imidlertid for PPARγwt, og muligheten for 

å få dette til også med PPARγΔ er absolutt til stede. Ved ytterligere justeringer i prosedyren, 

da særlig med tanke på ligeringsreaksjonen og bruk av mer kompetente celler, bør dette 

fusjonsproteinet la seg konstruere. 

Utsette PPARγ-transfekterte celler for en virusinfeksjon og undersøke 
effekten dette har på PPARγ 
Et av målene med denne oppgaven var å studere subcellulær lokalisering av PPARγ etter 

tilsetning av PPARγ-agonister i infiserte celler. Vi skulle undersøke hvordan PPARγ 

påvirkes under en stress-situasjon. Tiden strakk ikke til, men dette er forsøk det er 

interessant å utføre ved en senere anledning. 

Utvikling av en stabil cellelinje i laks, for stabil transfeksjon av PPARγ 
I denne oppgaven ble det utviklet et assay-system for studier av PPARγ i laks. Dette 

systemet kan benyttes til å studere subcellulær lokalisering av PPARγ under påvirkning av 

PPARγ-agonister og under stress-situasjoner. Transient transfeksjon ble benyttet. I fremtiden 

er håpet å klare å utvikle en stabil cellelinje av lakseceller, hvor celler formerer seg og lever 

lenge i kultur. Ved stabil transfeksjon beholder cellene DNA-innskuddet når de deler og 

formerer seg, og det oppnås en egen cellelinje som bærer det aktuelle DNA i sitt kromosom. 
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Nukleotidsekvensen til PPARγwt (forover) 
Sekvensen er sekvensert med M13 foroverprimer (Invitrogen). Kuttesetet SacII (CCGCGG) 

er uthevet. Bokstaver som ikke beskriver basene adenin (A), tymin (T), guanin (G) eller 

cytosin (C) er usikre baser som ikke har latt seg identifisere av ABI-lab. 

TYYWWWWRGGGCGATTGGGCCGACGTCGCATGCTCCCGGCCGCCATGGCGGCCGCGGGAATT
CGATTTGCCCGCGGTTAGTACAGGTCTCTCATGATCTCCTGCAGTAGGGGGTGCAGACACAT
CTGCAGCTCCTGCTTCTTGAGCAGGTGGATGTGGCGGACGTGGTTGGCCACCAGCTGCCGCA
GGTCGGTCATCTTCTGCAGTAGCTTGGCGAACAGCTGGGGGCAGTCTGGGTGGATGGTCTTC
AACTGCAGCTCCAGGGCCTGCAGCACTGTCTCCTGGAGGTCCTCGATGGGCTTCACGTTCAC
CAGGCCTGGACGGTCTCCACTGAGGATGATGACGGCGAAGAAGAGCGCCATATCACTATCGT
CCAGCTCCAGCAAGTTGAACTTTGCCGCAAACTCAAACTTGGGCTCCATCATCTCACAGAAG
GGCTTCCTCAGGCTCTTGAGGAACTCTCGGGTCATGAAGATCTGCCCGTAGGCAAACAGTGT
GCCGTCCTTGTTCATGAGTGGCGCCAGCATGGTTGTCATGACCTCGATGACCCCATACTTCA
GCAGGATCACCTGGTCGTTCATGTCCAGCTCTGTGAACCCAGGGATGCTCTTGGTGAACTCT
GTGACCTCTTGTACGGCCTCGGCGGAGCGGAACTGGATGCGGCGGAAGACGGAGAGCTCCAG
CTCCTCAGCAYGCTCCTCAGGGGGCAGGACGGACCTCTGGCGCTCCAGTACTGGGAGCTGTC
TACAGTTTATAAAGTACTGACCCGCCGTCAGAGACTTCATGTCATGGATGACAAACGGTGAG
TTTCCGTGGTCTTTCCAGAGAGGATGGCCTTGGCCTTGCTCTTGGTCAGGGGAAAGTGTCTG
TGGTAGGACAGACMMAACTGTCTGGACAGGGCTCTCAGTCCGCTGACTYCTGGGTTCCTGGG
TYCCACATCCATAAACTCARCCTGCAGCARCKTCTCTCTCTCACTTGGGGCAWYCGGGCGAA
GCGGATGGCAWCATGKGAMMTTCCCMCWAGCARAMTTTCTGAAAKCRCRTACTGGCACTWAT
CCGGCTCTTTTGKAATCGAMRTGCRAWCMAGGGTCWTAMYCAGTTTTAACCKCACGGTCKCG
AARAAYCTTKCCRCCCTCAMAAACTGGAYSCAMAGKGAAACTCGAGSCCTGTYCWCAACTCY
AMCGTCAWTACKAASAAARAGTGGCKCTTGTA 

 

Nukleotidsekvensen til PPARγwt (revers) 
Sekvensen er sekvensert med M13 reversprimer (Invitrogen). Kuttesetet XhoI (CTCGAG) 

er uthevet. Bokstaver som ikke beskriver basene adenin (A), tymin(T), guanin(G) eller 

cytosin (C) er usikre baser som ikke har latt seg identifisere av ABI-lab. 

GGKGGAMACTATWGAATACTCAAGCTATGCATCCAACGCGTTGGGAGCTCTCCCATATGGTC
GACCTGCAGGCGGCCGCGAATTCACTAGTGATTCAGGCTCGAGCCATGGTGGACACACGGAG
AGCAGCGTGGTCCTTGCTGAGTTTTGGGCTGGGCACGTTGGACTTGGTAGAGATGGACAACA
AGATGAATAGTTTTGACATGAAGACCCTATCGACGCTGGACTACCCTTATCTCCCCTCTCTA
GAGTACAGCCACAACAGTCCCCACCACCACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATGCAACCA
CAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACA
GCCCAGACAGAAACCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGC
CCAGACAGAAGCCACTCATACAACGACACATACAGCGTGTATCAAGGTTCAGTAAACGATAA
GCCCTTATCGCCTTCTCAGTCTAGCGACTGTAGCATTGTCAGCCTGTCCAGACCCCGGCCTC
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ACTCCAATCCCCCTACTTACACAGACGCCAGCTCTCTGCTCAATATTGACTGTAGAGTGTGT
GGGGACAAGGCCTCAGGCTTCCACTATGGCGTCCATGTCTGTGAGGGCTGCAAGGGATTCTT
CCGCAGAACCGTGCGGTTAAAACTGGTGTATGACCACTGTGATCTGCACTGTCGGATTCACA
AAAAGAGCCGGAATAAGTGCCAGTACTGTCGCTTTCAGAAATGTCTGCTTGTGGGAATGTCA
CATGATGCCATCCGCTTCGGCCGGATGCTCCAAGTGGAGAGAGAGAAGCTGCTGMAGGCTGA
GTTTATGGATGTGGAACCCAGGAACCCAGAGTCAGCGGACCTGAGAGCYCTGTCCAGACAGT
TGTGTCTGTCCTACACAGACACTTTCCCCTGACAAGAGCAAGGCCAGGYCATCCTCTCTGGA
AAGACCCACGGAACTCACTGTTGTCATCCATGACATGAAGTCTCTGACGGCGGTCAGTACTT
AWAACTGTAGACAGCTCCCAGTACTGAACGCAGAGTCGTTCTGCCCTTGARGACCTGCTGAG
AGCTGGAGCYYYCGTCTTCCGCCSAWYCRTCCGCTCGYCGAGCGWCMAAAGGTYMMRAGTTT
CACAARMATCCTTGGGTTCMAGACTGGACTKAACACWGKTATTCTGCTARTWGGGTCATCSA
GGTCAKAAACWTGCTGGCCATCATGACAGACGACTGTTGCTAGCAAWCTCTGACCGAGTTCG
ARCTGAGAGCTCKGARATGGATCGTTGGCTCGCAGAYACTGCGWGACTT 

Alignment av PPARγwt fra H15 satt inn i pGEM®-T-Easy  
”H15” er plasmidet H15, ”PPARγwtF” og ”PPARγwtR” er sekvenserte sekvenser fra 

PPARγwt-pGEM®-T-Easy. 

                     2301                                           2350 
      H15  (2348)                                              ACTCG 
 PPARγwtR   (86)                                               ACTAG 
 PPARγwtF    (1)  -------------------------------------------------- 
                  2351                                          2400 
      H15  (2349) TGTCTTCTTATCCAGAGATGGTGGACACACGGAGAGCAGCGTGGTCCTTG 
 PPARγwtR    (91) TGATTCAGGCTCGAGCCATGGTGGACACACGGAGAGCAGCGTGGTCCTTG 
 PPARγwtF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2401                                          2450 
      H15  (2399) CTGAGTTTTGGGCTGGGCACGTTGGACTTGGTAGAGATGGACAACAAGAT 
 PPARγwtR   (141) CTGAGTTTTGGGCTGGGCACGTTGGACTTGGTAGAGATGGACAACAAGAT 
 PPARγwtF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2451                                          2500 
      H15  (2449) GAATAGTTTTGACATGAAGACCCTATCGACGCTGGACTACCCTTATCTCC 
 PPARγwtR   (191) GAATAGTTTTGACATGAAGACCCTATCGACGCTGGACTACCCTTATCTCC 
 PPARγwtF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2501                                          2550 
      H15  (2499) CCTCTCTAGAGTACAGCCACAACAGTCCCCACCACCACCACAGCCCAGAC 
 PPARΓwtR   (241) CCTCTCTAGAGTACAGCCACAACAGTCCCCACCACCACCACAGCCCAGAC 
 PPARγwtF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2551                                          2600 
      H15  (2549) AGAAGCCACTCATGCAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCA 
 PPARγwtR   (291) AGAAGCCACTCATGCAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCA 
 PPARγwtF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2601                                          2650 
      H15  (2599) CAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAACCACT 
 PPARγwtR   (341) CAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAACCACT 
 PPARγwtF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2651                                          2700 
      H15  (2649) CATTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGAC 
 PPARγwtR   (391) CATTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGAC 
 PPARγwtF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2701                                          2750 
      H15  (2699) AGAAGCCACTCATACAACGACACATACAGCGTGTATCAAGGTTCAGTAAA 
 PPARγwtR   (441) AGAAGCCACTCATACAACGACACATACAGCGTGTATCAAGGTTCAGTAAA 
 PPARγwtF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2751                                          2800 
      H15  (2749) CGATAAGCCCTTATCGCCTTCTCAGTCTAGCGACTGTAGCATTGTCAGCC 
 PPARγwtR   (491) CGATAAGCCCTTATCGCCTTCTCAGTCTAGCGACTGTAGCATTGTCAGCC 
 PPARγwtF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2801                                          2850 
      H15  (2799) TGTCCAGACCCCGGCCTCACTCCAATCCCCCTACTTACACAGACGCCAGC 
 PPARγwtR   (541) TGTCCAGACCCCGGCCTCACTCCAATCCCCCTACTTACACAGACGCCAGC 
 PPARγwrF     (1) -----------------------------------TACA-AGM-GCCA-C 
                  2851                                          2900 
      H15  (2849) TCTCTGCTCAATATTGACTGTAGAGTGTGTGGGGACAAGGCCTCAGGCTT 
 PPARγwtR   (591) TCTCTGCTCAATATTGACTGTAGAGTGTGTGGGGACAAGGCCTCAGGCTT 
 PPARγwtF    (13) TYTTTSTT-MGTAWTGACGKTRGAGT---TGWGRACA-GGSCTC-GAGTT 
                  2901                                          2950 
      H15  (2899) CCACTATGGCGTCCATGTCTGTGAGGGCTGCAAGGGATTCTTCCGCAGAA 
 PPARγwtR   (641) CCACTATGGCGTCCATGTCTGTGAGGGCTGCAAGGGATTCTTCCGCAGAA 
 PPARγwtF    (57) TCMCT-KTGSRTCCA-GTTTKTGAGGGYGGMAAGR--TTYTTCG--MGA- 
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                  2951                                          3000 
      H15  (2949) CCGTGCGGTTAAAACTGGTGTATGACCACTGTGATCTGCACTGTCGGATT 
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 PPARγwtR   (691) CCGTGCGGTTAAAACTGGTGTATGACCACTGTGATCTGCACTGTCGGATT 
 PPARγwtF   (100) CCGTGMGGTTAAAACTGRK-TATGACC---CTKGWTYGCAYK-TCGATTT 
                  3001                                          3050 
      H15  (2999) CACAAAAAGAGCCGGAATAAGTGCCAGTACTGTCGCTTTCAGAAATGTCT 
 PPARγwtR   (741) CACAAAAAGAGCCGGAATAAGTGCCAGTACTGTCGCTTTCAGAAATGTCT 
 PPARγwtF   (145) CACAAAAAGAGCCGGAATAAGTGCCAGTACTGTCYCTTTTAGAAATGTCT 
                  3051                                          3100 
      H15  (3049) GCTTGTGGGAATGTCACATGATGCCATCCGCTTCGGCCGGATGCCCCAAG 
 PPARγwtR   (791) GCTTGTGGGAATGTCACATGATGCCATCCGCTTCGGCCGGATGCCCCAAG 
 PPARγwtF   (188) GCTTGTGGGAATGTCACATGATGCCATCCGCTTCGCCCGGATGCCCCAAG 
                  3101                                          3150 
      H15  (3099) TGGAGAGAGAGAAGCTGCTGCAGGCTGAGTTTATGGATGTGGAACCCAGG 
 PPARγwtR   (841) TGGAGAGAGAGAAGCTGCTGCAGGCTGAGTTTATGGATGTGGAACCCAGG 
 PPARγwtF   (238) TGGAGAGAGAGAAGCTGCTGCAGGCTGAGTTTATGGATGTGGRACCCAGG 
                  3151                                          3200 
      H15  (3149) AACCCAGAAGTCAGCGGACCTGAGAGCCCTGTCCAGACAGTTGTGTCTGT 
 PPARγwtR   (891) AACCCAGAAGTCAGCGGACCTGAGAGCCCTGTCCAGACAGTTGTGTCTGT 
 PPARγwtF   (287) AACCCAGAAGTCAGCGGACCTGAGAGCCCTGTCCAGACAGTTGTGTCTGT 
                  3201                                          3250 
      H15  (3198) CCTACCACAGACACTTTCCCCTGACCAAGAGCAAGGCCAAGGCCATCCTC 
 PPARγwtR   (940) CCTACCACAGACACTTTCCCCTGACCAAGAGCAAGGCCAAGGCCATCCTC 
 PPARγwtF   (336) CCTACCACAGACACTTTCCCCTGACCAAGAGCAAGGCCAAGGCCATCCTC 
                  3251                                          3300 
      H15  (3248) TCTGGAAAGACCCACGGAAACTCACCGTTTGTCATCCATGACATGAAGTC 
 PPARγwtR   (987) TCTGGAAAGACCCACGGAAACTCACTGTTTGTCATCCATGACATGAAGTC 
 PPARγwtF   (386) TCTGGAAAGACCCACGGAAACTCACCGTTTGTCATCCATGACATGAAGTC 
                  3301                                          3350 
      H15  (3298) TCTGACGGCGGGTCAGTACTTTATAAACTGTAGACAGCTCCCAGTACTGG 
 PPARγwtR  (1035) TCTGACGGCGGGTCAGTACTTTATAAACTGTAGACAGCTCCCAGTACTGG 
 PPARγwtF   (435) TCTGACGGCGGGTCAGTACTTTATAAACTGTAGACAGCTCCCAGTACTGG 
                  3351                                          3400 
      H15  (3348) AGCGCCAGAGGTCCGTCCTGCCCCCTGAGGAGCCTGCTGAGGAGCTGGAG 
 PPARγwtR  (1081) AACGCCAGAGTTCCGTTCTGCCCTCTGAGGAGCCTGCTGAGGAGCTGGAG 
 PPARγwtF   (485) AGCGCCAGAGGTCCGTCCTGCCCCCTGAGGAGCRTGCTGAGGAGCTGGAG 
                  3401                                          3450 
      H15  (3398) CTCTCCGTCTTCCGCCGCATCCAGTTCCGCTCCGCCGAGGCCGTACAAGA 
 PPARγwtR  (1125) CTCTCCGTCTTCCGCCSCAWYCRGTTCCGCTCCGYCGAGGCCGWACMAGA 
 PPARγwtF   (535) CTCTCCGTCTTCCGCCGCATCCAGTTCCGCTCCGCCGAGGCCGTACAAGA 
                  3451                                          3500 
      H15  (3448) GGTCACAGAGTTCACCAAGAGCATCCCTGGGTTCACAGAGCTGGACATGA 
 PPARγwtR  (1167) GGTYMCMRAGTTTCACAARMGCATCCTTGGGTTCMCAGAGCTGGACATKA 
 PPARγwtF   (585) GGTCACAGAGTTCACCAAGAGCATCCCTGGGTTCACAGAGCTGGACATGA 
                  3501                                          3550 
      H15  (3498) ACGACCAGGTGATCCTGCTGAAGTATGGGGTCATCGAGGTCATGACAACC 
 PPARγwtR  (1211) ACAACCWGKTGATTCTGCTGAARTWTGGGGTCATCSAGGTCAKGACAAAC 
 PPARγwtF   (635) ACGACCAGGTGATCCTGCTGAAGTATGGGGTCATCGAGGTCATGACAACC 
                  3551                                          3600 
      H15  (3548) ATGCTGGCGCCGCTCATGAACAAGGACGGCACACTGTTTGCCTACGGGCA 
 PPARγwtR  (1251) WTGCTGGC----C--ATCATGACAGACG----ACTGTT--GCTA---GCA 
 PPARγwtF   (685) ATGCTGGCGCCACTCATGAACAAGGACGGCACACTGTTTGCCTACGGGCA 
                  3601                                          3650 
      H15  (3598) GATCTTCATGACCCGAGAGTTCCTCAAGAGCCTGAGGAAGCCCTTCTGTG 
 PPARγwtR  (1286) -AWCT--CTGACC---GAGTTC-----GARC-TGAG--AGCTCKGARATG 
 PPARγwtF   (735) GATCTTCATGACCCGAGAGTTCCTCAAGAGCCTGAGGAAGCCCTTCTGTG 
                  3651                                          3700 
      H15  (3648) AGATGATGGAGCCCAAGTTTGAGTTTGCGGCAAAGTTCAACTTGCTGGAG 
 PPARγwtR  (1322) GATCGTTGGCTCGCA-----GAYACTGCG--WGACTT------------- 
 PPARγwtF   (785) AGATGATGGAGCCCAAGTTTGAGTTTGCGGCAAAGTTCAACTTGCTGGAG 
                  3701                                          3750 
      H15  (3698) CTGGACGATAGTGATATGGCGCTCTTCTTCGCCGTCATCATCCTCAGTGG 
 PPARγwtR   (1352)-------------------------------------------------- 
 PPARγwtF    (835)CTGGACGATAGTGATATGGCGCTCTTCTTCGCCGTCATCATCCTCAGTGG 
                  3751                                          3800 
      H15  (3748) AGACCGTCCAGGCCTGGTGAACGTGAAGCCCATCGAGGACCTCCAGGAGA 
 PPARγwtR  (1352) -------------------------------------------------- 
 PPARγwtF   (885) AGACCGTCCAGGCCTGGTGAACGTGAAGCCCATCGAGGACCTCCAGGAGA 
                  3801                                          3850 
      H15  (3798) CAGTGCTGCAGGCCCTGGAGCTGCAGTTGAAGACCATCCACCCAGACTGC 
 PPARγwtR  (1352) -------------------------------------------------- 
 PPARγwtF   (935) CAGTGCTGCAGGCCCTGGAGCTGCAGTTGAAGACCATCCACCCAGACTGC 
                  3851                                          3900 
      H15  (3848) CCCCAGCTGTTCGCCAAGCTACTGCAGAAGATGACCGACCTGCGGCAGCT 
 PPARγwtR  (1352) -------------------------------------------------- 
 PPARγwtF   (985) CCCCAGCTGTTCGCCAAGCTACTGCAGAAGATGACCGACCTGCGGCAGCT 
                  3901                                          3950 
      H15  (3898) GGTGGCCAACCACGTCCGCCACATCCACCTGCTCAAGAAGCAGGAGCTGC 
 PPARγwtR  (1352) -------------------------------------------------- 
 PPARγwtF  (1035) GGTGGCCAACCACGTCCGCCACATCCACCTGCTCAAGAAGCAGGAGCTGC 
                  3951                                          4000 
      H15  (3948) AGATGTGTCTGCACCCCCTACTGCAGGAGATCATGAGAGACCTGTACTAA 
 PPARγwtR  (1352) -------------------------------------------------- 
 PPARγwtF  (1085) AGATGTGTCTGCACCCCCTACTGCAGGAGATCATGAGAGACCTGTACTAA 
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Nukleotidsekvensen til PPARγΔ (forover) 
Sekvensen er sekvensert med M13 foroverprimer (Invitrogen). Kuttesetet SacII (CCGCGG) 

er uthevet. Bokstaver som ikke beskriver basene adenin (A), tymin(T), guanin(G) eller 

cytosin (C) er usikre baser som ikke har latt seg identifisere av ABI-lab. 

AWMCWWWAGGGGGCGATTGGGCCGACGTCGCATGCTCCCGGCCGCCATGGCGGCCGCGGGAA
TTCGATTTGCCCGCGGTTAGTACAGGTCTCTCATGATCTCCTGCAGTAGGGGGTGCAGACAC
ATCTGCAGCTCCTGCTTCTTGAGCAGGTGGATGTGGCGGACGTGGTTGGCCACCAGCTGCCG
CAGGTCGGTCATCTTCTGCAGTAGCTTGGCGAACAGCTGGGGGCAGTCTGGGTGGATGGTCT
TCAACTGCAGCTCCAGGGCCTGCAGCACTGTCTCCTGGAGGTCCTCGATGGGCTTCACGTTC
ACCAGGCCTGGACGGTCTCCACTGAGGATGATGACGGCGAAGAAGAGCGCCATATCACTATC
GCCCAGCTCCAGCAAGTTGAACTTTGCCGCAAACTCAAACTTGGGCTCCATCATCTCACAGA
AGGGCTTCCCCAGGCTCTTGAGGAACTCTCGGGTCATGAAGATCTGCCCGTAGGCAAACAGT
GTGCCGTCCTTGTTCATGAGCGGCGCCAGCATGGTTGTCATGACCTCGATGACCCCATACTT
CAGCAGGATCACCTGGTCGTTCATGTCCAGCTCTGTGAACCCAGGGATGCTCTTGGTGAACT
CTGTGACCTCTTGTACGGCCTCGGCGGAGCGGAACTGGATGCGGCGGAAGACGGAGAGCTCC
AGCTCCTCAGCAGGCTCCTCAGGGGGCAGGACGGACCTCTGGCGCTCCAGTACTGGGAGCTG
TCTACAGTTTATAAAGTACTGACCCGCCGTCAGAGACTTCATGTCATGGATGACAAACGGTG
AGTTTCCGTGGGTCTTTCCAGAGAGGATGGCCTTGGCCTTGCTCTTGGTCAGGGGAAAGTGT
CTGTGGTAGGACAGACACACTGTCTGGACAGGGCTCTCAGGTCCGCTGACTCTGGGTTCCTG
GGTTCCACATCCATAAACTCAGCCTGCAGCAGCTTCTCTCTCTCCACTTGGGCATCCGGCCG
AGCGGATGGCATCATGTGACATTCCCACAGCAGACATTTCTGAAAGCGAMGTACTGCMCTAT
CCGCTCCTTTTTGTGAATCGACAGTGMGATCCACRTGTCATACMCCAGTTTACYGCMCGTTC
TGCGAARATCCCTGCAKCCYYCARACATGAACGCTATGCAGCTGAGCTGYCCCYMMCTYCTM
AGTCAATTGACAAAGCTGGCTCTGATACGCKATGKTCTKATGATGCTCGTYCGCTKGATAAT
GATGCTTCGCTGGCTGCTAKATGCTTCGTCTG 

Nukleotidsekvensen til PPARγΔ (revers) 
Sekvensen er sekvensert med M13 reversprimer (Invitrogen). Kuttesetet XhoI (CTCGAG) 

er uthevet. Bokstaver som ikke beskriver basene adenin (A), tymin (T), guanin (G) eller 

cytosin (C) er usikre baser som ikke har latt seg identifisere av ABI-lab. 
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AMWTTTWGGGGTGAACTATAGAATACTCAAGCTATGCATCCAACGCGTTGGGAGCTCTCCCA
TATGGTCGACCTGCAGGCGGCCGCGAATTCACTAGTGATTCAGGCTCGAGCCATGGTGGACA
CACGGAGAGCAGCGTGGTCCTTGCTGAGTTTTGGGCTGGGCACGTTGGACTTGGTAGAGATG
GACAACAAGATGAATAGTTTTGACATGAAGACCCTATCGACGCTGGACTACCCTTATCTCCC
CTCTCTAGAGTACAGCCACAACAGTCCCCACCACCACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCAT
GCAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTT
AACCACAGCCCAGACAGAAACCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAA
CCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATACAACGACACATACAGCGTGTATCAAGACGCCAGCT
CTCTGCTCAATATTGACTGTAGAGTGTGTGGGGACAAGGCCTCAGGCTTCCACTATGGCGTC
CATGTCTGTGAGGGCTGCAAGGGATTCTTCCGCAGAACCGTGCGGTTAAAACTGGTGTATGA
CCACTGTGATCTGCACTGTCGGATTCACAAAAGGAGCCGGAATAAGTGCCAGTACTGTCGCT
TTCAGAAATGTCTGCTTGTGGGAATGTCACATGATGCCATCCGCTTCGGCCGGATGCCCCAA
GTGGAGAGAGAGAAGCTGCTGCAGGCTGAGTTTATGGATGTGGAACCCAGGAACCCAGAGTC
AGCGGACCTGAGAGCCCTGTCCAGACAGTTGTGTCTGTCCTACCACAGACACTTTCCCCTGA
CCAAGAGCAAGGCCAAGGCCATCCTCTCTGGAAAGACCCACGGAAACTCACCGTTTGTCATC
CATGACATGAAGTCTCTGACGGCGGGTCAGTACTTTATAAACTGTAGACAGCTCCCAGTACT
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GGAGCGCCAGAGTCCGTCCTGCYCCCTGAGGAGCCTGCTGAGAGCTGGAGCTYTCGTCTTCG
CGCATCAGTTCCGCTCCGCGAGGCGTACAGAGGTCACARAGTTCACCARGAGCWTCCTGGTT
CMMRAGCTGAMTGACGACCAGKGATCTGCTGAGTATGGGTCATCGAGGTCATGAMACCWGYT
GGCSCGCTCATGAACAAGACGCAACTGTTGCTACGGCGATCTTCATGACGAAGTCCTCAGAG
CTGGGAAGCTYGTGAATGATGAACAGTGATGCGCAAGTCACTGCTGGACTGGCATGGATGGT
CTTCTTGCGTACWTCTATGGACGTCAGCTGGTACGTAACACGGACCTCRAGAGAMACG 

Alignment av PPARγΔ fra H16 satt inn i pGEM®-T-Easy 
”H16” er plasmidet H16, ”PPARγΔF” og ”PPARγΔR” er sekvenserte sekvenser fra PPARγΔ-

pGEM®-T-Easy. 

                                                                2250 
      H16   (2246)                                           ACTCGTG 
  PPARγΔR    (93)                                            ACTAGTG 
  PPARγΔF     (1)                                            ------- 
                  2251                                          2300 
      H16  (2249) TCTTCTTATCCAGAGATGGTGGACACACGGAGAGCAGCGTGGTCCTTGCT 
  PPARγΔR   (100) ATTCAGGCTCGAGCCATGGTGGACACACGGAGAGCAGCGTGGTCCTTGCT 
  PPARγΔF     (1) ---------------------------------------------- ---- 

  2301 2350 
      H16  (2299) GAGTTTTGGGCTGGGCACGTTGGACTTGGTAGAGATGGACAACAAGATGA 
  PPARγΔR   (150) GAGTTTTGGGCTGGGCACGTTGGACTTGGTAGAGATGGACAACAAGATGA 
  PPARγΔF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2351                                          2400 
      H16  (2349) ATAGTTTTGACATGAAGACCCTATCGACGCTGGACTACCCTTATCTCCCC 
  PPARγΔR   (200) ATAGTTTTGACATGAAGACCCTATCGACGCTGGACTACCCTTATCTCCCC 
  PPARγΔF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2401                                          2450 
      H16  (2399) TCTCTAGAGTACAGCCACAACAGTCCCCACCACCACCACAGCCCAGACAG 
  PPARγΔR   (250) TCTCTAGAGTACAGCCACAACAGTCCCCACCACCACCACAGCCCAGACAG 
  PPARγΔF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2451                                          2500 
      H16  (2449) AAGCCACTCATGCAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACA 
  PPARγΔR   (300) AAGCCACTCATGCAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACA 
  PPARγΔF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2501                                          2550 
      H16  (2499) GCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAACCACTCA 
  PPARγΔR   (350) GCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAACCACTCA 
  PPARγΔF     (1) -------------------------------------------------- 
                  2551                                          2600 
      H16  (2549) TTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCA-CAGCC-CAGAC 
  PPARγΔR   (400) TTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCA-CAGCC-CAGAC 
  PPARγΔF     (1) --------CAGACGAAGCATMTAGCAGCCAGCGAAGCATCATTATCMAGC 
                  2601                                          2650 
      H16  (2597) AGAAGCCACTCATACAACGACACATACAGCGTGTATCAAGACGCCAGCTC 
  PPARγΔR   (448) AGAAGCCACTCATACAACGACACATACAGCGTGTATCAAGACGCCAGCTC 
  PPARγΔF    (43) GRACGAGCATCAT--MAGA--MCATM----GCGTATCA-GA-GCCAGCTT 
                  2651                                          2700 
      H16  (2647) TCTGCTCAATATTGACTGTAGAGTGTGTGGGGACAAGGCCTCAGGCTTCC 
  PPARγΔR   (498) TCTGCTCAATATTGACTGTAGAGTGTGTGGGGACAAGGCCTCAGGCTTCC 
  PPARγΔF    (83) TGT---CAAT--TGACTKAGRAGKK---RGGGRCAG---CTCAG-CTGC- 
                  2701                                          2750 
      H16  (2697) ACTATGGCGTCCATGTCTGTGAGGGCTGCAAGGGATTCTTCCGCAGAACC 
  PPARγΔR   (548) ACTATGGCGTCCATGTCTGTGAGGGCTGCAAGGGATTCTTCCGCAGAACC 
  PPARγΔF   (120) ---ATAGCGTTCATGTYT--GRRGGMTGCA-GGGATYTT--CGCAGAAC- 
                  2751                                          2800 
      H16  (2747) GTGCGGTTAAAACTGGTGTATGACCACTGTGATCTGCACTGTCGGATTCA 
  PPARγΔR   (598) GTGCGGTTAAAACTGGTGTATGACCACTGTGATCTGCACTGTCGGATTCA 
  PPARγΔF   (161) GKGCRGT--AAACTGGKGTATGAC-AYGTGGATCKGCACTGTCGGATTCA 
                  2801                                          2850 
      H16  (2797) CAAAAAGAGCCGGAATAAGTGCCAGTACTGTCGCTTTCAGAAATGTCTGC 
  PPARγΔR   (648) CAAAAGGAGCCGGAATAAGTGCCAGTACTGTCGCTTTCAGAAATGTCTGC 
  PPARγΔF   (206) CAAAAAGGAGCGGATATAGKGCCAGTACKGTCGCTTTCAGAAATGTCTGC 
                  2851                                          2900 
      H16  (2847) TTGTGGGAATGTCACATGATGCCATCCGCTTCGGCCGGATGCCCCAAGTG 
  PPARγΔR   (698) TTGTGGGAATGTCACATGATGCCATCCGCTTCGGCCGGATGCCCCAAGTG 
  PPARγΔF   (252) TTGTGGGAATGTCACATGATGCCATCCGCTTCGGCCGGATGCCCCAAGTG 
                  2901                                          2950 
      H16  (2897) GAGAGAGAGAAGCTGCTGCAGGCTGAGTTTATGGATGTGGAACCCAGGAA 
  PPARγΔR   (748) GAGAGAGAGAAGCTGCTGCAGGCTGAGTTTATGGATGTGGAACCCAGGAA 
  PPARγΔF   (299) GAGAGAGAGAAGCTGCTGCAGGCTGAGTTTATGGATGTGGAACCCAGGAA 
                  2951                                          3000 
      H16  (2947) CCCAGAGTCAGCGGACCTGAGAGCCCTGTCCAGACAGTTGTGTCTGTCCT 
  PPARγΔR   (798) CCCAGAGTCAGCGGACCTGAGAGCCCTGTCCAGACAGTTGTGTCTGTCCT 
  PPARγΔF   (349) CCCAGAGTCAGCGGACCTGAGAGCCCTGTCCAGACAGTTGTGTCTGTCCT 
                  3001                                          3050 
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      H16  (2997) ACCACAGACACTTTCCCCTGACCAAGAGCAAGGCCAAGGCCATCCTCTCT 
  PPARγΔR   (848) ACCACAGACACTTTCCCCTGACCAAGAGCAAGGCCAAGGCCATCCTCTCT 
  PPARγΔF   (398) ACCACAGACACTTTCCCCTGACCAAGAGCAAGGCCAAGGCCATCCTCTCT 
                  3051                                          3100 
      H16  (3047) GGAAAGACCCACGGAAACTCACCGTTTGTCATCCATGACATGAAGTCTCT 
  PPARγΔR   (898) GGAAAGACCCACGGAAACTCACCGTTTGTCATCCATGACATGAAGTCTCT 
  PPARγΔF   (448) GGAAAGACCCACGGAAACTCACCGTTTGTCATCCATGACATGAAGTCTCT 
                  3101                                          3150 
      H16  (3097) GACGGCGGGTCAGTACTTTATAAACTGTAGACAGCTCCCAGTACTGGAGC 
  PPARγΔR   (948) GACGGCGGGTCAGTACTTTATAAACTGTAGACAGCTCCCAGTACTGGAGC 
  PPARγΔF   (498) GACGGCGGGTCAGTACTTTATAAACTGTAGACAGCTCCCAGTACTGGAGC 
                  3151                                          3200 
      H16  (3147) GCCAGAGGTCCGTCCTGCCCCCTGAGGAGCCTGCTGAGGAGCTGGAGCTC 
  PPARγΔR   (998) GCCAGAGGTCCGTCCTGCYCCCTGAGGAGCCTGCTGAGGAGCTGGAGCTY 
  PPARγΔF   (548) GCCAGAGGTCCGTCCTGCCCCCTGAGGAGCCTGCTGAGGAGCTGGAGCTC 
                  3201                                          3250 
      H16  (3197) TCCGTCTTCCGCCGCATCCAGTTCCGCTCCGCCGAGGCCGTACAAGAGGT 
  PPARγΔR  (1046) TCCGTCTTCGGCCGCATCCAGTTCCGCTCCGCCGAGGCCGTACAAGAGGT 
  PPARγΔF   (598) TCCGTCTTCCGCCGCATCCAGTTCCGCTCCGCCGAGGCCGTACAAGAGGT 
                  3251                                          3300 
      H16  (3247) CACAGAGTTCACCAAGAGCATCCCTGGGTTCACAGAGCTGGACATGAACG 
  PPARγΔR  (1089) CACARAGTTCACCARGAGCWTCCT--GGTTCM-MRAGCTGAM--TGA-CG 
  PPARγΔF   (648) CACAGAGTTCACCAAGAGCATCCCTGGGTTCACAGAGCTGGACATGAACG 
                  3301                                          3350 
      H16  (3297) ACCAGGTGATCCTGCTGAAGTATGGGGTCATCGAGGTCATGACAACCATG 
   PPARγΔR   (113)ACCAGK-GATC-TGCTGA-GTATGGG-TCATCGAGGTCATGA-MACCW-G 
  PPARγΔF   (698) ACCAGGTGATCCTGCTGAAGTATGGGGTCATCGAGGTCATGACAACCATG 
                  3351                                          3400 
      H16  (3347) CTGGCGCCGCTCATGAACAAGGACGGCACACTGTTTGCCTACGGGCAGAT 
  PPARγΔR  (1177) YTGGCSC-GCTCATGAACAAG-ACG-CA-ACTGTT--GCTACGGC--GAT 
  PPARγΔF   (748) CTGGCGCCGCTCATGAACAAGGACGGCACACTGTTTGCCTACGGGCAGAT 
                  3401                                          3450 
      H16  (3397) CTTCATGACCCGAGAGTTCCTCAAGAGCCTGAGGAAGCCCTTCTGTGAGA 
  PPARγΔR  (1219) CTTCATGAC----GAAGTCCTCA-GAGC--TGGGAAGCTY----GTGA-A 
  PPARγΔF   (798) CTTCATGACCCGAGAGTTCCTCAAGAGCCTGGGGAAGCCCTTCTGTGAGA 
                  3451                                          3500 
      H16  (3447) TGATGGAGCCCAAGTTTGAGTTTGCGGCAAAGTTCAACTTGCTGGAGCTG 
  PPARγΔR  (1257) TGATG------AACAGTGA---TGCGC--AAGTC--ACT-GCTGGA-CTG 
  PPARγΔF   (848) TGATGGAGCCCAAGTTTGAGTTTGCGGCAAAGTTCAACTTGCTGGAGCTG 
                  3501                                          3550 
      H16  (3497) GAC--GATAGTGATATGGCGCTCTTCT-TCGCCGTCATCATCCTCAGTGG 
  PPARγΔR  (1292) GCATGGATGGTCTTCTTGCGTACWTCTATGGACGTCAGC-TGGTACGTA- 
  PPARγΔF   (898) GGC--GATAGTGATATGGCGCTCTTCT-TCGCCGTCATCATCCTCAGTGG 
                  3551                                          3600 
      H16  (3544) AGACCGTCCAGGCCTGGTGAACGTGAAGCCCATCGAGGACCTCCAGGAGA 
  PPARγΔR  (1340) ACACGGACCTCR--AGAGAMACG--------------------------- 
  PPARγΔF   (945) AGACCGTCCAGGCCTGGTGAACGTGAAGCCCATCGAGGACCTCCAGGAGA 
                  3601                                          3650 
      H16  (3594) CAGTGCTGCAGGCCCTGGAGCTGCAGTTGAAGACCATCCACCCAGACTGC 
  PPARγΔR  (1361) -------------------------------------------------- 
  PPARγΔF   (995) CAGTGCTGCAGGCCCTGGAGCTGCAGTTGAAGACCATCCACCCAGACTGC 
                  3651                                          3700 
      H16  (3644) CCCCAGCTGTTCGCCAAGCTACTGCAGAAGATGACCGACCTGCGGCAGCT 
  PPARγΔR  (1361) -------------------------------------------------- 
  PPARγΔF  (1045) CCCCAGCTGTTCGCCAAGCTACTGCAGAAGATGACCGACCTGCGGCAGCT 
                  3701                                          3750 
      H16  (3694) GGTGGCCAACCACGTCCGCCACATCCACCTGCTCAAGAAGCAGGAGCTGC 
  PPARγΔR  (1361) -------------------------------------------------- 
  PPARγΔF  (1095) GGTGGCCAACCACGTCCGCCACATCCACCTGCTCAAGAAGCAGGAGCTGC 
                  3751                                          3800 
      H16  (3744) AGATGTGTCTGCACCCCCTACTGCAGGAGATCATGAGAGACCTGTACTAA 
  PPARγΔR  (1361) -------------------------------------------------- 
 
 
 PPARγΔF  (1145) AGATGTGTCTGCACCCCCTACTGCAGGAGATCATGAGAGACCTGTACTAA 
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VEDLEGG 2 

Nukleotidsekvensen til PPARγwt-GFP (forover) 
Sekvensen er sekvensert med pEGFP-C1 foroverprimer (Invitrogen). Bokstaver som ikke 

beskriver basene adenin (A), tymin (T), guanin (G) eller cytosin (C) er usikre baser som ikke 

har latt seg identifisere av ABI-lab. 

ASGGGTWMTYTCGGCTGGACGAGCTGTACAGTCCGGACTCAGATCTCGAGCCATGGTGGACA
CACGGAGAGCAGCGTGGTCCTTGCTGAGTTTTGGGCTGGGCACGTTGGACTTGGTAGAGATG
GACAACAAGATGAATAGTTTTGACATGAAGACCCTATCGACGCTGGACTACCCTTATCTCCC
CTCTCTAGAGTACAGCCACAACAGTCCCCACCACCACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCAT
GCAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTT
AACCACAGCCCAGACAGAAACCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAA
CCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATACAACGACACATACAGCGTGTATCAAGGTTCAGTAA
ACGATAAGCCCTTATCGCCTTCTCAGTCTAGCGACTGTAGCATTGTCAGCCTGTCCAGACCC
CGGCCTCACTCCAATCCCCCTACTTACACAGACGCCAGCTCTCTGCTCAATATTGACTGTAG
AGTGTGTGGGGACAAGGCCTCAGGCTTCCACTATGGCGTCCATGTCTGTGAGGGCTGCAAGG
GATTCTTCCGCAGAACCGTGCGGTTAAAACTGGTGTATGACCACTGTGATCTGCACTGTCGG
ATTCACAAAAAGAGCCGGAATAAGTGCCAGTACTGTCGCTTTCAGAAATGTCTGCTTGTGGG
AATGTCACATGATGCCATCCGCTTCGGCCGGATGCCCCAAGTGGAGAGAGAGAAGCTGCTGC
AGGCTGAGTTTATGGATGTGGAACCCAGGAACCCAGAGTCAGCGGACCTGAGAGCCCTGTCC
AGACAGTTGTGTCTGTCCTACCACAGACACTTTCCCCTGACCAAGAGCAAGGCCAAGGCCAT
CCTCTCTGGAAAGACCCACGGAACTCACGTTGTCATCCATGACATGAAGTCTCTGACGGCGG
GTCAGTACTTTATAAACTGTARACAGCTCCCAGTACTGGAGCGCAGAGTCGTCTGCCCCTGA
GGAGCTGCTGAGGAGCTGAGCTCTCGTCTCGCGCATCAGTCCGCTCGCGAGCGTACARAGTC
MAGAGTCMCAGAGCATCTGGGTCMAGAGCTGACTGAACGACAGTGATCTGCTGAGTTGGGTC
ATCAAGTCATGACACATGCTGTCACYWGAACAGACGTMACTGTGCTACGCAATTCWGACGAA
GTCYAGACTGGAGCCTCKGAKATGATCAGTGAGTGGCAGTCACTCGACTGCATGAATGACT 

Alignment av fusjonsproteinet PPARγwt-GFP 
”H15” er plasmidet H15, ”PPARγwt-GFP” er sekvensert sekvens av fusjonsproteinet 

PPARγwt-GFP og ”GFP” er GFP fra vektoren pEGFP-C1.  

                   2301                                          2350
      H15  (2301) TACTGCAGGAGATCATGAGAGACCTGTAC-TAAAGTAGTGGGGGA-CTCG 
 PPAR WT-GFP   (1) --------------ASGGGTWMTYTCGGCATGGACGAGCTGTACAAGTCC γ
      GFP     (1) -------------CGGGATCACTCTCGGCATGGACGAGCTGTACAAGTCC 
                  2351                                          2400 
      H15  (2349) TGTCTTCT-TATCCAGAGATGGTGGACACACGGAGAGCAGCGTGGTCCTT 
 PPAR WT-GFP  (35) GGACTCAGATCTCGAGCCATGGTGGACACACGGAGAGCAGCGTGGTCCTT γ
      GFP    (38) GGACTCAGATCTCGAGCTCA------------------------------ 
                  2401                                          2450 
      H15  (2398) GCTGAGTTTTGGGCTGGGCACGTTGGACTTGGTAGAGATGGACAACAAGA 
 PPAR WT-GFP  (85) GCTGAGTTTTGGGCTGGGCACGTTGGACTTGGTAGAGATGGACAACAAGA γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  2451                                          2500 
      H15  (2448) TGAATAGTTTTGACATGAAGACCCTATCGACGCTGGACTACCCTTATCTC 
 PPAR WT-GFP (135) TGAATAGTTTTGACATGAAGACCCTATCGACGCTGGACTACCCTTATCTC γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  2501                                          2550 
      H15  (2498) CCCTCTCTAGAGTACAGCCACAACAGTCCCCACCACCACCACAGCCCAGA 
 PPAR WT-GFP (185) CCCTCTCTAGAGTACAGCCACAACAGTCCCCACCACCACCACAGCCCAGA 
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
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                  2551                                          2600 
      H15  (2548) CAGAAGCCACTCATGCAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACC 
 PPAR WT-GFP (235) CAGAAGCCACTCATGCAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACC γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  2601                                          2650 
      H15  (2598) ACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAACCAC 
 PPAR WT-GFP (285) ACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAACCAC γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  2651                                          2700 
      H15  (2648) TCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGA 
 PPAR WT-GFP (335) TCATTTAACCACAGCCCAGACAGAAGCCACTCATTTAACCACAGCCCAGA γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  2701                                          2750 
      H15  (2698) CAGAAGCCACTCATACAACGACACATACAGCGTGTATCAAGGTTCAGTAA 
 PPAR WT-GFP (385) CAGAAGCCACTCATACAACGACACATACAGCGTGTATCAAGGTTCAGTAA γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  2751                                          2800 
      H15  (2748) ACGATAAGCCCTTATCGCCTTCTCAGTCTAGCGACTGTAGCATTGTCAGC 
 PPAR WT-GFP (435) ACGATAAGCCCTTATCGCCTTCTCAGTCTAGCGACTGTAGCATTGTCAGC γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  2801                                          2850 
      H15  (2798) CTGTCCAGACCCCGGCCTCACTCCAATCCCCCTACTTACACAGACGCCAG 
 PPAR WT-GFP (485) CTGTCCAGACCCCGGCCTCACTCCAATCCCCCTACTTACACAGACGCCAG γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  2851                                          2900 
      H15  (2848) CTCTCTGCTCAATATTGACTGTAGAGTGTGTGGGGACAAGGCCTCAGGCT 
 PPAR WT-GFP (535) CTCTCTGCTCAATATTGACTGTAGAGTGTGTGGGGACAAGGCCTCAGGCT γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  2901                                          2950 
      H15  (2898) TCCACTATGGCGTCCATGTCTGTGAGGGCTGCAAGGGATTCTTCCGCAGA 
 PPAR WT-GFP (585) TCCACTATGGCGTCCATGTCTGTGAGGGCTGCAAGGGATTCTTCCGCAGA γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  2951                                          3000 
      H15  (2948) ACCGTGCGGTTAAAACTGGTGTATGACCACTGTGATCTGCACTGTCGGAT 
 PPAR WT-GFP (635) ACCGTGCGGTTAAAACTGGTGTATGACCACTGTGATCTGCACTGTCGGAT γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  3001                                          3050 
      H15  (2998) TCACAAAAAGAGCCGGAATAAGTGCCAGTACTGTCGCTTTCAGAAATGTC 
 PPAR WT-GFP (685) TCACAAAAAGAGCCGGAATAAGTGCCAGTACTGTCGCTTTCAGAAATGTC γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  3051                                          3100 
      H15  (3048) TGCTTGTGGGAATGTCACATGATGCCATCCGCTTCGGCCGGATGCCCCAA 
 PPAR WT-GFP (735) TGCTTGTGGGAATGTCACATGATGCCATCCGCTTCGGCCGGATGCCCCAA γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  3101                                          3150 
      H15  (3098) GTGGAGAGAGAGAAGCTGCTGCAGGCTGAGTTTATGGATGTGGAACCCAG 
 PPAR WT-GFP (785) GTGGAGAGAGAGAAGCTGCTGCAGGCTGAGTTTATGGATGTGGAACCCAG γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  3151                                          3200 
      H15  (3148) GAACCCAGAGTCAGCGGACCTGAGAGCCCTGTCCAGACAGTTGTGTCTGT 
 PPAR WT-GFP (835) GAACCCAGAGTCAGCGGACCTGAGAGCCCTGTCCAGACAGTTGTGTCTGT γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  3201                                          3250 
      H15  (3198) CCTACCACAGACACTTTCCCCTGACCAAGAGCAAGGCCAAGGCCATCCTC 
 PPAR WT-GFP (885) CCTACCACAGACACTTTCCCCTGACCAAGAGCAAGGCCAAGGCCATCCTC γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  3251                                          3300 
      H15  (3248) TCTGGAAAGACCCACGGAAACTCACCGTTTGTCATCCATGACATGAAGTC 
 PPAR WT-GFP  935) TCTGGAAAGACCCACGGAA-CTCACG--TTGTCATCCATGACATGAAGTC γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  3301                                          3350 
      H15  (3298) TCTGACGGCGGGTCAGTACTTTATAAACTGTAGACAGCTCCCAGTACTGG 
 PPAR WT-GFP (982) TCTGACGGCGGGTCAGTACTTTATAAACTGTARACAGCTCCCAGTACTGG γ
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
                  3351                                          3400 
      H15  (3348) AGCGCCAGAGGTCCGTCCTGCCCCCTGAGGAGCCTGCTGAGGAGCTGGAG 
 PPAR WT-GFP(1032) AGCGC-AGAGT--CGTC-TGCCCC-TGAGGAGC-TGCTGAGGAGCTG-AG 
      GFP    (58) -------------------------------------------------- 
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