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Sammendrag
Mitokondriell dysfunksjon er sentralt i nevronal celleskade og ved nevrodegenerative
sykdommer. Mitokondrier er heterogene og finnes i subpopulasjoner med funksjonelle
forskjeller. Subpopulasjoner av mitokondrier antas å bidra ulikt i prosesser som fører til
celleskade. Glutamat er involvert ved nevronal skade og død, for eksempel slag, og
eksponering av cellekulturer for glutamat brukes i studier av celledødsmekanismer. Det er
ved mikroskopiteknikker vist at mitokondrier i rottekornceller reagerer ulikt etter
glutamateksponering, og variasjon i respons er knyttet til mitokondrienes lokalisering i
cellen. For å kunne studere funksjonelle forskjeller mellom mitokondrielle subpopulasjoner i
nevronkulturer, var det derfor ønskelig å utvikle en metode for fysisk å kunne separere
mitokondrier.
Til denne studien ble det brukt kornceller fra lillehjernen hos rotte, kylling og mus. Det ble
utviklet en metode for separasjon av mitokondrier ved differensiell sentrifugering med
hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Metoden ble validert ved bruk av
fire teknikker for måling av mitokondrieinnhold: fluorescensmerking med MitoTracker®,
sitratsyntaseaktivitetsmåling, Westernanalyse av HSP-60 og PCR-basert deteksjon av
mitokondrielt DNA. Det ble vist at mitokondrier ved denne type separasjon i størst grad
fordeler seg på de to tyngste fraksjonene, med mindre bidrag i de to letteste.
Det ble deretter undersøkt effekter av glutamateksponering av korncellekulturene.
Korncellekulturene ble inkubert i to timer etter glutamateksponering. Det ble først testet om
glutamateksponering førte til en annen fordeling av mitokondrier i fraksjoner etter
sentrifugering. Det ble vist at fordelingsmønsteret ikke ble endret etter glutamateksponering.
Videre ble det testet om det kunne sees forskjeller mellom sentrifugeringsfraksjonene med
tanke på DNA-replikasjon, DNA-reparasjon målt ved aktivitet av enzymet AP endonuklease
og ROS-produksjon. Glutamateksponering nedsatte DNA-replikasjon signifikant i både
rotte- og kyllingkornceller, og DNA i de ulike sentrifugeringsfraksjonene var rammet i ulik
grad. Glutamateksponering av kyllingkornceller induserte økt ROS i en av
sentrifugeringsfraksjonene der mindre tette mitokondrier forventes å pelletere ned.
Det kan være en sammenheng mellom grad av ROS-nivå, nedgang i DNA-replikasjon og
nivå av DNA-reparasjonsenzym. Forskjellene som ble sett mellom
sentrifugeringsfraksjonene er i tråd med antakelsen om at subpopulasjoner av mitokondrier
er funksjonelt ulike. Flere studier av dette kan bidra til å øke vår forståelse av om hvorvidt
ulike typer mitokondrier er involvert på ulikt vis i sykdomsprosesser som fører til nevronal
død.
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1

Innledning

Nerveceller består av en cellekropp (soma) med lange utløpere. Utløperne kan enten være
dendritter som forgreiner seg og gjør at nervecellene kan kommunisere eller aksoner som
leder informasjon over lengre avstander. Kontaktpunktet mellom nevroner er synapsen.
Selv om nevroner ikke deler seg, har de høy metabolsk aktivitet og høyt innhold av
mitokondrier, både i soma og i utløperne (Brodal 2001b). Nevronet er avhengig av
mitokondrier for å ivareta normal funksjon (kap 1.1). Et økende antall studier tyder på at
mitokondrier er heterogene med funksjonelle forskjeller (kap 1.2) (Kuznetsov and Margreiter
2009). Mitokondriell dysfunksjon resulterer i nevrodegenerative lidelser og aldring (kap 1.3)
(Beal 2005). Nevrotransmittoren glutamat er involvert i mekanismer som gir celledød ved
slag og sykdom (kap 1.4 – 1.5) (Paulsen and Ottersen 2000). Glutamatstimulering kan føre
til mitokondriell dysfunksjon (kap 1.5). Det er medisinsk relevant å undersøke om ulike
subpopulasjoner av mitokondrier i nevroner har funksjonelle forskjeller og reagerer ulikt når
cellen eksponeres for glutamat. Det finnes en in vitro-modell der dette kan gjøres (kap 1.6).

1.1

Mitokondriers oppbygning og funksjon

Mitokondrier er bygd opp av en inner- og en yttermembran. Innermembranen omslutter det
rommet som kalles matriks. Den indre membranen har stor overflate og danner folder,
såkalte cristae. Yttermembranen har langt mindre overflate og er organellens vegg mot
cytosol (figur 1.1). Mitokondrier er i gjennomsnitt 3-4 µm i lengde og rundt 1 µm i diameter,
men størrelse og form kan variere i stor grad. Antallet mitokondrier pr celle er fra noen
hundre til noen tusen (Scheffler 2008).
Mitokondriene er hyperosmolare og har et membranpotensial som er negativt i forhold til
cytosol. Membranpotensialet er på 150-180 mV, og i tillegg er det et pH-potensial på 30-60
mV som gjør at spenningsforskjellen over membranen er ca 220 mV negativt til cytosol.
Intakt membranpotensial er viktig for mitokondriell funksjon (Nicholls and Budd 1998).
Mitokondrier blir gjerne sett på som cellenes energiprodusent, organellen som står for
respirasjon og forsyner cellen med ATP (Pollard and Earnshaw 2002). Selv om dette er
mitokondriers viktigste enkeltrolle, har de mange andre funksjoner i cellen, blant annet
knyttet til regulering av ionebalanse, redoksbalanse og i forbindelse med
celledødsprosesser (Hengartner 2000; Rizzuto et al. 2000).
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Figur 1.1: Oppbygning av et mitokondrium. Mitokondrier har både inner- og yttermembran.
Innermembranen omslutter matriks og danner folder. Enzymkompleksene i elektrontransportkjeden
befinner seg i innermembranen. Det mitokondrielle DNA (mtDNA) er i nærheten av innermembranen.
Figuren er en bearbeidet utgave av illustrasjon av N. Fuller og hentet fra: (Beil 2009).

Mitokondrier antas å stamme fra bakterier, og denne antakelsen understøttes av
tilstedeværelsen av mitokondrielt DNA (mtDNA). Gjennom utviklingen har mesteparten av
mitokondrienes genetiske materiale blitt overført til kjerne-DNA (nukleært DNA, nDNA). Et
dobbelttrådet sirkulært genom på omtrent 16,5 kilobasepar er alt som gjenstår (figur 1.2).
Mitokondrielt DNA kan replikere uavhengig av kjernen og cellesyklus. Det koder for 37
gener og 13 proteiner som har essensielle funksjoner i oksidativ fosforylering. Resten av de
mitokondrielle proteinene (ca 1000) er kodet for i kjernen (McFarland et al. 2002). Hvert
mitokondrium har omtrent 10 kopier av sitt DNA (Wei and Lee 2002). Flere tusen
eksemplarer av mtDNA kan finnes i samme celle. Mutanter kan derfor eksistere side om
side med intakt mtDNA; et fenomen som omtales som heteroplasmi (Scheffler 2008).

Figur 1.2: Mitokondrielt DNA. Mitokondrielt DNA (mtDNA) er sirkulært og består av 16,5
kilobasepar. Det koder for 13 proteiner som er involvert i mitokondrienes metabolisme. I en celle kan
det være flere tusen mtDNA-kopier. Figuren er hentet fra: (Alexeyev et al. 2004).
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1.2

Mitokondriell heterogenitet

Et økende antall studier tyder på at mitokondrier kan bestå av subpopulasjoner med
heterogene egenskaper. Studier allerede på 1960-tallet indikerte at det finnes mitokondriell
heterogenitet, både inter- og intracellulært (Federman and Avers 1967). Mitokondrier kan
være både morfologisk og funksjonelt heterogene.
For å undersøke om mitokondrier er heterogene har det i mange tilfeller blitt brukt
”imaging”-teknikker som mikroskopi og fluorescens. Mikroskopi har vist at morfologisk kan
mitokondrier være svært forskjellige og ha form fra lange tunneller til små og korte korn.
Noen mitokondrier danner nettverk, mens andre eksisterer som enkeltkorn (Kuznetsov and
Margreiter 2009). Antall mitokondrier pr celle, mitokondrielt volum og grad av folding i
innermembranen er komponenter som er gjenstand for variasjon (Pysh and Khan 1972).
Vurdering av heterogenitet har også blitt gjort ved måling av membranpotensialet til
mitokondrier. Mitokondrier med lik morfologi og tetthet kan ha ulikt membranpotensial
(Cossarizza et al. 1996). I en studie med forsøk fra 3 cellelinjer og 4 primærcellekulturer
fant mant både forskjeller med tanke på morfologi, men også i funksjonalitet målt ved
membranpotensial (Collins et al. 2002).
De fleste studiene som har beskrevet heterogenitet har benyttet ”imaging”-teknikker
(Kuznetsov et al. 2009), men mitokondriepopulasjoner har også blitt separert ved
sentrifugering. Differensiell sentrifugering som skiller mitokondrier med ulik tetthet, har vist
forskjeller i enzymaktivitet, antioksidantnivå og oksidativ kapasitet (Lanni et al. 1996;
Venditti et al. 2004).
En fysiologisk forklaring på mitokondriell heterogenitet er at mitokondriene tilpasser sin
funksjon til lokalisering i cellen. Det har blitt sett forskjeller i oksidativ status mellom
mitokondrier avhengig av plassering (Kuznetsov et al. 2006). Studier fra muskelceller har
vist at mitokondrier nær cellemembranen har en annen redoksstatus enn de lenger inne i
cellen. Dette kan skyldes at de har en beskyttende funksjon mot høye
oksygenkonsentrasjoner utenfor cellen – som en tilpasning til ”nærmiljøet” (Kuznetsov and
Margreiter 2009).

1.2.1

Mitokondriell heterogenitet i nevroner

25 % av kroppens energimetabolisme skjer i hjernen, og den er avhengig av en høy
mitokondriekapasitet (Sonnewald et al. 1998). Lengden på et nevron i sentralnervesystemet
kan være opp til 1 meter. Mitokondrier kan være i betydelig forskjellige omgivelser avhengig
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av plassering i cellen. Dette gjør det ekstra aktuelt å undersøke mitokondriell funksjon og
variasjon i nerveceller. At mitokondrier kan ha ulike egenskaper synes å gjelde de fleste
celletyper, også nevroner (Huang et al. 2004). Et eksempel på dette er at det i serotonerge
nevroner har blitt sett to distinkte mitokondriepopulasjoner med ulikt innhold av enzymet
monoaminoksidase (Arai et al. 2002). Mitokondrienes plassering i nevronet har stor
betydning for funksjon (Dubinsky 2009). En tidlig studie av forhjernen i rotte viste at
synaptiske og ikke-synaptiske mitokondrier har ulike egenskaper (Lai et al. 1977).
Separasjon av mitokondrier i nevroner fra lillehjernen ved bruk av sentrifugering ga opphav
til fraksjoner med ulik enzymaktivitet som indikerte at ulike subpopulasjoner av mitokondrier
er funksjonelt forskjell (Wilkins et al. 1979). Nyere studier har vist at mitokondriene i
synapsen og i aksonet reagerer annerledes på toksiske stimuli enn de som er kjernenære
(Brown et al. 2006; Kushnareva et al. 2005; Mathisen et al. 2007).

1.2.2

Mitokondriell dynamikk

Mitokondriers form og størrelse er varierende. Mitokondrier slår seg sammen og deler seg
gjennom fusjon- og fisjonsprosesser og kan bevege seg langs cytoskjelettet (Kuznetsov et
al. 2009). Et gjennomsnittlig mitokondrium gjennomgår fisjon- eller fusjonsprosesser av 1-2
minutters varighet 2-3 ganger pr time (Wikstrom et al. 2009). Fisjon av et mitokondrium på
2-25 µm kan gi deler som er rundt 0,5 µm i lengde (Knott et al. 2008).
Mekanismene bak fisjons- og fusjonsprosesser har blitt mye studert, men er fortsatt ikke
helt forstått. Noen proteiner synes å være viktige for mitokondriell dynamikk. Mitofusin 1 og
2 (Mfn 1 og 2) er GTPaser som styrer fusjon, mens dynamin-relatert protein 1 (Drp-1) er
viktig for fisjon (Chen and Chan 2005). Viktigheten av dette ved nevronal celleskade blir
diskutert videre i 1.5.3.
Dynamikken er viktig for opprettholdelse av mitokondriell funksjon (Kuznetsov and
Margreiter 2009) og har trolig betydning for vedlikehold av mitokondrier. Man tenker at
dysfunksjonelle mitokondrier kan fusjonere med normale og på den måten bli ”reparert”.
Forstyrrelser i mitokondriell fusjon og fisjon er derfor også assosiert med sykdom (Benard
and Karbowski 2009).
Deling og sammenslåing av mitokondrier bidrar til mitokondriell heterogenitet og kan være
en del av mitokondrienes livssyklus. Det har vært spekulert i om mitokondrier går gjennom
en modningssyklus fra ineffektive unge til mer energieffektive modne med høyere
enzymaktivitet. Dette er presentert som en av forklaringene på noen av forskjellene som er
sett mellom mitokondrier (Koekemoer and Oelofsen 2001).
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1.3

Mitokondrielt ROS og skader på mitokondrielt DNA

1.3.1

Definisjoner

Frie radikaler er forbindelser som har et uparet elektron. Reaktive oksygenforbindelser
(Reactive oxygen species, ROS) er små molekyler eller ioner der oksygen har en
elektronkonfigurasjon som gjør dem reaktive. Elektronkonfigurasjonen kan være slik at ROS
er frie radikaler, men de er ikke utelukkende det. De vanligste forbindelsene er superoksid
(O2-), hydrogenperoxid (H2O2), hydroksylradikalet (OH) og peroksynitritt (ONOO-) (Halliwell
1991). I cellen både dannes og nøytraliseres ROS. Dersom det blir en ubalanse mellom
nydannelsen og nøytraliseringen skjer det en opphopning av ROS. Denne tilstanden kalles
oksidativt stress (Fleury et al. 2002).
ROS kan ha viktige funksjoner i metabolisme og signaloverføring (Lin and Beal 2006), men
først og fremst forbindes det med celleskade og sykdom. ROS kan gi oksidering og skade
på cellemembraner, og oksidasjon av proteiner og enzymer kan føre til enzymdefekter.
ROS reagerer ofte med cystein (sulfhydrylgrupper) i membraner og gir kryssbindinger og
dannelse av proteinaggregater (Fleury et al. 2002). DNA er også utsatt for reaksjoner med
ROS, og dette kan føre til mutasjoner (Lenaz 1998).
Frie radikaler har vært i forskningens søkelys i over 50 år. Allerede i 1956 foreslo Harman at
frie radikaler kan være en viktig del av aldringsprosessen (Harman 1956). I denne
sammenhengen spiller mitokondrier en nøkkelrolle.

1.3.2

Mitokondriell produksjon og nøytralisering av ROS

Mitokondriene er ikke cellens eneste produsent av ROS. ROS kan for eksempel også
dannes i endoplasmatisk retikulum og via arakidonsyre i cellemembranen. Mitokondriene er
imidlertid den aller største bidragsyteren av ROS. Under energiproduksjonen skjer det en
lekkasje av elektroner. Elektronene blir vanligvis nøytralisert ved en kontrollert reaksjon
med oksygen under dannelse av vann. Andre reaksjoner kan skje, og det er anslått at 1-4
prosent av oksygenet ender opp som ROS-biprodukter (Lenaz 1998). ROS-produksjonen er
størst ved enzymkompleks I og III i elektrontransportkjeden (Wei and Lee 2002).
Oksygen som ikke omdannes til vann, kan reagere med elektroner og danne superoksid.
Superoksid virker bare lokalt i mitokondriene, og mesteparten vil nøytraliseres av enzymet
mangan-superoksiddismutase (MnSOD) slik at den dannes hydrogenperoksid.
Hydrogenperoksid er mer stabilt enn superoksid, kan diffundere ut i cellen og gi oksidativ
skade på andre organeller. Hydrogenperoksid er svakt reaktivt i seg selv, men kan
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overføres til det svært reaktive hydroksylradikalet i en jernkatalysert fentonreaksjon eller i
Haber-Weissreaksjonen (Sastre et al. 2000).
Dersom superoksid reagerer med nitrogenmonooksid (NO), kan det dannes peroksynitritt.
Denne reaksjonen er irreversibel. Peroksynitritt er relativt stabilt og kan diffundere langt og
gi betydelig skade ved oksideringsreaksjoner med DNA, lipider og proteiner (Beckman and
Koppenol 1996).
Under studier av ROS og oksidativt stress har det blitt satt fram en teori om en ”negativ
spiral”. Enkelte av mitokondrienes metabolske enzymer er svært følsomme for skade av
ROS. Reaksjoner mellom disse enzymene og ROS kan forstyrre energiproduksjonen slik at
flere elektroner blir tilgjengelig for ROS dannelse, noe som igjen vil ha en ytterligere
forsterkende effekt (Chinopoulos et al. 1999).
Mitokondrier er utsatt for oksidativ skade fra ROS-forbindelser, men har også mange
antioksidantenzymer som nøytraliserer forbindelsene. Superoksiddismutaser nøytraliserer
superoksid før det dannes nye forbindelser. Dersom disse allerede har blitt dannet, er
glutationsystemet mitokondrienes viktigste antioksidantforsvar. Det katalyserer blant annet
nedbrytningen av hydrogenperoxid til vann og mindre reaktive produkter (Starkow 2008).
Nevroner er spesielt utsatt for skadelige effekter ved oksidativt stress fordi de har høyt
innhold av fett som kan oksideres og har et lavt antioksidantnivå. I tillegg har de høy
metabolisme og et høyt innhold av jern som kan virke katalyserende på syntesen av
hydroksylanion. Av den grunn har mitokondrier og oksidativt stress blitt sett på som en
nøkkelfaktor i utvikling av neurologiske lidelser og aldring. Mye interesse har vært knyttet til
betydningen av skader på mitokondrielt DNA (Reeve et al. 2008).

1.3.3

Skade på mitokondrielt DNA

ROS kan reagere med mtDNA og gi oksidativ skade. Siden mtDNA ligger relativt ubeskyttet
til og mangler beskyttende histoner slik mtDNA har, tyder studier på at oksidativ skade er
mer omfattende for mtDNA enn nDNA. Det er vanskelig å anslå hvor mange skader som
gjennomsnittlig skjer i mtDNA i en celle hver dag, men det er trolig snakk om flere tusen.
Dette kan føre til mutasjoner, og blant de vanligste mutasjonene i mtDNA er
punktmutasjoner (Fishel et al. 2007; McFarland et al. 2002).
Ved aldring ser man både en nedgang i respiratorisk funksjon og en økning i ROSproduksjon. Mitokondriell dysfunksjon er sett ved nevrodegenerative sykdommer som
Parkinsons, Alzheimers og Huntingtons sykdom (Lenaz 1998; Trushina and McMurray
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2007). Med alderen øker antallet mutasjoner i mtDNA (Michikawa et al. 1999), og
aksellerert aldring oppstår dersom mtDNA-mutasjonsfrekvens øker (Kujoth et al. 2005).
Mutasjoner i mtDNA kan ha selvforsterkende effekt. Mutert mtDNA kan gi dysfunksjonelle
varianter av proteiner som er viktige for respirasjonen (se 1.1). Dette medvirke til en mindre
effektiv elektronoverføring slik at mer oksygen ender opp som ROS. Økt ROS kan gi
ytterligere skade på mtDNA og forverring av mitokondriell funksjon som nevnt i 1.3.2. Dette
danner grunnlaget for den mitokondrielle teorien om aldring (Indo et al. 2007).
Det er estimert at mtDNA har en livssyklus på 2-4 uker. Siden det er mange kopier av
mtDNA i hver celle, får ikke mutasjoner i mtDNA konsekvenser for celleoverlevelse før det
har nådd 85 % heteroplasmi (Bogenhagen et al. 2001). Oksidativt stress kan indusere
degradering av hele det mitokondrielle DNA dersom skadene er store (Shokolenko et al.
2009). Dersom skaden på mitokondrielt DNA ikke er for omfattende, kan den repareres av
et reparasjonssystem for mtDNA.

1.3.4

Reparasjonsmekanismer for skadet mitokondrielt DNA

Der kjernen har flere reparasjonsmekanismer for skade på sitt DNA, har mitokondriene bare
en kjent: baseutbyttingsreparasjon (BER, Base Excision Repair). Alle reparasjonsenzymer
er kodet for av DNA i kjernen (Weissman et al. 2007).
BER består av flere trinn og er avhengig av koordinert aktivitet fra flere enzymer (figur 1.3).
Det er variasjonsmuligheter i rekkefølgen enzymene kan virke i, men det startes med at det
oppdages en skadet base. DNA glykosylaser kjenner igjen skadede baser og kløyver
bindingen (N-glykosyl) mellom sukkerringen og basen. Det dannes da et AP-sete, der AP
står for Apurin/Apyrimidin, siden basen mangler. Et slikt AP sete kan også oppstå spontant
uten enzymatisk aktivitet dersom N-glykosylbindingen er brutt ved skaden.
Ogg1 (oxo8glykosylase, 8-oxo-G) er en av DNA glykosylasene som initierer BER. Den
fjerner først og fremst en oksidert form for guanin (7,8-dihydro-8-oxoguanin, oxo8G) selv om
den også kan reparere noen andre typer oksidasjonsprodukter. Guanin er den av basene i
DNA som har lavest oksidasjonspotensial og er mest utsatt for skader ved oksidasjon
(Klungland and Bjelland 2007).
Noen glykosylaser kan videre bryte opp selve fosfatkjeden i DNA, men dette gjøres som
oftest av AP-endonukleaser (APE). AP- endonukleaser gjenkjenner AP-seter, klipper og
danner et såkalt ”nick” i fosfodiesterskjelettet i DNA (Pinz and Bogenhagen 1998). Det
finnes bare en APE i kjernen (nAPE). Nyere studier har vist at mitokondriene har sin egen
variant av enzymet (mtAPE) som dannes ved fjerning av 33 aminosyrer fra N-terminalen i
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proteinet. nAPE og mtAPE ser ut til å ha lik affinitet for skadede DNA-fragmenter, men
mtAPE er omtrent tre ganger så aktiv som den nukleære varianten. Det har derfor blitt
spekulert i om den viktigste oppgaven til APE ikke er i kjernen, men i mitokondriene.
Skadene som sees ved reduserte nivåer av nAPE skyldes kanskje at dette fører til at det
dannes mindre mtAPE som gir redusert reparasjon av skadet mtDNA (Chattopadhyay et al.
2006).
Resten av hullet i DNA vil tettes igjen av DNA polymerase og DNA ligase. For mitokondrier
ser det ut til at AP endonuklease, polymerase γ og ligase III er de viktigste enzymene i
BER. Polymerasen sørger både for at ny base settes inn og for avspalting av
deoxyribosefosfatrester (Weissman et al. 2007).
Reparasjonsmekanismene avtar med alderen slik at sannsynligheten for mutasjoner øker.
Dette er med på å gi den selvforsterkende effekten der ROS-nivå og skader på mtDNA
eskaleres over tid (Imam et al. 2006).

Figur 1.3: Baseutbyttingsreparasjon. Figuren viser forenklet hvordan baseutbytting kan skje. Den
skadede basen gjenkjennes og fjernes av DNA glykosylase. Det dannes da et AP (apurin/apyrimidin)
sete der AP-endonuklease bryter kjeden. DNA kjeden repareres så med en polymerase og forsegles
med ligase. Figuren er en forenklet utgave av illustrasjon hentet fra: (Xu et al. 2008)
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1.4

Glutamat og glutamatreseptorer

1.4.1

Glutamat

Aminosyren glutamat er den viktigste eksitatoriske nevrotransmittoren i
sentralnervesystemet, og nesten 90 % av nevronene er involvert i en form for
signaloverføring med glutamat. Glutamaterg transmisjon har viktige funksjoner knyttet til
sensorisk informasjon, koordinasjon, læring og kognitiv funksjon. Glutamat dannes i hjernen
og lagres i synaptiske vesikler (Hassel and Dingledine 2006).

1.4.2

Glutamatreseptorer

Glutamatreseptorer finnes både pre- og postsynaptisk i nevroner, men også i andre celler
som astrocytter. Glutamatreseptorer deles inn i to klasser: de ionotrofe som er ionekanaler
for kationer (iGluR) og de metabotrofe som er G-proteinkoplede reseptorer og som aktiverer
intracellulære enzymer (mGluR) (Kew and Kemp 2005).
Ionekanalene deles inn i 3 underklasser oppkalt etter en agonist som stimulerer dem:
AMPA (alfa-amino-3-hydroksy-5-metyl-4-isoxazolpropionat), NMDA (N-metyl-D-aspartat) og
KA (kainat). Det er også funnet noen reseptorer som kalles delta. Ionekanalene medierer de
raske, eksitatoriske responsene av glutamat (Madden 2002; Mayer 2005).
AMPA-og KA-reseptorene er permeable for Na+ og K+ og bare svært lite permeable for
Ca2+. De virker millisekunder etter binding av glutamat eller agonist (Kew and Kemp 2005).
NMDA-reseptorene er sentrale både i forbindelse med utvikling av nevroner, men også i
toksiske prosesser. NMDA-reseptoren er permeabel for kalsium, men også for natrium og
kalium. Ca2+ og Na+ går inn i cellen, mens K+ går ut via kanalen. Det er flere bindingsseter
på reseptoren og reseptoren krever binding av både glutamat og glycin for å aktiveres
(Johnson and Ascher 1987). Reseptoren er spenningsstyrt, og ved normalt
membranpotenisal er den blokkert av Mg2+. Ved depolarisering av cellemembranen løsner
bindingen til Mg2+, og ioner kan strømme gjennom kanalen (Mayer et al. 1984; Nowak et al.
1984).
AMPA- og NMDA-reseptorene kan virke i samspill. Etter glutamateksponering vil AMPAreseptorene stimuleres raskt og føre til ioneinfluks som depolariserer membranen. Når
potensialet er under -50 mV slipper Mg2+ fra NMDA-reseptoren slik at kanalen åpnes og
Ca2+ kan strømme inn (Hassel and Dingledine 2006).
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1.5

Eksitotoksisitet og celledød

1.5.1

Glutamatindusert eksitotoksisitet og celledød

Eksitotoksisitet er definert som prosessen der en overaktivering med eksitatoriske
nervrotransmittorer fører til nevronal død. Allerede for 40 år siden ble det beskrevet at
glutamat kan ha toksiske effekter (Olney 1969).
En kontinuerlig aktivering av NMDA-kanalen vil gjøre at det kan strømme store mengder
Ca2+ inn i cellen (Bouchelouche et al. 1989). Denne Ca2+-influksen aktiverer blant annet
enzymer som proteaser og fosfolipaser og fører til dannelse av frie radikaler. Dette kan gi
celleskade og føre til celledød. Et slikt forløp har vært sett i forbindelse med hjerneslag, og
det antas at glutamateksitotoksisitet kan være av betydning ved flere nevrologiske lidelser
(Choi 1988; Paulsen and Ottersen 2000).
Celledød ved glutamateksitotoksisitet kan skje ved apoptose eller nekrose. Ved apoptose,
eller programmert celledød, sees det en kondensering av cytoplasma og kromatin,
fragmentering av DNA og kollaps av cytoskjelletet. Cellen disintegrerer til vesikler, blir
fagocytert og det dannes lite skade på omkringliggende vev. Apoptose er energikrevende
og må ha ATP tilførsel. (Yuan et al. 2003). Ukontrollert, patologisk celledød kalles nekrose.
Etter at cellen har blitt utsatt for et traume, kan ionebalanse og energiproduksjon settes ut
av spill, mitokondrier svelle og cellene lysere og spre innholdet til omkringliggende vev
(Syntichaki and Tavernarakis 2003). Skillet mellom apoptose og nekrose er ikke absolutt,
og en celledødsprosess kan bære preg av begge (Tan et al. 1998).

1.5.2

Mitokondriers rolle ved glutamatindusert eksitotoksisitet

Mitokondrienes funksjon påvirker om cellen overlever eller gjennomgår apoptose eller
nekrose etter glutamatindusert eksitotoksisitet. Mitokondriell dysfunksjon er et tidlig trinn i
glutamateksitotoksitet (figur 1.4) (Schinder et al. 1996).
Det økte Ca2+-nivået som følger av NMDA-reseptoraktiveringen vil blant annet lagres i
mitokondriene. Mitokondriers evne til å lagre Ca2+ er vanligvis en effektiv
reguleringsmekanisme, og når konsentrasjonen i cytosol overskrider 0,5 µM økes opptaket i
mitokondriene. Ved overstimulering får imidlertid opplagringen toksiske konsekvenser
(Stout et al. 1998). I hvilken grad mitokondriene klarer å holde på og regulere Ca-nivået er
avgjørende for om det settes i gang nedstrømsprosseser som resulterer i celleskade (Ward
et al. 2005).
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Rekkefølgen i alle disse nedstrømsprosessene etter Ca2+-opptaket er ikke klar, men Ca2+akkumuleringen fører til en depolarisering av mitokondriemembranen (Nicholls and Budd
1998; Ward et al. 2000). Membranpotensialet er viktig for respirasjonen, og en
depolarisering hemmer energiproduksjonen. Selv en forbigående økning i Ca2+ kan være
nok til å forstyrre ATP-syntesen (Greenwood and Connoly 2007). Mangel på ATP vil gi for
lite energi til å drive ionepumpene i cellemembranen slik at ionebalansen settes ut av spill
(Castilho et al. 1998). Samtidig forstyrres cellens redokspotensial (Green and Reed 1998).
Denne initielle Ca2+-influksen og depolariseringen kan eskalere og føre til komplett
depolarisering (Kushnareva et al. 2005). Dette kalles forsinket kalsiumderegulering (DCD,
delayed calcium deregulation). Cellen har da tapt kontrollen over Ca2+-balansen fullstendig
og vil dø.
Ved celledød sees det en permeabilisering av mitokondrienes membran (MPT, mitokondriell
permeabilitetstransisjon). Mekanismene bak dette er kompliserte og bare delvis kjent. Det
dannes store porer (PT-porer, permeabilitetstransisjonsporer) etter celledødsstimuli som
høye nivåer av kalsium (Nicholls and Åkermann 1982). Porene gir en volumøkning i
mitokondriene. Innermembranen kan utvides på grunn av den store overflaten i foldene,
men yttermembranen vil etter hvert briste (Mattson and Kroemer 2003).
Permeabilitetstransisjonen kan gjøre at proteiner som induserer apoptose frisettes fra
mitokondriene til cytosol. Cytokrom C kan aktivere caspaser, den viktigste gruppen av
apoptoseproteiner. Translokasjon av apoptoseinduserende faktor (AIF) og endonuklease G
fra mitokondriene til kjernen igangsetter DNA-fragmentering (Haeberlein 2004).
Aktivering av NMDA er assosiert med økt ROS-produksjon, og dette blir sett på som en
viktig del av glutamatindusert eksitotoksisitet (Dugan et al. 1995; Lafon-Cazal et al. 1993;
Sengpiel et al. 1998). Trolig er det slik at tap av ionebalansen ved DCD fører til en kraftig
økning i ROS-dannelse (Vesce et al. 2004). NMDA-reseptoraktivering kan også føre til økt
aktivitet i nitrogenmonoksidsyntase (NOS) slik at det dannes nitrogenmonoksid (NO). Dette
kan reagere med superoxid og danne peroxynitritt. Mitokondrielokalisering i nevronene er
viktig for ROS-produksjon. I en studie ble det sett at produksjon av superoksid etter
glutamatstimulering i størst grad kom i perifere mitokondrier og at det ga en nedgang rundt
kjernenære områder (Reynolds and Hastings 1995). Dette er i samsvar med nyere studier
av glutamatindusert ROS i korncellekulturer fra rotte der det synes som at produksjonen i
størst grad kommer i mitokondrier langt fra cellekroppen (Mathisen et al. 2007).
Hvorvidt nevronene overlever etter glutamateksponeringen er avhengig av om
mitokondriene er i stand til å gjenopprette membranpotensialet etter depolariseringen og
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fortsette respirasjonen (Garcia et al. 2005). Om nevronene skal overleve, dø ved nekrose
eller dø ved apoptose er tett knyttet opp til mitokondriefunksjon (Ankarcrona et al. 1995), og
hvor mye glutamateksponering cellene tåler varierer avhengig av mitokondriefunksjon
(Castilho et al. 1999; Nicholls 2007).
Apoptose er en energikrevende prosess, og studier tyder på at det kan eksistere to
subpopulasjoner av mitokondrier med ulik betydning under apoptose. Den ene
populasjonen blir dysfunksjonell, får kollaps i membranpotensialet og frisetter
apoptosefremmende proteiner som cytokrom C. Den andre subpopulasjonen er funksjonell
og produserer den ATP som trengs for at cellen skal gjennom apoptoseprogrammet
(D'Herde et al. 2000; Krysko et al. 2001). Mitokondriell heterogenitet kan være sentralt ved
glutamateksitotoksistet.

Figur 1.4: Mitokondriell dysfunksjon ved glutamateksitotoksisitet. Ved NMDA-reseptoraktivering
får cellen en massiv influks av kalsium som kan tas opp i mitokondriene. Kalsium aktiverer også
proteaser og NOS (nitrogenmonooksidsyntase). Glutmateksitotoksisitet gir depolarisering av
mitokondriemembranen slik at ATP-produksjonen går ned. Mitokondriell dysfuksjon gir opphav til
ROS-forbindelser som vil gi oksidativ skade på DNA, lipider og proteiner både i mitokondriene og
resten av cellen. Mitokondriene kan gjennomgå permeabilitetstransisjon og slippe ut
apoptoseproteiner. ATP-mangelen gir manglende energi til drift av ionepumper og bidrar til tap av
ionebalansen. Mitokondriene vil etterhvert fragmentere. NMDA-reseptoraktivering fører til en rekke
prosesser som til sammen resulterer i celledød. Figuren er en endret utgave av illustrasjon hentet fra:
(Liot et al. 2009).
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1.5.3

MItokondriell fusjon og fisjon ved oksidativt stress

Mitokondriene er avhengige av intakte fisjons- og fusjonsmekanismer, og forstyrrelser i
dynamikken er et tidlig funn ved apoptose. Fisjon skjer ofte under stressbetingelser,
fusjonsprosessene stoppes under apoptose og cristae omorganiserer. Oksidativt stress kan
føre til morfologiske endringer i mitokondriene (Chen et al. 2005). At glutamateksitotoksisitet
eller oksidativt stress kan føre til fragmentering av mitokondrier er vist (Knott et al. 2008).
Oksidativt stress i korncellekulturer fra lillehjernen i rotte førte til fisjon, og
glutamateksponering ga overgang til en rundere morfologi for mitokondriene (Greenwood
and Connoly 2007). Årsaken til fragmenteringen er ikke kjent i detalj, men det ser ut til at
apoptoseproteinet bax kan binde seg til mitofusin 2 og drp 1 og dermed hemme fusjon. Bax
kan frigjøres som følge av glutamateksponering, og dette kan bidra til mitokondriell fisjon
(Hales 2004).

1.6

Korncellekulturer som in vitro-modell

Lillehjernen (cerebellum) ligger bakerst i hodet, ned mot ryggmargen. Den er viktig for
motorisk funksjon og kognitive oppgaver. Lillehjernebarken har et korncellelag som er
tettpakket med små nevroner (figur 1.5) (Brodal 2001a). I lillehjernen er over 90 % av
nevronene kornceller. Det utgjør derfor den største og mest homogene nevronale
populasjonen i hjernen fra pattedyr. Dette er en av grunnene til at korncellekulturer fra
lillehjernen i over 30 år har vært brukt til in vitro studier (Contestabile 2002).

Figur 1.5: Oppbygning av lillehjernebarken. Lillehjernebarken har flere lag: molekylærlaget,
purkinjecellelaget og korncellelaget som inneholder korncellene. Nevronene i lillehjernen er i
hovedsak kornceller og utgjør den mest homogene nevronale populasjonen i hjernen fra pattedyr.
Figuren er en omarbeidet utgave av illustrasjon hentet fra: (Ramnani 2006).
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Korncellekulturer er en god modell for å studere mekanismer knyttet til nevronal utvikling og
funksjon, men også for å teste nevrotoksisitet. Korncellene dannes i lillehjernens ytre lag
(germinallaget) og migrerer gjennom molekylærlaget til korncellelaget (Burgoyne and
Cambray-Deakin 1988). Dersom nevronene tas ut i migrasjonsfasen, vil de danne utløpere
og få kontakt med hverandre (Contestabile 2002; Wang et al. 2007). De uttrykker
funksjonelle NMDA-reseptorer og er følsomme for glutamat (Popp et al. 2008). Siden
glutamat er involvert ved neurologiske sykdommer, er det verdifullt å ha en in vitro-modell
for å kunne studere glutamatpåvirkning og mekanismer for celledød. Glutamateksponering
av korncellekulturer er vist å involvere mitokondrielle mekanismer som AIF og caspaser
(Slagsvold et al. 2003). Kulturene er også egnet til studie av glutamatindusert ROS (Ciani et
al. 1996; Mathisen et al. 2007).
Cellekulturene er avhengige av å stå med høyt innhold av kalium, i depolariserende
betingelser, for å utvikles normalt (Borondinsky and Fiszman 1998). Det antas at dette gir
økt kalsiuminfluks, og at kalsium ved videre aktivering sørger for at det frisettes
vekstfaktorer som hjernederivert vekstfaktor (BDNF) (Gallo et al. 1987). Disse
depolariserende betingelsene er imidlertid ufysiologiske og er derfor en ulempe ved
modellen.
Korncellekulturer fra lillehjernen i rotte har blitt mest brukt. En sammenliknende studie der
kulturer fra rotte og kylling ble undersøkt konkluderte med at kylling kan brukes som en
alternativ modell. Korncellekulturer fra kylling modnes raskt, trenger ikke depolariserende
betingelser, utvikler følsomhet for glutamat og produserer ROS (Jacobs et al. 2006).
Styrken ved å inkludere primærcellekulturer med kornceller fra lillehjernen i mus, er at det
åpner for bruk av transgene dyr. Det er tilgjengelig en transgen mus som er knokout for
genet som koder for glykosylasen Ogg1, ogg1 -/- mus. Dette gir defekter i DNA reparasjon
som går via BER (Klungland and Bjelland 2007). Ved å etablere cellekulturer der villtype
mus og transgene mus sammenliknes, kan man studere grad av DNA-skade og –
reparasjon etter glutamateksponering. Dette gir verdifull informasjon om enzymets
betydning ved glutamateksitoksisitet og oksidativt stress.
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1.7
-

Mål med oppgaven
Utvikle og teste en metode for separasjon av mitokondrier i korncellekulturer ved
differensiell sentrifugering.

-

Undersøke om glutamateksponering endrer separasjonsmønsteret av mitokondrier
separert med den utviklede metoden.

-

Undersøke om subpopulasjoner av mitokondrier separert ved sentrifugering har
ulike egenskaper og reagerer ulikt ved glutamateksponering. Det testes for tre
biologiske funksjoner: ROS-produksjon, DNA-replikasjon og for aktivitet av
reparasjonsenzymet AP endonuklease.

-

Etablere cellekulturer med kornceller fra lillehjernen fra villtypemus og ogg1-/- mus.
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2

Materialer og metoder

2.1

Kjemikalier og biologiske produkter

Produkt

Leverandør

Acetyl-coA

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Akrylamidløsning, 30%

Bio-Rad, Hercules, USA

Ammoniakkreaksjonsbuffer, 10 x NH4

Bioline, London, Storbitannia

Antistoff, sekundært, geit anti-kanin

Pierce Thermo Scientific, Rockford, USA

Antistoff, sekundært, geit anti-mus

Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA

Antistoffer mot HSP-60

Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA

APS (ammoniumpersulfat)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Ara-C (Cytosin-β-D-arabino-furanosid)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

ATP (Adeonsin 5’-trifosfat), bakterielt opphav

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

ATP, [γ- P]-, 10 mCi/mL

PerkinElmer, Waltham, USA

BCA Protein Assay Kit

Pierce Thermo Scientific, Rockford, USA

Biotaq™ DNA polymerase

Bioline, London, Storbritannia

BME (Basal Medium Eagle)

Gibco, Invitrogen, Paislet, Skottland

Borsyre

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Bradford Protein Assay Reagent

Bio-Rad, Hercules, USA

Bromfenolblå

Merck, Darmstadt, Tyskland

BSA (Bovint serumalbumin)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

BSA (Bovint serumalbumin), fettfri

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

DMSO (dimetylsulfoxid)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA
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DNAse I (Deoxyribonuclease I), opphav: bovin
pankreas

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

DNA-standard 100 bp ladder

Invitrogen, Carlsbad, USA

dNTP

Fermentas, Burlington, Canada

DTNB ( 5-5’-dithiobis (2-nitrobenzosyre))

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

DTT (Dithiothreitol)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

ECF-substrat

GE Healthcare, Little Chalfont, Storbrittania

Eddiksyre ,100%

VWR, Geldenaaksebaan, Nederland

EDTA (etylendiamintetraeddiksyre)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

EDTA (etylendiamintetraeddiksyre),
dinatriumsalt

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

EGTA (etylenglykoltetraeddiksyre)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA
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Etanol, 100%

Arcus kjemi, Oslo, Norge

Fenolrød

Merck, Darmstadt, Tyskland

Formamid

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Føtalt kalveserum

Euroclone, Milano, Italia

Gelatin

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Gentamycinsulfat

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Glutamat (L-glutamat)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Glutamin (L-glutamin)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Glycerol

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Glycin

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Glycin, til elektroforese

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

HEPES (4-(2-hydroxyetyl)-1piperazinetansulfonsyre)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Hesteserum

Gibco, Invitrogen, Carlsbad, USA

Igepal® CA630

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Isopropanol

Arcus kjemi, Oslo, Norge

Kaliumdihydrogenfosfat

Merck, Darmstadt, Tyskland

Kaliumhydroksid

Merk, Darmstadt, Tyskland

Kaliumklorid

VWR, Geldenaaksebaan, Nederland

Kalsiumklorid

Merck, Darmstadt, Tyskland

Kyllingserum

Gibco, Invitrogen, Carlsbad, USA

LongRanger Gel Solution

Lonza, Rockland, USA

Magnesiumklorid

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Magnesiumklorid, 50 mM i løsning

Bioline, London, Storbrittania

Magnesiumkloridheksahydrat

Merck, Darmstadt, Tyskland

Magnesiumsulfat

Merck, Darmstadt, Tyskland

Mannitol

Merck, Darmstadt, Tyskland

Melkepulver, skummet

Fluka, Steinheim, Sveits

Metanol

VWR, Vaugereau, Frankrike

MitoTracker® Green FM

Invitrogen, Carlsbad, USA

MitoTracker® Red CM-H2XROS

Invitrogen, Carlsbad, USA

MitoTracker® Red CMXROS

Invitrogen, Carlsbad, USA

MOPS (3-[N-morfolino]propansulfonsyre)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Natriumazid

Merck, Darmstadt, Tyskland

Natriumhydrogenfosfatdihydrat

Merck, Darmstadt, Tyskland

Natriumhydrogenkarbonat

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA
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Natriumklorid

J.T.Baker, Deventer, Nederland

NuPAGE® Antioxidant

Invitrogen, Carlsbad, USA

NuPAGE® LDS Sample Buffer 4 X

Invitrogen, Carlsbad, USA

NuPAGE® SDS MOPS Running Buffer 20 X

Invitrogen, Carlsbad, USA

Oligonukleotider til APE-assay

Operon, Ebersberg, Tyskland

Oxaloacetat

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Poly-L-lysin hydrobromid

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Primere for kylling mtDNA

Operon, Ebersberg, Tyskland

Primere for mus mtDNA

Operon, Ebersberg, Tyskland

Primere for rotte mtDNA

Operon, Ebersberg, Tyskland

Proteinase K

Roche, Mannheim, Tyskland

Qiagen® Blood and Tissue Kit

Qiagen, Venlo, Nederland

Quant-IT® Picogreen

Invitrogen, Carlsbad, USA

Restore Western Blot Stripping Buffer

Pierce Thermo Scientific, Rockford, USA

Saltsyre, konsentrert

Merck, Darmstadt, Tyskland

SDS (natriumlaurylsulfat)

Bio-Rad, Hercules, USA

Seakem® LE-agarose

Lonza, Rockland, USA

SeeBlue® proteinstandard

Invitrogen, Carlsbad, USA

SNAP® Total RNA kit

Invitrogen, Carlsbad, USA

Sukrose

Merck, Darmstadt, Tyskland

SYBR® Safe DNA gel stain

Invitrogen, Carlsbad, USA

T4 PNK (polynukleotidkinase)

New England Biolabs, Ipswich, USA

T4 PNK buffer

New England Biolabs, Ipswich, USA

Taurin

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

TEMED (N,N,N’,N’-tetrametyletylendiamid)
3

Bio-Rad, Hercules, USA

Thymidin, [metyl- H]-, 5 mCi/5mL

PerkinElmer, Waltham, USA

Trisbase (tris(hydroxymetyl)aminometan)

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Triton X-100

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Trypanblå

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Trypsin, opphav: bovin pancreas

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Trypsininhibitor type 1-S, opphav: soyabønne

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Tween 20

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Ultima Gold™ tellevæske

PerkinElmer, Waltham, USA

Urea

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

Xylencyanol

Merck, Darmstadt, Tyskland
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2.2

Utstyr og apparatur

Autoklav: Matachana 350 L-2, Thune
Avtrekksskap: Normodul Lab 2000
Blotteapparat: Semidry Blot, Bio-Rad
Cellekulturskåler, steriliserte: Nunclon
Deteksjonskassett for 32P: Molecular Dynamics og Amersham Biosciences
Filterpapir til Westernblotting: Extra Thick Blot Paper, Biorad
Forseglingsmaskin: Audion Electro
Fremkallingsmaskin PCR-geler: Kodak Gel Logic 200 Imaging System
Fremkallingsmaskin radioaktive geler: Typhoon skanner, Amersham Biosciences
Fremkallingsmaskin Westerngeler, Kodak Image Station 4000 MM
Gassbrenner: Fireboy Plus, Integra Bioscience
Geler til Western: NuPAGE® Bis-Tris Mini Gels 1,5 mm tykke, 10 brønner, Invitrogen
Rugemaskin: Covatutto 54, Novital
Inkubatorskap: Thermo Forma, Steri-Cycle
Kamera til fluorescensmikroskop: Nikon Digital Sight DSQi1Mc
Kanyler, steriliserte: Terumo
Kjøreoppsats til agarosegeler: Amersham Biosciences
Kjøreoppsats til denaturerende geler: Mini-Protean®, Bio-Rad
Kjøreoppsats til Westerngeler: Novex Mini-Cell, Invitrogen
Kyvetter til spektrofotometer: Sarstedt
LAF-benk: Holten Safe 2000 Model 1.2
Magnetrører: RCT basic, IKA Labortechnik
Membran til Westernanalyse: Immobilion™ Transfer Membrane PVDF, Millipore
Mikroskop, fluorescens: Nikon Eclipse TE 300
Mikroskop, lys: Nikon TMS
PCR-maskin: DNA engine MJ Research, DTC-200 Peltier Therma Cycler
Pipettespisser med filter: ART
Pipettespisser: Bioclean
Pipettor: Integra Biosciences
Pippetter: 1-10 µL, 10-100 µL, 100-1000 µL, Thermo Scientific
Plate med 96 brønner, gjennomskinnelig: Nunclon
Plate med 96 brønner, hvit: Nunclon
Plate med 96 brønner, svart: PerkinElmer
Plateleser: HTS 7000 Plus Bio-Assay Reader, PerkinElmer
Plateleser: Victor, Wallac
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Reagensrør til PCR: ABgene
Reagnesrør: Sarstedt
Ristebrett: Multi-Shaker, BioSan
Rullebrett: Roller mixer SRT2, Stuart Science
Scintillasjonsteller: Tri-Carb 2300TR, Packard
Sentrifuge, cellelab: Kubota 2010
Sentrifuge: Biofuge Fresco, Heraus Instruments
Spektrofotometer: Biofotometer, Eppendorf
Sprøyter, sterilisterte: BD
Sterilfilter: Sarstedt
Strømforsyning: Power Ease 500, Invitrogen
Støpeoppsatser til geler: Mini-Protean®, Bio-Rad
Tellekammer: Burcher
Tørrsterilisator: Termaks
Vakuumtørker til radioaktive geler: Bio-Rad
Vannbad: SUB Aqua 12, Grant
Varmeblokk: BBD Grant Boekel
Vekt, presisjon: Mettler Toledo AB54-S
Vekt: Mettler Toledo Basbal
Vorteksmikser: MS2 Minishaker, IKA Labortechnik
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2.3

Dyrking av korncellekulturer

Til forsøkene brukes det kornceller fra lillehjernen tatt fra rotter, kylling, villtypemus og
transgene ogg1 -/- mus.

2.3.1

Leveranse og dekapitering av dyr

2.3.1.1 Leveranse og dekapitering av rotter
Rottene er av typen Wistar hannrotter og leveres fra Charles River. Dyrene oppbevares ved
dyrestallen på Folkehelseinsitituttet. De står i ro ett døgn og avlives av personalet på
Folkehelseinstituttet. Avlivingen gjøres når rottene er 7 dager gamle ved dekapitering.
Hodene fraktes på is til LAF-benk på cellelaben på Blindern der prepareringen skjer.
Vanligvis gjøres det forsøk med 40 rottehjerner ved hver preparering.
2.3.1.2 Leveranse og dekapitering av kyllinger
Befruktede egg til kyllingforsøk leveres fra Samvirkekylling, Våler. Eggene oppbevares
kjølig inntil de legges i ruger ved 37oC. På dag 18, tre dager før de normalt vil klekkes, tas
eggene ut av rugemaskinen. Kyllingene bedøves ved å la eggene ligge i isvann i 7 minutter.
Eggene tas deretter ut og åpnes over en stor petriskål. Hodene kappes av et stykke nede
på halsen ved bruk av en skalpell. De avkuttende hodene legges over i en ren petriskål og
flyttes over til LAF-benk. Resten av avfallet pakkes i en egen risikoavfallboks som settes
direkte inn på fryserom.
2.3.1.3 Leveranse og dekapitering av mus
Mus av både villtype og knockout for Ogg1 ales fram ved dyrestallen, Avdeling for
komparativ medisin ved Rikshospitalet i Oslo. Drektighetstiden for mus er 21 dager, og det
settes opp paringer 3 uker før planlagt preparering. Ved en slik paring brukes 3 hunner.
Avlivingen må skje når ungene er 6-8 dager gamle, helst så tidlig som mulig. Der det er
mulig tas kull fra flere hunner samtidig dersom ikke fødetidspunkt varierer med mer enn 2
dager. Ideelt bør det ikke være mindre enn 10 unger for at en preparering skal gjøres.
Dekapitering med saks gjøres av opplært labpersonell og hodene fraktes på is direkte til
LAF-benk.

2.3.2

Coating av skåler med poly-L-lysin

For å oppnå bedre kontakt av cellene til skålene, blir skålene coatet med en polymer før
preparering og utsåing av cellekulturer. En flaske inneholder 5 mg poly-L-lysin hydrobromid,
og til denne blir det tilsatt 10 mL autoklavert MQ-vann. Løsningen blandes godt. Den
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endelige polymerløsningen skal være på 0,01 mg/mL slik at det fortynnes ytterligere 1:50
med MQ-vann før tilsetning til skålene. Til medium skåler (d = 5,8 cm) tilsettes 2 mL
polymerløsning mens det til store skåler (d = 9,2 cm) beregnes 5 mL løsning. Skålen
beveges lett slik at hele bunnen er synlig dekket. Etter ca 60 minutter pipetteres løsningen
av. Det bør brukes en 1000 µL pipette med smal spiss for å få sugd av så mye løsning som
mulig. Ideelt gjøres coatingen dagen før preparering slik at skålene får tørke over natt.
Dersom dette ikke er praktisk gjennomførbart, kan det coates to dager før eller eventuelt
morgenen før preparering, men skålene må ikke ha synlige rester av poly-L-lysinløsning før
utsåing. Etter at coatingen er utført skal skålene stå i LAF-benken, og luftstrømmen skal
være innstilt på maksimal styrke.
1 rottehjerne gir opphav til omtrent 3 medium skåler eller 1 stor skål. 1 musehjerne gir
omtrent 1,5-2 medium skåler. 1 kyllinghjerne gir 3-6 medium skåler eller 1-2 store skåler.
Det bør alltid coates opp et ekstra antall skåler til eventuell bruk dersom det oppnås
overskudd av cellesuspensjon. Poly-L-lysinløsningen som blir til overs kan fryses ved -20oC.

2.3.3

Utstyr brukt under prepareringen av cellekulturer

Alt utstyr som kommer i kontakt med cellekulturene er enten sterilt engangsutstyr eller
pakket i autoklavpapir og autoklavert ved 121oC i 20 minutter (tabell 2.1).
Tabell 2.1: Utstyr til dekapitering og preparering av cellekulturer
1 saks til dekapitering av mus
1 saks og 1 buet pinsett til disseksjon
2 rette pinsetter til fjerning av hjernehinner
Skalpeller
Petriskåler
1 trypsineringsflaske
4 stk 100 mL glassflasker med kork
1 stk 500 mL glassflaske med kork
4 stk 50 mL reagensrør i plast
500 mL målesylinder
Pipettor med 10 mL pipetter
Pasteurpipetter i glass
Gassbrenner
Erlenmeyerkolbe
Sentrifuge
o
Vannbad 37 C
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2.3.4

Løsninger brukt ved preparering av cellekulturer

10 X Krebs-Ringer løsning oppbevares i kjøleskap etter tillaging og har da en holdbarhet på
5-6 måneder (tabell 2.2).
Tabell 2.2: 10 X Krebs-Ringerløsning
Komponent
NaCl
KCl
KH2PO4
NaHCO3
Glukose
Fenolrød
MQ-vann

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

1,21 M
50 mM
10 mM
0,25 M
0,14 M
0,03 mM

35,35 g
1,80 g
0,83 g
10,70 g
12,85 g
50 mg
ad 500 mL

Til prepareringen trengs det 5 løsninger (tabell 2.3) som må lages ferske rett før dyrene
hentes og dekapiteres. Mengden passer for cellekulturer av opptil 80 hjerner. Løsningene
lages i vanlige erlenmeyerkolber, men sterilfiltreres 0,22 µm over i autoklaverte flasker i
LAF-benken. Løsning 1 og 3-5 overføres til 100 mL flasker, mens løsning 2 sterilfiltreres
over i trypsineringsflaske.
Tabell 2.3: Løsning 1-5
Løsning 1

1,50 g BSA (Bovint serumalbumin)
50 mL 10 X Krebs-Ringerløsning (tabell 2.2)
4,0 mL MgSO4 (38,2 mg/mL)
Ad 500 mL destillert vann

Løsning 2

25 mg trypsin
100 mL av løsning 1

Løsning 3

6,25 mg deoxyribonuklease 1 (DNase I)
26,0 mg trypsininhibitor
0,5 mL MgSO4 (38,2 mg/mL)
Ad 50 mL løsning 1

Løsning 4

16 mL løsning 3
100 mL løsning 1

Løsning 5

320 µL MgSO (38,2 mg/mL)
320 µL CaCl2 (12,0 mg/mL)
40 mL løsning 1
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2.3.5

Prosedyre for preparering av cellekulturer

Prosedyren er i hovedsak lik for mus, kyllinger og rotter, men med enkelte variasjoner
angående disseksjon og utsåingsbetingelser.
1. Vannbadet settes på 37oC og alt utstyr og ferdiglagde løsninger settes klart i LAFbenken.
2. De dekapiterte hodene fraktes så fort som mulig til LAF-benken.
3. Lillehjernen (cerebellum) dissekeres ut ved hjelp av en steril saks og pinsett.
a. For rotter presses spissen av saksen inn i åpningen til ryggmargen i bakhodet og
det klippes i en sirkulær bevegelse omtrent rundt halve hodet. Skalletaket kan da
løftes forsiktig av. Lillehjernen ligger mot bakhodet og har stripete struktur.
Denne løftes forsiktig ut ved hjelp av pinsetten.
b. For kyllinger gjøres tilsvarende, men hvis dekapiteringen er gjort langt nede på
halsen, vil det være nødvendig å kutte lenger oppe mot hjernen med en skalpell.
Lillehjernen til kylling har rundere form.
c. For mus må den minste saksen brukes på grunn av hodenes lille størrelse.
4. Lillehjernene overføres til en stor petriskål som er fylt med løsning 1.
5. Hjernehinnene fjernes ved å nappe i endene med to sterile pinsetter. Det er viktig å
fjerne strukturer som ikke er fra lillehjernen. Lillehjernene overføres til en ren skål fylt
med løsning 1.
6. Når dette er gjort med samtlige hjerner, samles disse på midten i petriskålen.
Mesteparten av løsning 1 suges forsiktig av. Lillehjernene kuttes i mindre biter med en
skalpell, og det kuttes i to retninger vinkelrett på hverandre.
7. Hjernebitene overføres til et 50 mL rør som inneholder løsning 1. Petriskålen vaskes
med løsning 1 for å få med samtlige vevsbiter. Volum løsning i røret blir 30-40 mL.
Denne løsningen sentrifugeres ved 1000 rpm i 1 minutt. Sentrifugen på cellelaben er av
typen Kubota 2010.
8. Supernatanten fjernes, og pelleten resuspenderes i 10-20 mL løsning 2 og overføres til
trypsineringsflasken fylt med løsning 2. Flasken settes på vannbad på 37oC i 15
minutter. Begge korkene skal være løst skrudd på. Flasken omrystes forsiktig hvert 1-3.
minutt.
9. Løsningen med cellebitene overføres til et 50 mL rør som inneholder løsning 4. Det kan
ved behov benyttes to rør. Rørene fylles helt opp med løsning 4 og vendes noen ganger
for å sikre god blanding. Rørene sentrifugeres ved 1000 rpm i 2 minutter.
10. Supernatanten pipetteres av og pelletene reløses i 2-4 mL løsning 3 (ca 2
pasteurpipetter). Dersom det er svært mange celler og det ble benyttet to rør i trinn 9,
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fortsettes det med to rør. Ved normalt celletall kan de resuspenderte cellepelletene slås
sammen i ett rør.
11. Cellesuspensjonen i røret/rørene med løsning 3 skal homogeniseres. Dette gjøres først
ved å pipettere opp og ned 20-40 ganger med en vanlig plastpipette. Deretter brukes
pasteurpipetter i glass. Det gjøres 20-30 pipetteringer. Tuppen på pasteurpipetten
smalnes så i gassflamme og det gjøres ytterligere 20-30 pipetteringer. Spissen på
pipetten avrundes en gang til og det gjøres 20-30 pipetteringer med den smaleste
spissen.
12. Suspensjonen får stå i ro i noen minutter slik at eventuelle celleklumper kan synke til
bunns. Den klare delen av suspensjonen overføres til et nytt rør og tilsettes 10-20 mL
løsning 5.
13. For den delen av løsningen som eventuelt fortsatt har klumper tilsettes 2-4 mL løsning 3
og trinn 11 og 12 gjentas til det ikke lenger er synlige klumper. Alle løsningene samles i
røret med løsning 5.
14. Cellesuspensjonen sentrifugeres ved 900 rpm i 7 minutter.
15. Den pelleten som oppnås ved denne prosedyren skal fortynnes i egnet medium for
cellekultur, telles og utplates.

2.3.6

Utplating av korncellekulturer

Cellepelleten som til slutt oppnås ved preparering av korncellekulturer skal reløses i
medium.
2.3.6.1 Tillaging av serumfritt medium
Gentamycinsulfat, L-glutamin og KCl (tabell 2.4) veies opp og overføres til et 20 mL rør.
Under aseptiske forhold i LAF-benk overføres 20 mL BME til røret slik at komponentene
løses opp. Løsningen sterilfiltreres 0,22 µm tilbake til flasken med medium.
Tabell 2.4: Serumfritt medium
Komponent
Gentamycinsulfat
L-glutamin
KCl
BME (Basal Medium Eagle)

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

100 µg/mL
2 mM
27 mM

50 mg
146 mg
825 mg
Ad 500 mL
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2.3.6.2 Tillaging av medier som inneholder serum
Ved utplating og dyrking av cellekulturer brukes det medier som inneholder serum (tabell
2.5). Serum varmeinaktiveres på vannbad ved 56oC i 30 minutter. Cellekulturenes vekst og
utvikling kan variere betydelig avhengig av serumbatch. Kun utprøvd serum må benyttes
(tabell 2.6).
Tabell 2.5: Oversikt over medier med serum brukt til korncellekulturer
Medium

Komponent

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

Platemedium til rotteog musenevroner

Hesteserum
Føtalt kalvesrum
Serumfritt medium
(Tabell 2.4)

10 %
10 %

50 mL
50 mL
500 mL

Plate- og
næringsmedium til
kyllingnevroner

Kyllingserum
Serumfritt medium
(Tabell 2.4)

10 %

50 mL
500 mL

Tabell 2.6: Oversikt over anvendte serum
Medium

Leverandør

LOT-nr

Hesteserum
Føtalt kalveserum
Kyllingserum

Gibco, Invitrogen
Euroclone
Gibco, Invitrogen

7399488D
EUS0050583
5649355D

2.3.6.3 Utplating og inkubasjon av cellekulturene
1. Cellepelleten som oppnås under prepareringen løses i medium som inneholder serum. I
enkelte tilfeller vil det være aktuelt å prøve å så ut nevroner i medium med serum av
forskjellig batch og konsentrasjon. I slike tilfeller løses pelleten i serumfritt medium.
Ellers brukes følgende volum:
a. Ved preparering av rottenevroner (40 hjerner) løses pelleten i 100 mL
platemedium med 10 % hesteserum og 10 % kalveserum.
b. Ved preparering av musenevroner (10-20 hjerner) løses pelleten i 20 mL
platemedium med 10 % hesteserum og 10 % kalveserum.
c. Ved preparering av kyllingnevroner (40 hjerner) løses pelleten i 100 mL
platemedium som inneholder 10 % kyllingserum.
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2. Suspensjonen blandes godt og det tas ut en liten prøve på ca 10-20 µL som appliseres
på et Bürcher tellekammer. Celletettheten beregnes ved å telle antall celler i 16 ruter i
kammeret. Det telles to ganger og gjennomsnittet brukes. Dersom tallene avviker svært
fra hverandre, forsøkes det å blande suspensjonen bedre, og det tas ut ny prøve til
telling. Celletallet noteres og ganges med 104 for å få den virkelige celletettheten i antall
celler/mL.

3. Totalt antall mL cellesuspensjon beregnes ved hjelp av følgende formel:

Volumet justeres med samme type medium med serum som beskrevet ovenfor.
4. Følgende telletall ønskes:
a. For rotter plates cellene ut med en tetthet på 1,2 x 106 celler/mL. Dette tilsvarer
et telletall på 120.
b. For mus plates cellene ut med en tetthet på 1,1 x 106 celler/mL.
c. For kyllinger plates cellene ut med en tetthet på 1,7 x 106 celler/mL.
5. Til en mediumskål (d = 5,8 cm) tilsettes 3,3 mL cellesuspensjon. Til en stor skål (d = 9,2
cm) tilsettes 10 mL cellesuspensjon i medium. Cellesuspensjonen må tilsettes forsiktig
langs kanten av skålen ellers kan polymeren spyles av slik at cellene vokser dårlig på
underlaget. Skålen vippes slik at løsningen forsiktig dekker hele flaten.
6. Skålene settes til inkubasjon i skap ved 37oC og 5 % CO2.

2.3.7

Bytte av medium etter 24 timer og tilsetning av Ara-C

Rotte- og musenevronene plates ut i medium med høy konsentrasjon av serum. Dette
mediet byttes etter 20-24 timer til nytt næringsmedium med lavere serumkonsentrasjon. Til
rottenevroner benyttes næringsmedium med 5 % føtalt kalveserum, mens til musenevroner
benytters 7,5 % føtalt kalveserum (tabell 2.7).
Tabell 2.7: Næringsmedium til rotte- og musenevronkulturer
Medium

Komponent

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

Næringsmedium til
rottenevroner

Føtalt kalvesrum
Serumfritt medium
(Tabell 2.4)

5%

25 mL
500 mL

Næringsmedium til
musenevroner

Føtalt kalveserum
Serumfritt medium
(Tabell 2.4)

7,5 %

37,5 mL
500 mL
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Til det nye mediet tilsettes cytosin-β-D-arabino-furanosid (Ara-C). Ara-C er et cytostatikum
som hindrer vekst av ikke-nevronale celller som astrocytter.
1. 10 mg Ara-C løses i 10 mL serumfritt medium.
2. Løsningen sterilfiltreres 0,22 µm over i et sterilt rør. Arbeidet gjøres i LAF-benk.
3. Mengde nødvendig næringsmedium beregnes utifra antall skåler med cellekulturer,
måles opp i steril målesylinder og overføres til erlenmeyerkolbe eller flaske. 2,5 µL AraC 1 mg/mL tilsettes pr 1 mL medium til en sluttkonsentrasjon på 10 µM.
4. For rotte- og musenevronkulturer pipetteres gammelt medium forsiktig av, og nytt
næringsmedium inneholdende Ara-C tilsettes i en skål av gangen.
5. For kyllingnevroner skal mediet ikke byttes. Da fortynnes Ara-C-løsningen 1/10 til en
konsentrasjon på 0,1 mg/mL.
a. Til hver store skål (d = 9,2 cm, V = 10 mL) tilsettes 250 µL Ara-C.
b. Til hver medium skål (d = 5,8 cm, V = 3,3 mL) tilsettes 83 µL Ara-C.
6. Skålene settes tilbake til inkubasjon ved 37oC og 5 % CO2.

2.4

Eksponering av korncellekulturene

Når cellekulturene er modne eksponeres de for glutamat og glycin eller kun for en
fysiologisk eksponeringsbuffer (kontroll).

2.4.1

Tidspunkt for eksponering

Kornceller fra mus, rotter og kylling modnes ulikt over tid:
-

Korncellekulturene fra rotte eksponeres på dag 7 etter preparering.

-

Korncellekulturene fra mus eksponeres på dag 5-7 etter preparering.

-

Korncellekulturene fra kylling eksponeres på dag 3 eller 4 etter preparering.

2.4.2

Lockes bufferløsninger

Som fysiologisk eksponeringsbuffer brukes Lockes løsninger (tabell 2.8-2.9).
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Tabell 2.8: Lockes bufferløsning uten Mg

2+

Komponent

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

154 mM
2,3 mM
5,6 mM
5,6 mM
3,6 mM
5,0 mM

9,00 g
0,34 g
0,42 g
1,00 g
0,30 g
1,19 g
ad 1000 mL

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

1,2 mM

0,12 g

NaCl
CaCl2
KCl
Glukose
NaHCO3
Hepes
MQ-vann
Juster pH til 7,4.

Tabell 2.9: Lockes bufferløsning med Mg
Komponent

2+

MgCl2 x 7H2O
2+
Locke’s løsning uten Mg
(pH = 7,4)

ad 500 mL

Lockes løsninger oppbevares i kjøleskap etter tillaging og har en holdbarhet på 1-2 uker.
Før anvendelse må det sjekkes for vekst i flaskene.

2.4.3

Eksponeringsløsninger

Løsninger som brukes til eksponering må være nylagede og holde romtemperatur ved bruk.
Glutamat- og glycinløsningene lages som stockløsninger (tabell 2.10).
Tabell 2.10: Stockløsninger av glutamat og glycin
10 mM glutamat stockløsning
Glutamat
Destillert vann
o
Alikvoteres 1 mL i eppendorfrør og lagres ved -20 C

67,6 mg
40 mL

1 mM glycin stockløsning
Glycin
Destillert vann
o
Alikvoteres 1 mL i eppendorfrør og lagres ved -20 C

3 mg
40 mL
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Tabell 2.11: Eksponeringsløsningene
2+

Bufferbehandling

Lockes bufferløsning med Mg

Glutamatbehandling
100 µM glutamat
10 µM glycin

39,2 mL Lockes buffeløsning uten Mg
400 µL 10 mM glutamat stockløsning
400 µL 1 mM glycin stockløsning

2.4.4

2+

Eksponering

Cellekulturene gjennomgår et av følgende:
-

Glutamatbehandling (Tabell 2.11).

-

Bufferbehandlling (Tabell 2.11).

-

Kun mekanisk behandling (ubehandlede). Disse skålene skal kun vaskes for å
gjennomgå samme mekaniske stress som de andre skålene. Vaskingen skjer med
medium som holder 37OC.

Eksponeringsprosedyren:
1. Mediet pipetteres av skålene.
2. Det vaskes med eksponeringsløsning eller medium. Det brukes 1 mL til en medium skål
(d = 5,8 cm) og 2 mL til en stor skål (d = 9,2 cm). Skålen vippes forsiktig og løsningen
suges av av.
3. Det settes på 2 mL eksponeringsløsning eller medium til en medium skål og 5 mL til en
stor skål.
4. Skålene inkuberes i 15 min i romtemperatur.
5. Eksponeringsløsningen pipetteres av.
6. Alle skålene vaskes med serumfritt medium. Beregn 1 mL til en medium skål og 2 mL til
en stor skål. Vipp skålen forsiktig og sug mediet av.
7. Serumfritt medium tilsettes alle skålene. Bruk 2 mL til en medium skål og 5 mL til en stor
skål.
8. Skålene settes til inkubasjon ved 37oC med 5 % CO2.
a. Medium skåler som skal brukes til celletelling (2.7) settes til inkubasjon i 24
timer.
b. Medium skåler som skal mikroskoperes (2.6.3) settes til inkubasjon i opptil 2
timer.
c. Store skåler som skal høstes til videre analyser (2.5) settes til inkubasjon i opptil
2 timer.
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2.5

Høsting av celler og separasjon av mitokondrier ved
sentrifugering

Etter at cellene er eksponert og har stått til inkubasjon, gjøres skålene klare til høsting.
Høsting kan gjøres når som helst etter eksponering, men gjøres normalt etter 2 timer.
Arbeidet gjøres på is, og dette gjelder cellekulturskåler, reagensrør og løsninger som alt
holdes isavkjølt. Det må først lages buffere til bruk under høsting og separasjon (tabell 2.12
-2.17).

2.5.1

Bufferløsninger brukt ved høsting og separasjon

Tabell 2.12: Fosfatbufret saltvann (PBS)
Komponent
NaCl
KCl
KH2PO4
Na2HPO4 x 2 H2O
MQ-vann
pH justeres til 7,4 med HCl
Autoklaveres

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

137 mM
2,7 mM
1,5 mM
6,5 mM

8,0 g
0,2 g
0,27 g
1,44 g
ad 1000 mL

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

0,50 M

23,83 g
100 mL

Tabell 2.13: Hepes-KOH
Komponent
Hepes
Løses først i MQ-vann
1 M KOH til pH 7,4
MQ-vann

ad 200 mL

Tabell 2.14: Høstebuffer uten ATP
Komponent
Mannitol
Sukrose
BSA, fettfri
EGTA
0,5 M EDTA-løsning
0,5 M HEPES-KOH pH 7,4
MQ-vann
Kontroll pH 7,4 og sterilfiltrer

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

210 mM
70 mM
0,1 %
1 mM
1 mM
10 mM

7,65 g
4,79 g
200 mg
76 mg
400 uL
4 mL
ad 200 mL
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Løsningen (tabell 2.14) oppbevares i kjøleskap og sterilfiltreres hver 2. uke for å unngå
vekst. Bufferen må tilsettes ATP rett før bruk (tabell 2.15).
Tabell 2.15: Høstebuffer
Komponent
ATP
Høstebuffer uten ATP
Sterilfiltrer

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

1 mM

5,5 mg
10 mL

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

210 mM
70 mM
10 mM

7,65 g
4,79 g
4 mL
ad 200 mL

Tabell 2.16: Separasjonsbuffer uten ATP
Komponent
Mannitol
Sukrose
0,5 M HEPES-KOH pH 7,4
MQ-vann
Kontroll pH 7,4 og sterilfiltrer

Løsningen (tabell 2.16) oppbevares i kjøleskap, sjekkes for vekst hver 2. uke og
sterilfiltreres. Bufferen må tilsettes ATP rett før bruk (tabell 2.17).
Tabell 2.17: Separasjonsbuffer
Komponent
ATP
Høstebuffer uten ATP
Sterilfiltrer

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

1 mM

11 mg
20 mL
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2.5.2

Høsting og fraksjonering av mitokondrier ved sentrifugering

Det benyttes store skåler til høsting. Eventuelt kan 3 mediumskåler slås sammen ved
behov.
1. Skålene vaskes 2 ganger med 1 mL iskald PBS (tabell 2.12).
2. PBS pipetteres av slik at all løsning er fjernet. Om nødvendig kan den smaleste pipetten
brukes.
3.

200 µL høstebuffer med ATP (tabell 2.15) tilsettes til skålen.

4. Cellene skrapes av med en cellehøster. Skrap i to retninger vinkelrett på hverandre.
5. Cellesuspensjonen fra 4. pipetteres av og over i et eppendorfrør som står på is.
6. Dersom det skal foretas subcellulær fraksjonering gjøres en homogenisering med
sprøyte og kanyle. Det brukes en 25 G kanyle med 1 mL sprøyte. Løsningen trekkes
opp og ned 10-20 ganger. Ved høsting av hele celler gjøres ingen fraksjonering.
7. Det utføres deretter to rensetrinn. Cellesuspensjonen sentrifugeres ned ved
maksimalhastighet i sentrifugen (10.000 g) i 10 minutter. Rensetrinnet vil gi et tap av
mitokondrier og cellekomponenter, men tapet må aksepteres (se vedlegg 1).
8. Supernatanten pipetteres av og overføres til eget eppendorfrør.
9. Cellepelleten resuspenderes i 200 µL separasjonsbuffer med ATP (tabell 2.17).
10. Rensetrinn to utføres. Suspensjonen sentrifugeres ned ved 10.000 g i 10 minutter.
11. Supernatanten pipetteres av og overføres til et eppendorfrør.
12. Cellepelleten resuspenderes i 200 µL separasjonsbuffer med ATP (tabell 2.17)
Prøver der det er høstet hele celler er nå ferdige og kan brukes videre i forsøk eller fryses
ned på -70oC.

2.5.3

Separasjon av mitokondrier

1. Cellesuspensjonen fra 2.5.2 sentrifugeres ved 750 g i 7 minutter. Supernatanten
overføres til nytt eppendorfrør. Pelleten resuspenderes i 200 µL separasjonsbuffer og
settes på is. Pelleten kalles P-750.
2. Supernatanten fra forrige trinn sentrifugeres ved 3.000 g i 10 minutter. Supernatanten
som oppnås overføres til nytt eppendorfrør, mens pelleten resuspenderes i 200 µL
separasjonsbuffer og settes på is tilsvarende som i punkt 1. Pelleten kalles P-3000.
3. Supernatanten fra trinnet før sentrifugeres ved 6.000 g i 10 minutter. Supernatanten
pipetteres av og has i et nytt eppendorfrør. Pelleten resuspenderes i 200 µL
separasjonsbuffer og settes på is tilsvarende som i punkt 1 og 2. Pelleten kalles P-6000.
4. Supernatanten fra trinnet før sentrifugeres en siste gang ved maksimal hastighet,
10.000 g, i 10 minutter. Supernatanten etter sentrifugering pipetteres av og has i
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eppendorfrør, og cellepelleten resuspenderes i 200 µL separasjonsbuffer. Pelleten
kalles P-10000 og supernatanten S-10000.
5. Separasjonen er nå ferdig. Prøvene kan brukes videre i analyseforsøk eller fryses ned
ved -70oC.

2.6

Fluorescensmerking av mitokondrier

Dersom det er ønskelig å fluorescensmerke mitokondrier, må oppmerkingen skje før
eksponering av cellene for buffer- eller glutamatbehandling.

2.6.1

Tillaging av fargereagenser

Til å detektere mitokondrier brukes MitoTracker® fra Molecular Probes, Invitrogen.
MitoTracker® er reagenser som ved binding til mitokondrier avgir fluorescens (tabell 2.18).
Tabell 2.18: MitoTracker®-løsninger
MitoTracker® RED CMXROS 100 µM stock
1 ampulle MitoTracker
DMSO
Alikvoteres 100 µL i svarte eppendorfrør.
o
Oppbevares ved -20 C. Brukes innen 2 måneder.

MitoTracker® GREEN FM 100 µM stock
1 ampulle MitoTracker
DMSO
Alikvoteres 100 µL i svarte eppendorfrør.
o
Oppbevares ved -20 C. Brukes innen 2 måneder.

MitoTracker® RED CM-H2XROS 100 µM
1 ampulle MitoTracker
DMSO
Løsningen er luftfølsom og må lages rett før bruk.

2.6.2

50 µg
940 µL

50 µg
745 µL

50 µg
1000 µL

Tilsetning av fargereagens til cellekulturene

1. MitoTracker-løsningene må være romtempererte.
2. Skålene med cellekulturer overføres fra inkubatoren til LAF-benken. Volumet på
gjenværende medium justeres til 2 mL for mediumskåler (d = 5,8 cm) og 5 mL for store
skåler (d = 9,2 cm). Eventuelt overskudd av medium spares i et sterilt 50 mL
reagensrør.
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3. Følgende volumer appliseres direkte i skålene:
a. MitoTracker GREEN 100 µM: 2 µL til en medium skål, 5 µL til en stor skål.
b. MitoTracker RED CMXROS 100 µM: 2 µL til en medium skål, 5 µL til en stor
skål.
c. MitoTracker RED CM-H2XROS 100 µM gir erfaringsmessig svakere signaler og
kan eventuelt tilsettes i høyere konsentrasjon: 2-4 µL til en medium skål og 5-10
µL til en stor skål.
4. Skålene settes tilbake i inkubatoren ved 37oC og 5 % CO2 i 45 min – 1 time.
5. Etter inkubasjon må fargeløsningen tas av. Dersom cellene behandles vil mediet som
regel fjernes som en del av behandlingen. Dersom dette ikke er tilfelle fjernes det gamle
mediet, og nytt medium med serum som holder 37oC settes på.

2.6.3

Mikroskopering ved bruk av fluorescensmikroskop

Celler som er er farget opp med MitoTracker-løsninger vil kunne studeres i
fluorescensmikroskop for å visualisere mitokondriefordelingen. Det benyttes
fluorescensmikroskop med objektiver som gir 20 X og 40 X forstørrelse. Fluorescenslampen
bør settes på 30 minutter før mikroskopering for å oppnå stabilt lys. MitoTracker Green
studeres med eksitasjon 490 nm og emisjon 516 nm. MitoTracker Red studeres med
eksitasjon 579 nm og emisjon 599. Det tas bilder.

2.6.4

Måling av fluorescens i plateleser

For celler som er farget opp med MitoTracker kan fluorescensen i prøvene leses av i
plateleser. Platelesere har et begrenset antall bølgelengder tilgjengelig, slik at de nærmeste
alternativene brukes. Måling bør gjøres direkte etter separasjon av mitokondrier på grunn
av fargeløsningens begrensede stabilitet. For måling av MitoTracker Green kan prøvene
være frosset og tint, men dette kan ikke gjøres ved MitoTracker RED CM-H2XROS.
1. 100 µL av hver prøve appliseres i brønner på en 96-brønnsplate. Platen kan være hvit
eller svart, men må ikke være gjennomskinnelig. Kontroller at bunnen i brønnene er
dekket tilfredsstillende. Eventuelle bobler fjernes ved perforering med 25G kanyle.
2. Prøvene leses i plateleser med følgende innstillinger:
a. Ved avlesning av grønnfarge
i. Eksitasjonsfilter 485 nm / Emisjonsfilter 535 nm
b. Ved avlesning av rødfarge
i. Eksitasjonsfilter 590 nm / Emisjonsfilter 635 nm
3. Prøvene pipetteres tilbake til eppendorfrørene for senere bruk i forsøk og fryses ved
minus 70oC.
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2.7

Deteksjon av celledød

Celledød detekteres 24 timer etter eksponering ved hjelp av farging med trypanblå.
Trypanblå vil ikke tas opp av levende celler, men går inn i døde celler på grunn av tap av
membranens integritet. Etter farging med trypanblå kan derfor graden av celledød
estimeres ved mikroskopering og celletelling.
Tabell 2.19: Løsninger brukt til faring med trypanblå
2 % Trypanblå-stockløsning
Trypanblå
Destillert vann
Løsningen varmes til kokepunktet under omrøring og settes deretter til
avkjøling ved romtemperatur. Løsningen filtreres over på flaske og
oppbevares i romtemperatur.

2g
100 mL

1,8 % NaCl-stockløsning
NaCl
Destillert vann
Oppbevares i romtemperatur.
1 % Trypanblå i 0,9% NaCl-løsning
2% trypanblå stockløsning
1,8% NaCl stockløsning
Blandes ut rett før tilsetning.

1,8 g
100 mL

125 µL x antall skåler
125 µL x antall skåler

1. Celletelling utføres på mediumskåler (d = 5,8 cm). Mediet tas av til det er 1 mL igjen pr
skål.
2. 250 µL 1 % trypanblåløsning tilsettes hver skål (tabell 2.19).
3. Skålene inkuberes ved 37oC, 5 % CO2 i 30 minutter.
4. Skålene tas ut av inkubatorskapet. Løsningen fjernes fra skålene og kastes i risikoavfall.
Cellene må ikke stå tørre for lenge, så ved telling av mange skåler må dette gjøres i
flere omganger.
5. Cellene telles i mikroskop. Det bør telles levende og døde (blå celler) på 4 like store
områder. Ved avvik mellom områdene telles 1-2 ekstra områder. Det sees også etter
andre tegn på celleskade, fragmenter, løse celler og lave celletall.
6. Prosentvis celledød beregnes som antall fargede celler delt på totalt antall celler.
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2.8

Måling av protein

2.8.1

Måling av protein med Lowrymetoden

Det benyttes kit fra Pierce®: BCA Protein Assay Kit. Metoden baserer seg på reduksjon av
Cu2+ til Cu1+ av protein i alkalisk miljø. Kitet inneholder et reagens som endrer farge som
funksjon av proteinkonsentrasjon, og endringer i absorbans kan avleses. Denne metoden
fordrer en tidkrevende inkubasjon, men er detergentsikker da det kan brukes opp til 5 %
Triton X-100 i prøvene.
Tabell 2.20: Løsninger til proteinmålinger med Pierce BCA Kit
WR (Working reagent)
BCA Reagent A
BCA Reagent B

50 deler
1 del

Proteinløsning til standardkurve (BSA 0,5 mg/mL)
BSA 2 mg/mL fra Kit
PBS (Fosfatbufret saltvann, se tabell 2.12)

50 uL
150 uL

Prøvene analyseres i en gjennomskinnelig 96-brønnsplate. Det må utarbeides en
standardkurve for hver plate.
1. 200 µL working reagent (tabell 2.20) tilsettes i alle brønner der det skal gjøres måling.
Beregn 14 brønner til utarbeidelse av standardkurve, samt 2 brønner pr prøve som skal
måles.
2. Volumet prøve som det skal gjøres måling på varierer. Det bør gjøres minst 2 paralleller
av hver prøve. Høyere volum gir bedre tall. Vanligvis settes 10-40 µL prøveløsning på.
3. Til de 14 brønnene som skal brukes til utarbeidelse av standardkurven tilsettes
separasjonsbufferen brukt under cellehøsting. Volumet av bufferen er like stort som
volumet av prøvene som måles, vanligvis 10-40 µL.
4. BSA-standarden (tabell 2.20) settes på i økende mengde. Det gjøres 2 målinger pr
mengde standard, og det brukes volumer på 0 µL, 1 µL, 2,5 µL, 5 µL, 10 µL, 20 µL og
40 µL.
5. Brettet inkuberes ved 37oC i minst 1 time.
6. Absorbansen leses av i plateleser ved 570 nm og proteinmengden beregnes.
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2.8.2

Måling av protein med Bradfordmetoden

Metoden baserer seg på at absorbansen til Coomassie endres ved binding til protein.
Metoden krever ikke inkubasjon på samme måte som Lowrymetoden og er derfor raskere.
Bradfordreagenset er følsomt for detergenter. Dersom prøvene er lysert med 0,5 % Triton-X
100 kan det ikke appliseres mer enn 5 µL prøve.
1. Bio-Rad® Bradford assay reagens blandes 1:4 med MQ-vann. Til hver prøve som skal
måles trengs det 1 mL ferdig oppblandet reagens.
2. Prøvene det skal måles protein av pipetteres over i merkede eppendorfrør. Det bør
gjøres 2 paralleller. Det kan brukes store volum prøve dersom disse ikke er lysert med
detergent.
3. 1 mL oppblandet Bradfordreagens tilsettes hvert av eppendorfrørene. Rørene vendes to
ganger for god tilblanding. Sett av to rør til blankprøver.
4. Rørene står ca 5 minutter i romtemperatur.
5. Prøvene overføres til engangskyvette og absorbansen måles ved 595 nm. Nullstill
apparatet med blankprøven.
6. Proteinkonsentrasjonen regnes ut.

2.9

Måling av sitratsyntaseaktivitet

Sitratsyntase er et mitokondrielt enzym som deltar i sitronsyresyklus. Det er flittig brukt som
et kvantitativt mål på intakte mitokondrier. Acetyl-coA og oxaloacetat omdannes ved
sitratsyntase til coA-SH. Dette kan reagere med DTNB og danner videre TNB. TNB gir gul
farge og absorbans ved 412 nm. Endringen i absorbans under reaksjonen sees på som et
mål for aktivitet, og aktiviteten er proporsjonal med mengde enzym (Srere 1969).
1. Det tas ut et volum av hver prøve på 95 µL som has i et sterilt eppendorfrør.
2. 5 µL 10 % Trition X-100 tilsettes hver av prøvene. Pipetter opp og ned før rørene settes
på is.
3. Prøvene spinnes ned ved 10.000 g i 4 minutter. Pelleten kastes hvis den er synlig, og
det gås videre med supernatanten som settes på is.
4. Analysen gjøres på en 96-brønnsplate. Det skal måles absorbans, og derfor må platen
være gjennomskinnelig.
5. Det skal gjøres målinger på to paralleller av hver prøve. I brønnene settes prøve og
buffer på i ulike mengder, men slik at totalvolumet i hver brønn er 150 µL.
a. Parallell 1 gjøres ved å sette på 20 µL prøve og 130 µL 125 mM trisbuffer pH 8.
b. Parallell 2 gjøres ved å sette på 40 µL prøve og 110 µL 125 mM trisbuffer pH 8.
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c. Brettet må inkludere blankprøver med bufferløsningen som prøvene foreligger i.
6. Da bobler virker forstyrrende på lesingen, må eventuelle bobler elimineres ved
perforering med 25 G kanyle.
7. Det lages en reaksjonsmiks (tabell 2.21 og 2.22). Rett før absorbanselesing tilsettes 50
µL av reaksjonsmiksen med multipipette til alle brønnene med prøveløsning.
8. Absorbansen leses ved 412 nm i plateleser. Det gjøres 20 målinger pr brønn i løpet av
10 minutter.
9. Stigningstallet til absorbanseendringen over tid beregnes. Kun målinger der kurven er i
det lineære området skal brukes.
Tabell 2.21: Løsninger brukt i sitratsynstasemålinger
6 mM Acetyl-coA
Acety- coA, natriumsalt
Autoklavert MQ-vann
Fordeles på 100 µL alikvoter i eppendorfrør.
o
Oppbevares ved -70 C. Holdbarhet 6 måneder.

25 mg
4750 µL

2 mM DTNB
5-5’ dithiobis (2-nitro-benzosyre) (DTNB)
Destillert MQ-vann
Løsningen må være nylaget rett før bruk og oppbevares på is etter
utblanding.
10 mM oxaloacetat
Oxaloacetat
Destillert MQ-vann
Løsningen må være nylaget rett før bruk, og oppbevares på is etter
utblanding.
125 mM Trisbuffer pH 8
1 M Trisbuffer pH 8 (stockløsning)
Destillert MQ-vann

24 mg
30 mL

13,2 mg
10 mL

1,25 mL
8,75 mL

Tabell 2.22: Reaksjonsmiks brukt under sitratsyntasemålingene
Løsning gitt i tabell 2.21
6 mM acetyl coA-løsning
2 mM DNTB-løsning
10 mM oxaloacetatløsning
125 mM trisbuffer pH 8

Volum
10 µL x antall prøver til analyse
10 µL x antall prøver til analyse
2 µL x antall prøver til analyse
28 µL x antall prøver til analyse
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2.10

Westernanalyse av protein

Ved Westernanalyse separeres proteiner på en gel. De separerte proteinene overføres
deretter til en membran. Til denne membranen kan det tilsettes spesifikke antistoffer som
bindes til proteinene man ønsker å detektere. Det kan deretter legges på et sekundært
antistoff som er koplet til et enzym. Det sekundære antistoffet bindes til det første, og
enzymet vil reagere med en fremkallingsvæske slik at proteiner kan visualiseres som
fremkalte bånd på membranen.

2.10.1 Klargjøring av prøvene
Før kjøring på gel klargjøres prøvene ved å blande følgende i et reagensrør:
Prøve

36,5 µL

50 mM DTT
NuPAGE® LDS Sample Buffer (4 X) fra Invitrogen®

1 µL
12,5 µL

Totalt volum

50 µL

Prøvene varmes på varmeblokk ved 70oC i 10 minutter.
I enkelte tilfeller er det aktuelt å justere volum prøve slik at det settes på like stor
proteinmengde i alle brønnene. Prøven med den minste målbare proteinkonsentrasjonen
settes på med maksimalt volum (36,5 µL). Uttatt volum av de resterende prøvene relateres
til denne. Dersom proteinmengden er for liten til å detekteres, settes alltid på maksimalt
volum. Eppendorfrørene fylles opp med MQ-vann slik at totalvolumet blir 50 µL.
Proteinstandarden SeeBlue® fra Invitrogen® brukes ved alle kjøringer. Standarden kjører
penere på gelen dersom den først blandes med vann og prøvebuffer. Beregn 1 standard pr
gel. Følgende blandes i et eppendorfrør:
SeeBlue® proteinstandard
MQ-vann
NuPAGE® LDS Sample Buffer (4 X)
Totalt volum

Løsningen med standard trenger ingen oppvarming før applikasjon.

10 µL
27,5 µL
12,5 µL
50 µL
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2.10.2 Kjøring av prøvene på gel
Det benyttes ferdiglagde geler fra Invitrogen®: NuPAGE® Novex® Bis-Tris Mini Gels med
tykkelse på 1,5 mm og 10 brønner.
1. Gel med plater tas ut av plastforpakningen, kammene fjernes og gelen monteres i
oppsats Novex Mini-Cell fra Invitrogen.
2. Karet fylles opp med 1X NuPAGE® SDS MOPS Running buffer fra Invitrogen®.
3. Til det indre kammeret i kjøringsoppsatsen tilsettes 500 µL NuPAGE® Antioxidant.
4. Brønnen vaskes med kjørebuffer ved pipettering opp og ned to ganger i hver brønn.
5. Prøvene som skal appliseres spinnes ned.
6. Det settes på et volum på 45 µL.
7. Gelen kjøres på 200 V i 50 minutter.

2.10.3 Blotting av gel over på membran
Det benyttes ferdigklippede filterpapir fra Bio-Rad. Alternativt kan et filter erstattes av 3 stk 3
mm tykke filterpapir. Membranen er av typen PVDF, porestørrelse 0,45 µm eller 0,20 µm.
1. Filter legges til bløt i blottebuffer (tabell 2.23). Beregn 2 filter pr gel.
2. Et stykke PVDF-membran klippes til ved å bruke filter eller en plate fra geloppsats som
mal.
3. Gelene tas ut av kjøreoppsatsen. Platene brekkes opp, og gelene overføres forsiktig til
et kar med blottebuffer. Gelene ligger til ekvilibrering i 10-15 minutter.
4. Membranen aktiveres ved å ligge i metanol i 1-2 minutter.
5. Membranen overføres til et kar med buffer og får ligge noen minutter.
6. Blotteoppsatsen monteres. Det brukes apparatet Semi-Dry Blot fra BioRad®.
7. Nederst på platen i blotteapparatet legges det et filter. Fjern luften ved å rulle over med
et rør eller en pipettespiss.
8. På filteret legges så membranen. Fjern luften mellom lagene.
9. Deretter plasseres gelen på membranen. Det må ikke være luftansamlinger mellom
gelen og membranen da dette gir dårlig blotting.
10. På toppen legges så et nytt filter, og eventuell luft presses ut ved å rulle over med et rør
eller en pipettespiss.
11. Toppen av blotteoppsatsen settes på og lukkes.
12. Blottingen gjøres ved 200 mA i 1 time og 50 minutter.
13. Etter denne tiden åpnes apparaturen forsiktig. Det kontrolleres at standarden er
tilfredsstillende overført til membranen. Dersom dette ikke er tilfelle, kan blottingen
gjøres noe lengre.
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Tabell 2.23: Blottebuffer
Komponent

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

25 mM
15 mg/mL
20%
0,020%

25 mL
15 g
200 mL
1 mL
ad 1000 mL

1 M trisbuffer pH 8
Glycin
Metanol
20% SDS
MQ-vann

2.10.4 Blokking av membran
1. Membranen tas ut av blotteapparatet og overføres til et kar eller et 50 mL rør.
2. Det vaskes en gang med 5 % tørrmelk i PBS-T (tabell 2.24).
3. Det tilsettes 10-20 mL 5 % tørrmelk i PBS-T til karet eller røret slik at membranen er
godt dekket.
4. Det blokkes i minst 1 time.
a. Ved blokking i 1 time kan dette skje i et kar på ristebord i romtemperatur.
b. Alternativt kan det blokkes over natt. Dette må da skje i kjøleskap på rullebord.
Membranen overføres i dette tilfellet til et 50 mL rør.
Tabell 2.24: Løsninger brukt til blokking av membran
Fosfatbufret saltvann med 0,1% Tween 20 (PBS-T)
Fosfatbufret saltvann (PBS, se tabell 2.12)
Tween 20
5% tørrmelk i PBS-T
Skummet melkepulver
PBS-T
PBS-T tilsettes porsjonsvis. Mixes. Oppbevares i kjøleskap og
brukes innen 3 dager.

1000 mL
1 mL

2,5 g
50 mL

2.10.5 Tilsetting av primærantistoff
1. Det lages en stock av antistoff ved å fortynne primærantistoffet til ønsket konsentrasjon i
PBS-T. Deretter tilsettes 1-2 mM natriumazid. Stockløsningen kan brukes til signalene
blir tydelig dårligere eller det sees vekst i løsningen. Blandingsforholdet gis av
produktdatablad. Antistoffene er angitt i tabell 2.25.
2. Den blokkede membranen vaskes 2 x med 10 mL PBS-T slik at tørrmelkrester fjernes.
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3. Membranen overføres til et 50 mL rør og tilsettes 5-10 mL av løsningen med
primærantistoff.
4. Røret settes på rullebord i kjøleskap over natt.

2.10.6 Tilsetting av sekundærantistoff
1. Løsningen med primærantistoff fjernes fra rørene med membraner og has tilbake i røret
med stockløsning.
2. Membranen vaskes 3 ganger med 10 mL PBS-T i 15 minutter.
3. Sekundærantistoff fortynnes i PBS-T til et volum på 10 mL og påføres membranen.
Membranen eksponeres for sekundærantistoff i 1 time.
4. Membranen vaskes 3 ganger med 10 mL PBS-T i 15 minutter.

Tabell 2.25: Oversikt over anvendte antistoff
Primærantistoff mot:
HSP-60, opphav kanin IgG, SC 13966
HSP-60, opphav mus IgG1, SC 59566

Leverandør og LOT-nr
Santa Cruz, # A152
Santa Cruz, # G0307

Sekundærantistoff mot:
Kanin IgG, opphav geit, # 1858415
Mus IgG1, opphav geit, SC 2047

Leverandør og LOT-nr
Pierce, # IA110693
Santa Cruz, # B2808

2.10.7 Fremkalling
Til fremkalling brukes ECF-substrat fra GE Healthcare. Dette er en fluorescerende
fremkallingsvæske som ved binding til sekundærantistoffet og eksitasjon gir emisjon som
kan detekteres med kamera.
1. Membranen vaskes i 10 minutter med 10 mL saltbuffer for ECF-substrat (tabell 2.26).
2. På en plastfilm dryppes 300 µL ECF-substrat. Membranen legges i substratet, og det
legges en ny plastfilm på oversiden. Stryk forsiktig over membranen slik at
fremkallingsvæsken fordeler seg jevnt. Eksponer i 5 minutter.
3. Membranen tas ut og overføres til fremkallingsmaskin der den fremkalles ved
eksitasjonsfilter: 460 nm og emisjonsfilter: 535 nm. Det eksponeres i tidsrom fra 100 ms
til 2 minutter.
4. Membranen legges i et 50 mL rør fylt med PBS-T og oppbevares i kjøleskap.
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Tabell 2.26: Saltbuffer til vask før fremkalling
Komponent

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

0,15 M
0,1 M

30 mL
100 mL
ad 1000 mL

5 M NaCl
1 M Trisbuffer pH 7,5
MQ-vann

2.10.8 Stripping av membranen for fjerning av antistoff
Dersom det er ønskelig å teste for flere proteiner, fjernes pålagte antistoff ved bruk av
strippebuffer.
1. 10 mL Restore Westen Blot Stripping buffer tilsettes membranen i et 50 mL rør.
2. Røret settes til rulling på rullebord i 15 minutter.
3. Det vaskes 3 x 15 minutter med 10 mL PBS-T.
4. Etter utvasking kan det gjøres ny blokking slik at nytt antistoff kan legges på.

2.11

Isolering av DNA

2.11.1 Isolering av DNA ved bruk av kit
Det benyttes to kit for isolering av DNA. Begge kitene er kolonnebaserte, og utførelsen
gjøres som beskrevet i kitets bruksanvisning.
-

SNAP Total RNA Isolation KIT fra Invitrogen®. Kitet isolerer total nukleinsyre.
Trinnet der det tilsettes DNAse må ikke utføres.

-

Qiagen™ Blood and Tissue KIT. Følg protokollen: “Purification of Total DNA from
Animal Blood or Cells”.

2.11.2 Isolering av DNA ved bruk av buffer med detergenter
Ved å bruke en buffer med detergenter samt tilsette proteinase K kan man oppnå
ekstraksjon av DNA uten bruk av isoleringskit. Metoden er rask, og kan brukes dersom
korte sekvenser av DNA ønskes studert. Dersom lengre fragmenter skal analysere, må det
brukes isoleringskit som gir renere DNA.
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Tabell 2.27: PBND (PCR Buffer with Nonionic Detergents)
Komponent

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

50 mM
10 mM
2,5 mM
0,1 mg/mL
0,45%
0,45%

5 mL
5 mL
417 µL
50 mg
2,25 mL
2,25 mL
ad 500 mL

5 M KCl
1 M Tris-HCl pH 8,3
3 M MgCl2
Gelatin
Igepal® CA630
Tween 20
MQ-vann
Autoklaver
Oppbevar i romtemperatur

1. 40 µL prøvemateriale (fra punkt 2.5.3) tas ut i sterilt eppendorfrør og blandes med 40 µL
PBND-buffer.
2. 1 µL proteinase K tilsettes til hver prøve.
3. Prøvene inkuberes på 55oC på varmeblokk over natt.
4. Reaksjonen med proteinase K inaktiveres ved oppvarming til 95oC i 10 minutter på
varmeblokk.
5. Prøvene spinnes ned på 10.000 g/13.000 rpm ved 4oC i 5 minutter.
6. 2-4 µL av det aller øverste væskelaget tas ut og fortynnes videre 1:10 med autoklavert
MQ-vann.
7. Den fortynnede løsningen kan videre brukes i vanlig PCR-reaksjon.

2.12

Måling av DNA-replikasjon med 3H-merket thymidin

For å få et estimat på DNA-replikasjon kan radioaktivt thymidin brukes. Thymidinet er
merket opp med 3H på metylgruppen. Radioaktivt thymidin vil konkurrere med cellens eget
thymidin som byggestein i DNA ved replikasjon.

2.12.1 Inkubasjon av cellene med 3H-merket thymidin i mediet
Rett etter eksponering av cellene for buffer eller glutamat tilsettes 3H-thymidin direkte i
skålene med serumfritt medium. Det tilsettes også til ubehandlede skåler. Det kan tilsettes
thymidin på andre tidspunkt dersom man ønsker å undersøke DNA-replikasjon som en
funksjon av tiden.
Det benyttes 2 µL thymidinløsning pr 1 mL serumfritt medium. Anvendt utstyr under
tilsetning samles opp og merkes ”radioaktivt”. Etter tilsetning settes cellekulturene tilbake til
inkubasjon i 2 timer.
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2.12.2 Måling av 3H-innhold
Måling av radioaktivitet gjøres i scintillasjonsteller. Det kan gjøres målinger direkte på
homogeniserte celler i løsning og på isolert DNA.
1. Tellerør i stativ fylles med 2 mL Ultima Gold tellevæske.
2. Ønsket prøvevolum tilsettes tellerørene, ca 75-200 µL.
3. Rørene vendes i stativet som så settes i scintillasjonstelleren.
4. Radioaktiviteten telles med program for 3H, det gjøres to avlesninger pr prøve over et
minutt. Radioaktiviteten skrives ut som telling pr minutt.
5. Aktiviteten beregnes etter fratrekking av bakgrunnsstråling.
6. Dersom avlesningene er ustabile, kan prøvene settes i kjøleskap over natt. Dette kan
gjøre prøvene mindre statiske og gi mer stabile tall ved ny avlesning.

2.13

Måling av DNA ved fluorescensmerking

Quant-IT® Picogreen er et reagens som ved binding til dobbelttrådet DNA gir fluorescens
som kan avleses. Fluorescensavlesningene er en markør på mengden dobbelttrådet DNA.
Picogreenmålinger kan ikke utføres på prøver som er oppfarget med MitoTracker® Green
da denne gir fluorescens ved samme bølgelengder.
1. Prøve opparbeidet i 2.5.3 tas ut, overføres til nytt eppendorfrør og lyseres med 0,5 %
Triton X-100. Pipetter opp og ned og sett prøvene på is. Det benyttes hovedsakelig
følgende volum:
a. Til et prøvevolum på 47,5 µL tilsettes 2,5 µL 10 % Triton X-100.
b. Til et prøvevolum på 23,7 tilsettes 1,3 µL 10 % Triton X-100.
2. Prøveløsningen tilsettes TE-buffer (tabell 2.28) slik at totalvolumet i røret blir 100 µL.
Rørene står på is.
3. Det lages en blankprøve av TE-buffer med 0,5 % Triton X-100.
4. Prøvene pipetteres over i en svart 96-brønnsplate. Alle bobler fjernes ved perforering
med 25 G kanyle. Platen holdes avkjølt ved å stå på is.
5. Romtemperert Picogreen-reagens løst i DMSO fortynnes 1:200 i TE-buffer. 100 µL
fortynnet Picogreen tilsettes i brønnene.
6. Inkuber i 10-15 minutter i romtemperatur.
7. Fluorescensen avleses med eksitasjonsfilter 485 nm og emisjonsfilter 535 nm. Måletid
er 1 sekund.
8. Fordelingen av totalt DNA på prøvene beregnes.
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Tabell 2.28: TE-buffer (Tris EDTA)
Komponent

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

10 mM
1 mM

2 mL
200 µL
ad 100 mL

0,5 M Tris pH 7,5
0,5 M EDTA
MQ-vann

2.14

Amplifikasjon av DNA-sekvenser ved PCR

2.14.1 PCR-reaksjon
For å påvise at det er mitokondrier i prøven samt kvantitere mengden av mitokondrielt DNA
(mtDNA), kjøres en PCR (Polymerase Chain Reaction). PCR-reaksjonen gjøres med
primere som bindes til mtDNA og som gir amplifisering av korte DNA-fragmenter på
omkring 100 basepar (tabell 2.29). En slik reaksjon vil vanligvis gi DNA-produkt selv om
prøvene har vært utsatt for hard behandling som har resultert i fragmentering av DNA.
1. Følgende reagenser blandes i et PCR-rør:
Primer 1, forward primer (20 µM)

1 µL

Primer 2, reverse primer (20 µM)

1 µL

10 X NH4 buffer

2 µL

dNTP (2,5 mM)

2 µL

MgCl2 (50 mM)

0,5 µL

BioTaq DNA polymerase

0,5 µL

Prøveløsning med DNA (ca 20 ng)

1 µL, eventuelt mer

Autoklavert MQ-vann

12 µL

Totalt

20 µL

Samtlige av reagensene står på is under tilblandingen. Polymerasen tilsettes helt til
slutt.
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2. Når alle reagensene er tilsatt røret, spinnes løsningen ned før overføring til PCR-blokk
der følgende program kjøres:
Trinn

Temperatur

Tid

Antall sykler

1
2
3

94oC
60oC
72oC

30 s
45 s
45 s

} 23-25

4
5

72oC
4oC

10 min
∞

1

Dersom det ikke brukes en PCR-blokk med oppvarmet lokk, legges det 50 µL
mineralolje på toppen av løsningen for å hindre fordamping.
3. Etter at reaksjonen er kjørt kan prøvene oppbevares i kjøleskap før de kjøres på gel.

Tabell 2.29: Oversikt over primere som er brukt
Kylling: mtDNA
Primer 13594 sense
Primer 13664 antisense

5’-ACAACCGAATCGGAGACATTGGCC-3’
5’-TTCTCAGGTGTTTAGGGAAGAGGC-3’

Rotte: mtDNA
Primer 14678 sense
Primer 14885 antisense

5’-CCTCCCATTCATTATCGCCGCCCTTGC-3’
5’-GTCTGGGTCTCCTAGTAGGTCTGGGAA-3’

Mus: mt DNA
Primer 13597 sense
Primer 13688 antisense

5’-CCCAGCTACTACCATCATTCAAGT-3’
5’-GATGGTTTGGGAGATTGGTTGATGT-3’

2.14.2 Gelelektroforese
PCR-produktene kjøres på en agarosegel for separasjon og visualisering. Korte PCRprodukter vil gå hurtig gjennom gelen, og det må derfor brukes en gel med høyt innhold av
agarose. Det benyttes gelstøpeoppsats og kjørekar fra Amersham Biosciences.
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2.14.2.1 Støping av 3 % agarosegel
1. 1,5 g Seakem LE-agarose måles opp i en erlenmeyerkolbe.
2. 50 mL 0,5 X TBE-buffer tilsettes og blandingen varmes ved full effekt i mikrobølgeovn i
1 minutt.
3. Kolben tas ut og omrystes før den varmes ytterligere 1-2 minutter slik at agarosen går
fullstendig i oppløsning. Det skal ikke være synlige agarosekorn.
4. Løsningen avkjøles sakte til ca 600C.
5. Det tilsettes 2,5 µL SYBR® Safe fra Invitrogen. Ryst kolben forsiktig for fullstendig
utblanding.
6. Gelen støpes i gelkar på vatrede bord.
2.14.2.2 Separasjon av DNA-produkter på gel
1. 20 µL prøve tilsettes 4 µL DNA-loadingbuffer (tabell 2.30) og spinnes ned.
2. Som standard brukes 100 bp ladder fra Invitrogen®.
3. Gelen overføres til avkjølt kjørekar som fylles opp med 0,5 X TBE-buffer (tabell 2.31).
4. Gelen kjøres på 120 V i 1 time. Den positive polen monteres nederst på oppsatsen.
5. Gelen legges i fremkallingsmaskin og gjennomlyses med UV-stråler for deteksjon av
bånd.

Tabell 2.30: DNA-loadingbuffer
Komponent

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

30 %
20 mM
0,1%

25 mL
2 mL
50 mg
ad 50 mL

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

45 mM
45 mM
1 mM

5,4 g
2,75 g
2 mL

60 % Glycerol
0,5 M EDTA pH 8
Bromfenolblå
MQ-vann
o
Alikvoteres 1 mL. Oppbevares ved -20 C.

Tabell 2.31: 0,5 X TBE-buffer (Tris-borat EDTA)
Komponent
Trisbase
Borsyre
0,5 M EDTA pH 8
Autoklaveres
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2.15

Måling av aktivitet av AP-endonuklease

AP-endonuklease (APE) klipper oligonukleotider med et AP-sete der det mangler en base.
Oligonukleotider der en av basene er erstattet med tetrahydrofuran er substrat for APendonuklease. Ved å merke nukleotid med 32P kan kutt av nukleotid visualiseres ved
separasjon av nukleotider på gel og fremkalling i fosfordeteksjonskassett.

2.15.1 Tillaging av

32

P-merkede oligonukleotider som substrat for APE

Substrat må lages ferskt ved å merke primere med 32P-merket-ATP. 32P har en halveringstid
på 14 dager, og substratet bør brukes innen ca 2 måneder. Nytt 32P er svært radioaktivt, og
arbeidet utføres bak skjermbrett på egnet hotlab.
1. Følgende reaksjon settes opp:
10 X T4-PNK buffer
T4 PNK (Polynukleotid kinase)

2 µL
10 U/1 µL

Oligonukleotid (3,5 pmol/µL) (tabell 2.32)
γ-32P-merket ATP
Autoklavert MQ-vann

1 µL
1 µL
15 µL

Til totalt

20 µL

2. Reaksjonen inkuberes ved 37oC på varmeblokk i 30 minutter.
3. Kinasen inaktiveres deretter ved oppvarming på 80oC i 5 minutter.
4. Dobbelttrådet substrat skal merkes og følgende settes opp:
Reaksjonsblanding som beskrevet ovenfor
Komplementært oligonukleotid
(3,5 pmol/µL)

18 µL
2 µL

5. Dimerisieringen av oligonukleotidtrådene gjøres ved 90oC i 2 minutter, ved 25oC i 2
minutter for deretter å settes på is i 5 minutter.
6. 3 µL DNA-loading buffer tilsettes (tabell 2.30).
7. Det støpes polyakrylamidgel til separasjon av det radioaktive nukleotidet. Gelen blir
støpt i 0,75 mm tykke plater med 10 brønns kammer i Mini-Protean-oppsats fra Bio-Rad.
Følgende er tilstrekkelig til 2 geler:
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LongRanger gel solution

4 mL

50 X TAE-buffer (tabell 2.33)

200 µL

MQ-vann

5,7 mL

10% APS (Ammoniumpersulfat)

100 µL

TEMED

10 µL

TEMED og APS må tilsettes direkte før støping.
8. I en brønn appliseres hele volumet av reaksjonsblandingen tilsatt DNA loadingbuffer.
9. De siste 2 µL av den opprinnelige reaksjonsblanding som ikke er tilsatt komplementær
oligonukleotid tilsettes 3 µL DNA loadingbuffer (tabell 2.30). Totalvolumet på 5 µL settes
på i en egen brønn på gelen som kontroll.
10. 1 X TAE-buffer lages ved å fortynne 200 µL 50 X TAE (tabell 2.33).
11. Gelen kjøres i Mini-Protean-kjørekar i 1 X TAE-buffer ved 100 V i 1,5 timer.
12. Etter kjøring løsnes gelen forsiktig fra bakplaten slik at den blir liggende igjen på den
tynneste frontplaten. Gelen pakkes forsiktig inn i plastfolie. Gelen legges med gelsiden
opp i en PhosphorScreen-kassett fra Molecular Dynamics. Etter 10-15 minutter tas
gelen ut og legges til side.
13. PhosphorScreen-kassetten framkalles i Typhoon skanner fra Amersham Biosciences
med programmet Storage phosphor. Det fremkalte bildet skrives ut i 1:1-format.
Substratet detekteres og avmerkes på utskriften.
14. Gelen på den tynne frontplaten legges oppå utskriften, og det båndet som tilsvarer
oppmerket substrat skjæres ut av gelen og has i et eppendorfrør. Gelen pakkes igjen i
plastfolie og legges i en ny Phosphorscreenkassett på samme måte som beskrevet
ovenfor. Etter 10-15 minutters eksponering framkalles bildet i Typhoon. Bildet skrives ut
og sammenliknes med bildet tatt før utskjæring for å bekrefte at riktig substrat er skåret
ut.
15. Eppendorfrøret med den utskårne gelbiten tilsettes 300 µL MQ-vann. Røret står i
kjøleskap ved 4oC over natt slik at substratet kan diffundere ut av gelen. Etter dette
overføres substratløsningen til et nytt eppendorfrør og oppbevares i kjøleskap.
Tabell 2.32: Oligonukleotider i AP-endonukleaseaktivitetsassay
Oligonukleotid,
X = tetrahydrofuran

5’-GCTCATGCGCAG-X-CAGCCGTACTCG-3’
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Tabell 2.33: 50 X TAE-buffer (Tris-eddiksyre-EDTA)
Komponent

Sluttkonsentrasjon

Tilsatt mengde

2M
1M
50 mM

242 g
57,1 mL
100 mL
ad 1000 mL

Tris base
Absolutt eddiksyre
0,5 M Na2-EDTA pH 8
MQ-vann
Autoklaver

2.15.2 AP-endonukleaseaktivitetsassay
Da enzymaktivitet kan påvirkes av repetert frysing og tining, skal analysen helst gjøres på
prøver som ikke har vært frosset og tint etter den opprinnelige cellehøstingen. Den må
uansett ikke gjøres hvis prøvene har vært frosset og tint mer enn en gang.
Det må først lages en fortynningsrekke av proteinet. Første gang bør det gjøres en titrering
med proteinmengder fra ca 1 µg ned til 1 pg. Sannsynligvis ligger aktuell konsentrasjon i
begynnelsen av nanogramområdet.
Alt arbeid som involverer 32P må utføres bak skjermbrett på egnet hotlab.
1. 47,5 µL prøve opparbeidet i 2.5.3 tas ut og has i et nytt sterilt eppendorfrør. Prøven
lyseres ved å tilsette 2,5 µL 10 % Triton X-100. Pipetter opp og ned noen ganger, spinn
ned og sett prøvene på is. Prøvene proteinmåles.
2. For hver prøve lages det 4 fortynninger svarende til proteinkonsentrasjonene 0,2 ng/µL,
1 ng/µL, 5 ng/µL og 20 ng/µL da enzymaktiviteten for disse konsentrasjonene trolig er i
det lineære området. Fortynningen skal skje i 1 X reaksjonsbuffer (tabell 2.34).
3. Det merkes 4 nye eppendorfrør pr prøve, og det tilsettes 5 µL av de fortynnede
prøveløsningene i hvert sitt rør mens disse fortsatt står på is.
4. Lag en negativ kontroll med 5 µL MQ-vann. Som positiv kontroll kan det benyttes 5 µL
ufortynnet prøveløsning etter tritonlysering fra prøven med høyest proteinkonsentrasjon.
5. Det lages en reaksjonsmiks bestående av:
5 X reaksjonsbuffer (se tabell 2.34)

2 µL x antall prøver

32

1 µL x antall prøver

50 mM MgCl2 (sluttkonsentrasjon = 5 mM)

1 µL x antall prøver

MQ-vann

1 µL x antall prøver

Totalt

5 µL x antall prøver

P-merket substrat (fra 2.15.1)
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6. Alle rørene med prøve inneholder 5 µL løsning med protein (enzym) og tilsettes 5 µL av
reaksjonsmiksen slik at totalvolum på 10 µL oppnås. Rørene må stå på is.
7. Reaksjonen kjøres på 37oC på varmeblokk i 30 minutter. Brønnene i varmeblokken bør
først fylles med litt vann i bunnen for å sikre jevn temperatur langs hele ytterflaten på
eppendorfrørene.
8. Prøvene tas av varmeblokken, settes på is og tilsettes 10 µL denaturerende
stoppeløsning med farge (tabell 2.35).
9. Prøvene kan nå fryses ned hvis ønskelig og protokollen kan fortsettes dagen etter.
10. Prøvene varmes på varmeblokk ved 85oC i 3 minutter.
11. Det støpes 2 denaturerende polyakrylamidgeler med urea. Støpingen skjer i MiniProtean-oppsats fra Bio-Rad, og det benyttes plater til 0,75 mm tykke geler samt
kammer med 10 brønner. Følgende mengder er nok til 1 gel:
Urea
20 X taurinbuffer (tabell 2.36)
LongRanger gel solution
MQ-vann
10% APS
TEMED

2,68 g
313 µL
2,5 mL
1,4 mL
31,3 µL
3,13 µL

Urea kan løses under lett oppvarming, men løsningen må være romtemperert ved
støping. APS og TEMED tilsettes etter urea er helt oppløst og rett før støping.
12. Gelene monteres i Mini-Protean-kjørekar. Kjøringen gjøres i 1 X taurinbuffer (tabell
2.36). Vask brønnene ved å pipettere opp og ned to ganger.
13. 5 µL av hver prøve tilsettes på gelen. Kjør gelen på 200 V i 1 time og 10 minutter.
14. Det resterende volum av prøvene fryses for eventuelt å kunne kjøres på nytt.
15. Når gelen er ferdig kjørt, tas den av platen og overføres til et 3 mm tykt filterpapir. Dekk
gelen med plastfolie.
16. Gelen tørkes ved 80oC under vakuum i 45 minutter i vakuumtørker.
17. Gelen med filterpapir overføres til en tykk foliepose som forsegles. Denne legges i
fosfordeteksjonskassett over natt.
18. Fosfordeteksjonskassetten fremkalles i Typhoon skanner fra Amersham Biosciences
med programmet Storage Phosphor.
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Tabell 2.34: 5 X reaksjonsbuffer
Komponent

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

250 mM
5 mM
25%
5 mM

25 mL
500 µL
21 mL
250 µL
ad 50 mL

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

80%
10 mM
0,1 %
0,1 %

40 mL
1 mL
50 mg
50 mg
ad 50 mL

Sluttkonsentrasjon

Oppmålt mengde

1,78 M
0,57 M
0,010 M

216 g
72 g
8,0 g

0,5 M MOPS-buffer pH 7,5
0,5 M EDTA
60% glycerol
1 M DTT
MQ-vann
Alikvoteres 1 mL
o
Oppbevares ved -20 C

Tabell 2.35: Denaturerende stoppeløsning med farge
Komponent
Formamid
0,5 M EDTA pH 8
Bromfenolblå
Xylencyanol (XC)
MQ-vann
Alikvoteres 1 mL
o
Oppbevares ved -20 C

Tabell 2.36: 20 X taurinbuffer
Komponent
Trisbase
Taurin
Na2-EDTA
pH justeres til 8
MQ-vann
Autoklaveres
Oppbevares i romtemperatur

ad 1000 mL
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2.16

Databehandling og statistikk

Figurer lages i Microsoft Office Excel 2007.
Bildebehandling av mikroskopibilder gjøres i Adobe Photoshop CS. Analyse av
Westerngeler gjøres i Kodak MI programvare medfølgende Kodak ImageStation
fremkallingsutstyr og i Image J. Analyse av PCR-geler gjøres i Kodak MI programvare
medfølgende Kodak Gel Dock og i Image J. Analyse av radioaktive geler gjøres med Image
Quant fra Amersham.
Til statistisk analyse brukes programvaren SigmaStat 3.0. Ved sammenlikning av to
variable kjøres t-test. Ved sammenlikning av flere variable kjøres enveis Anova (analysis of
variance). Dersom variablene ikke er normalfordelte kjøres Kruskal-Wallis enveisanalyse.
Det velges at en p < 0,05 er statistisk signifikant. Statistisk signifikante forskjeller markeres
med *.
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3

Resultater

Det ble gjort forsøk på kornceller fra lillehjernen tatt fra rotte, kylling og mus.
Siden et økende antall studier tyder på at mitokondrier innad i nevroner er heterogene og
har ulike egenskaper, var det ønsket å separere mitokondrier i fraksjoner ved hjelp av
sentrifugering for å kunne karakterisere disse (3.1). En metode for dette ble etablert for
cellekulturer fra rotte (3.1.1). Metoden ble senere testet for cellekulturer fra kylling (3.1.2).
Disse cellekulturene hadde ikke gjennomgått behandling (ubehandlet).
Videre ble det underøkt effekter av behandling av cellekulturene (3.2). Kulturene ble enten
behandlet med Lockes buffer (bufferbehandlet, bufferkontroll) eller med Lockes buffer uten
Mg2+ med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (glutamatbehandlet, prøver behandlet med
glutamat). Magnesium ble tilsatt i bufferbehandlingen for å blokkere NMDA-reseptoren og
sikre at effekter ikke medieres via glutamat. Det ble undersøkt om behandling endrer
separasjon av mitokondrier ved sentrifugering (3.3).
Tre biologiske parametre ble analysert. Det ble sett på produksjon av ROS (3.4), DNAreplikasjon (3.5) og aktivitet av AP-endonuklease (3.6). Dette ble gjort både i ubehandlede
og behandlede prøver.
Til slutt ble det gjort noen pilotforsøk med celler fra mus. Tilgangen på celler herfra var liten
slik at kun et utvalg studier kunne gjøres (3.7).

3.1

Metode: separasjon av mitokondrier ved sentrifugering

Sentrifugering ved fire forskjellige hastigheter ble brukt som metode for å skille mitokondrier
fra korncellekulturer fra rotte. Dette skiller mitokondrier med hensyn på tetthet. Hastighetene
i sentrifugeringstrinnene tilsvarte sentripetalkraft på henholdsvis 750 g, 3000 g, 6000 g og
10000 g. Dette ga for hvert forsøk opphav til 5 fraksjoner: de fraksjonene som pelleterer ned
og supernatanten som er igjen etter siste sentrifugering på 10000 g. Fraksjonene kalles P750 (pellet 750 g), P-3000 (pellet 3000 g), P-6000 (pellet 6000 g), P-10000 (pellet 10000 g)
og S-10000 (supernatant 10000 g).
De absolutte målverdiene varierte betraktelig fra gang til gang. For å kunne sammenlikne
resultater ble måledata normalisert. Dette ble gjort ved å summere måleverdier for prøver
som har sitt opphav i samme celleskål og deretter oppgi verdien relativt til totalsummen.
Summen av normaliserte verdier ble følgelig 1 hver gang, og resultatene kunne
sammenliknes.
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Graden av separasjon ble først vurdert med prøver fra rottekornceller og deretter med
kyllingkornceller. Det ble benyttet 4 analyseteknikker som detekterer mitokondrier for å
estimere mitokondrieinnhold: merking av mitokondrier med fluorescerende farge, analyse
av aktivitet til et mitokondrielt enzym, Westernanalyse av et mitokondrielt protein og PCRamplifikasjon av en sekvens av mitokondrielt DNA. Videre ble totalt proteininnhold i prøvene
og DNA-mengde analysert for å kunne justere prøvesvar til dette.

3.1.1

Mitokondrier fra rottekornceller separert med sentrifugeringsmetoden

Mitokondrier i korncellenevroner ble fluorescensmerket med MitoTracker® Green FM (MT
Green). Dette er fluorescerende reagens som farger opp mitokondrier ved å bindes til thiol i
cysteingrupper i mitokondriematriksproteiner (Presley et al. 2003). MT Green farger alle
mitokondrier og har stabil farge. Fluorescensmikroskopi ga at nevroner har mitokondrier
både rundt cellekjernen og i utløperne (figur 3.1).

Figur 3.1. Rottekornceller har mitokondrier fordelt både rundt cellekroppen og i utløperne.
Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble farget opp med MT Green i 45 minutter-1 time og
mikroskopert ved både fasekontrastmikroskopi (venstre) og ved fluorescensmikroskopi (høyre). MT
Green er et mål på mitokondriemengde. Mikroskop er gjort med Nikon Eclipse TE300 og bilder tatt
med Nikon Digital Sight DSQi1MC.
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3.1.1.1 Proteininnhold
For å vurdere innhold av organellekomponenter i sentifugeringsfraksjonene, ble
proteininnhold målt. Siden mitokondriene utgjør rundt 10-20 % av cellen (Scheffler 2008), vil
ikke proteinmengden være direkte relatert til mitokondriemengde i fraksjonene. Det gir
allikevel viktig tilleggsinformasjon da en del analyseverdier bør sees i lys av proteinmengde.
Derfor ble proteinmengde målt i 9 uavhengige forsøk.
Protein fordelte seg i størst grad på fraksjonene som pelleterer ved 750 g og 3000 g. De
andre fraksjonene inneholdt langt mindre protein og målingene hadde større relativ
usikkerhet. Måletallene er i enkelte av forsøkene ikke mye over bakgrunnsnivå og ble brukt
med varsomhet (figur 3.2).

Proteinmengde
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Figur 3.2: Protein fra rottekornceller fordeler seg ulikt i fraksjoner etter subcellulær
fraksjonering ved differensiell sentrifugering. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble høstet og
fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og
10000 g. (P = pellet, S = supernatant). Det ble målt protein i prøvene enten ved Bradford- eller
Lowrymetoden. Tallene presenteres relativt til totalmengde protein for alle fraksjoner, er gjennomsnitt
og oppgis med SE (n = 9).
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3.1.1.2 Mitokondriefordeling målt ved fluorescensmerking med MT Green
Etter at mikroskopi viste at mitokondriene effektivt kan farges med MT Green, ble det målt
fluorescens i fraksjonene som et mål på mitokondriefordeling. Data fra 9 uavhengige forsøk
viste at mitokondrier målt på denne måten i størst grad ble gjenfunnet i pellet ved 750 g og
3000 g. Pellet 6000 g hadde en del innhold av mitokondrier, mens den letteste fraksjonen
og superntanten hadde svært lite (figur 3.3 A). For å estimere anrikningen av mitokondrier i
forhold til andre organellekomponenter ble gjennomsnittlig MT Green relatert til
gjennomsnittlig proteininnhold i fraksjonene (figur 3.3 B). Pellet 750 g, 3000 g og 6000 g
hadde størst innhold av mitokondrier pr proteinmengde målt ved denne metoden.
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Figur 3.3: Mitokondrier fra rottekornceller separert ved sentrifugering og målt ved MT Green
fordeler seg ulikt i fraksjoner. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble oppfarget med MT Green i
45 minutter – 1 time før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter
svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S =
supernatant). Fluorescens ble målt i plateleser og fluorescensintensiteten i
sentrifugeringsfraksjonene presenteres i (A). MT Green er en markør på mitokondriefordelingen.
Tallene presenteres relativt til totalfluorescens for alle fraksjoner og oppgis som gjennomsnitt med
SE (n = 9). For å estimere anrikning av mitokondrier pr proteinmengde ble gjennomsnittlig
fluorescens etter MT Green farging relatert til gjennomsnittlig proteinmengde (B). Proteinmengde ble
målt i 9 uavhengige forsøk, men da disse ikke var direkte samsvarende med prøvematerialet det ble
målt MT Green-fluorescens på, kan ikke standardfeil beregnes. Tallene gjengis derfor som to
gjennomsnittsverdier relatert til hverandre.
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3.1.1.3 Mitokondriefordeling målt ved sitratsyntaseaktivitet
For med bedre sannsynlighet å kunne anslå fordelingen av mitokondrier på
sentrifugeringsfraksjonene, måtte flere analysemetoder for å detektere mitokondrier
benyttes. Derfor ble aktivitet av det mitokondrielle enzymet sitratsyntase målt i 4
uavhengige forsøk. Sitratsyntaseaktivitet ble i hovedsak gjenfunnet i de to fraksjonene pellet
750 g og pellet 3000 g (figur 3.4 A). Gjennomsnittlig sitratsyntaseaktivitet ble relatert mot
proteinmengde, og resultatene tydet på at de to tyngste fraksjonene hadde relativt lik
aktivitet pr mengde protein, mens de tre neste hadde lavere aktivitet (figur 3.4 B).
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Figur 3.4: Mitokondrier fra rottekornceller separert ved sentrifugering og målt ved
sitratsyntaseaktivitet fordeler seg ulikt i fraksjoner. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble
høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g,
6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Aktiviteten av
enzymet sitratsyntase ble målt i sentrifugeringsfraksjonene som en markør på mitokondriefordelingen
(A). Tallene presenteres relativt til totalaktivitet for alle fraksjoner og oppgis som gjennomsnitt med
SE (n = 4). For å estimere anrikning av mitokondrier pr proteinmengde ble gjennomsnittlig
enzymaktivitet relatert til gjennomsnittlig proteinmengde (B). Proteinmengde ble målt i 9 uavhengige
forsøk, men da disse ikke var direkte samsvarende med prøvematerialet det ble målt
sitratsyntaseaktivitet i, kan ikke standardfeil beregnes. Tallene gjengis derfor som to
gjennomsnittsverdier relatert til hverandre.
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3.1.1.4 Mitokondriefordeling målt ved Westernanalyse av HSP-60
En tredje markør for innhold av mitokondrier er markøren HSP-60 (Heat shock protein 60).
Det er antatt at HSP-60 i størst grad er lokalisert til mitokondriene (Cheng et al. 1990), slik
at tilstedeværelsen av proteinet kan brukes som en indikator på mitokondrieinnhold.
Det ble gjort i alt 11 uavhengige celleforsøk med to forskjellige antistoff mot HSP-60 (tabell
2.25). Antistoffet SC-59566 ga best intensitet på båndene, og det ble valgt å bruke
resultater fra de 7 forsøkene dette var brukt videre i analyse. Mitokondrier målt ved HSP-60
fordelte seg i størst grad på de to tyngste fraksjonene pellet 750 g og pellet 3000 g samt i
mindre grad i pellet 6000 g (figur 3.5 A og C). Ved å sette proteinjusterte mengder, ble det
sett at pellet 3000 g var mest anriket på HSP-60 i forhold til total proteinmengde (figur 3.5
B).
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Figur 3.5: Mitokondrier fra rottekornceller separert ved sentrifugering og målt ved
Westernanalyse av HSP-60 fordeler seg ulikt i fraksjoner. Rottekornceller ble dyrket 7 dager in
vitro før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750
g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Det ble
gjort Westernanalyse av prøver fra fraksjonene for å detektere proteinet HSP-60 som en markør for
mitokondrieinnhold. Prøvene ble både satt på i maksimalt volum (A) som mål på mitokondrieinnhold
og med lik mengde protein (B) for å se anrikningen av mitokondrier pr protein. Fordelingen av
mitokondrier i sentrifugeringsfraksjonene ble regnet ut ved intensitetsanalyse av framkalte bånd og er
vist i (C). Tallene oppgis relativt til samlet HSP-60 innhold for alle fraksjoner og gis som gjennomsnitt
med SE (n = 7).
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3.1.1.5 DNA-fordeling målt ved fluorescensmerking med Picogreen
For å måle mengden totalt dobbelttrådet DNA i prøvene, ble det fluorescerende reagenset
QUANT-IT® Picogreen (kalt Picogreen) brukt. Ved binding til dobbelttrådet DNA øker
fluorescensen betraktelig (Ahn et al. 1996) slik at avlesningen gir et mål på DNA-innhold.
Siden både nukleært (nDNA) og mitokondrielt DNA (mtDNA) i utgangspunktet ble vist, kan
man ikke utelukke at mtDNA ble overskygget av nDNA. Analysen ble derfor ikke gjort for å
identifisere mitokondrier, men for å kunne relatere andre prøvesvar til mengde DNA.
Resultater fra 3 uavhengige forsøk viste at DNA i gjennomsnitt fordelte seg i størst grad på
fraksjonene pellet ved 750 g, 3000 g og løst i supernatanten. Lite DNA ble gjenfunnet i
pellet 6000 g og pellet 10000 g (figur 3.6).
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Figur 3.6: DNA fra rottekornceller målt ved Picogreen fordeler seg ulikt i fraksjoner etter
sentrifugering. Rottekornceller ble dyrket 7 dager in vitro før de ble høstet og fraksjonert ved
differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga
opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Dobbelttrådet DNA ble merket opp med et
fluorescerende reagens, Picogreen, og intensitet avlest i plateleser som et mål på DNA-mengde i
fraksjonene. Tallene presenteres relativt til totalfluorescens for alle fraksjoner og oppgis som
gjennomsnitt med SE (n = 3).

3.1.1.6 Mitokondriefordeling målt ved PCR-basert analyse av mtDNA
Som en fjerde markør for innhold av mitokondrier i fraksjonen, ble det testet for innhold av
mtDNA (mitokondrielt DNA). Dette ble identifisert ved hjelp av PCR-basert identifisering
med primere som koder for en mtDNA-sekvens på omkring 100 basepar. Kalibrering ble
gjort for å forsikre at reaksjonen er i det lineære området.
For at metoden skal brukes til kvantifisering av mitokondrier ble det tatt ut likt volum av alle
prøvene. Båndstyrken vil da relatere til mengden mtDNA i prøven som igjen er et mål på
mitokondriemengde.
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Resultater fra 4 uavhengige forsøk viste at mtDNA i størst grad fantes i fraksjonene pellet
750 g og 3000 g, men også i pellet 6000 g. Supernatant 10000 g hadde ikke noe mtDNA i
noen av parallellene, mens i enkelte av forsøkene kom noe i fraksjon pellet 10000 g (figur
3.7 A og B). For å estimere innhold av mtDNA i forhold til totalt DNA ble gjennomsnittlig
mtDNA relatert til gjennomsnittlig DNA-nivå målt ved picogreen. Dette ga at pellet 6000 g
hadde høyest innhold av mtDNA i forhold til total DNA-mengde (figur 3.7 C).
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Figur 3.7: Mitokondrier fra rottekornceller separert ved sentrifugering og målt ved PCRamplifikasjon av mtDNA fordeler seg ulikt i fraksjoner. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble
høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g,
6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). DNA ble isolert og
en sekvens av mtDNA på omkring 100 basepar ble amplifisert opp ved PCR (A). Mengden mtDNAprodukt ble sett på som en markør for mitokondrieinnhold, og fordeling i sentrifugeringsfraksjonene
ble beregnet (B). Tallene gjengis relativt til total mengde for alle fraksjoner og er gitt som
gjennomsnitt med SE (n = 4). For å estimere anrikning av mtDNA i forhold til total DNA ble forholdet
mellom mtDNA og Picogreen beregnet. Da prøvene ikke var direkte sammenliknbare ble
gjennomsnittsverdier relatert til hverandre, og det ikke kan utregnes standardavvik (C).
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3.1.2

Mitokondrier fra kyllingkornceller separert med
sentrifugeringsmetoden

Mitokondrier i celler fra ulike arter kan variere betydelig, og for å avgjøre om
separasjonsmetoden kunne anvendes på kyllingkornceller, ble tilsvarende analyser gjort for
disse som beskrevet for rotteceller i 3.1.1. Forsøksoppsettet er likt for kulturer fra begge
arter, og resultatene beskrives derfor i noe mindre detalj.
3.1.2.1 Proteininnhold
Målinger fra 9 uavhengige forsøk viser at proteinene i størst grad fordeler seg på
fraksjonene pellet 750 g, pellet 3000 g og i supernatanten (figur 3.8).
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Figur 3.8: Protein fra kyllingkornceller fordeler seg ulikt på fraksjoner etter subcellulær
fraksjonering ved differensiell sentrifugering. Kyllingkornceller ble dyrket 3-4 dager in vitro før de
ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g,
6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Det ble målt protein
i prøvene ved enten Bradford- eller Lowrymetoden og fordeling ble beregnet. Tallene oppgis relativt
til total proteinmengde for alle fraksjoner og er gjennomsnitt med SE (n = 9).
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3.1.2.2 Mitokondriefordeling målt ved fluorescensmerking med MT Green
Data fra 13 uavhengige forsøk viste at mitokondrier målt ved MT Green i størst grad fordelte
seg på de to tyngste fraksjonene med relativt like bidrag fra de resterende (figur 3.9 A).
Estimering av anrikningen av mitokondrier ved å relatere MT Green mot protein ga at
fraksjon pellet 10000 g var mest anriket, mens de tre tyngste fraksjonene hadde relativt likt
nivå (figur 3.9 B).
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Figur 3.9: Mitokondrier fra kyllingkornceller separert og målt ved MT Green fordeler seg ulikt i
fraksjoner etter sentrifugering. Kyllingkornceller dyrket 3-4 dager in vitro ble oppfarget med MT
Green i 45 minutter før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter
svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant).
Fluorescens ble målt i plateleser og fluorescensintensiteten i sentrifugeringsfraksjonene presenteres
i (A). MT Green er en markør for mitokondriefordelingen. Tallene presenteres relativt til
totalfluorescens for alle fraksjoner og oppgis som gjennomsnitt med SE (n = 13). For å estimere
anrikning av mitokondrier pr proteinmengde ble gjennomsnittlig fluorescens etter MT Green farging
relatert til gjennomsnittlig proteinmengde (B). Proteinmengde ble målt i 9 uavhengige forsøk, men da
disse ikke var direkte samsvarende med prøvematerialet det ble målt fluorescens på, kan ikke
standardfeil beregnes. Tallene gjengis derfor som to gjennomsnittsverdier relatert til hverandre.
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3.1.2.3 Mitokondriefordeling målt ved sitratsyntaseaktivitet
Resultater fra 4 uavhengige forsøk viser at sitratsyntaseaktivitet i størst grad fantes i pellet
3000 g og i litt mindre grad i pellet 750 g (figur 3.10 A). Dersom aktiviteten relateres i forhold
til protein ble det sett det størst aktivitet i fraksjon pellet 3000 g (figur 3.10 B).
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Figur 3.10: Mitokondrier fra kyllingkornceller separert ved sentrifugering og målt ved
sitratsyntaseaktivitet fordeler seg ulikt i fraksjoner. Kyllingkornceller dyrket 3-4 dager in vitro ble
høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g,
6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Aktiviteten av
enzymet sitratsyntase ble målt i sentrifugeringsfraksjonene som en markør for
mitokondriefordelingen (A). Tallene presenteres relativt til totalaktivitet for alle fraksjoner og oppgis
som gjennomsnitt med SE (n = 4). For å estimere anrikning av mitokondrier pr proteinmengde ble
gjennomsnittlig enzymaktivitet relatert til gjennomsnittlig proteinmengde (B). Proteinmengde ble målt
i 9 uavhengige forsøk, men da disse ikke var direkte samsvarende med prøvematerialet det ble målt
sitratsyntaseaktivitet i, kan ikke standardfeil beregnes. Tallene gjengis derfor som to
gjennomsnittsverdier relatert til hverandre.
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3.1.2.4 Mitokondriefordeling målt ved Westernanalyse av HSP-60
Det ble gjort i alt 5 uavhengige forsøk med to forskjellige antistoff (tabell 2.25). Antistoffet
SC 59566 ble brukt i 3 av forsøkene, og membranene som var probet mot dette ble valgt ut
til videre analyse på grunn av høyere båndintensitet. Fordelingen viser at HSP-60 ble
gjenfunnet i størst grad i de to tyngste fraksjonene, men også fraksjonen som pelleterer ved
6000 g ga klare bånd (figur 3.11 A og C)
Ved proteinjustering av prøvevolum (figur 3.11 B) så det ut til at de tre tyngste fraksjonene
hadde relativt likt nivå HSP-60.
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Figur 3.11: Mitokondrier fra kyllingkornceller separert ved sentrifugering og målt ved
Westernanalyse av HSP-60 fordeler seg ulikt i fraksjoner. Kyllingkornceller ble dyrket 3-4 dager
in vitro før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til
750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Det
ble gjort Westernanalyse av prøver fra fraksjonene for å detektere proteinet HSP-60 som en markør
for mitokondrieinnhold. Prøvene ble både satt på i maksimalt volum (A) som mål på
mitokondrieinnhold og i lik mengde protein (B) for å se anrikningen av mitokondrier pr protein.
Fordelingen av mitokondrier i sentrifugeringsfraksjonene ble regnet ut ved intensitetsanalyse av
framkalte bånd og er vist i (C). Tallene oppgis relativt til totalnivå for alle fraksjoner og er
gjennomsnitt med SE (n = 3).

76
3.1.2.5 DNA-fordeling målt ved fluorescens med Picogreen
Det ble gjort i alt 6 uavhengige forsøk for å estimere innholdet av totalt DNA i prøvene ved
bruk av Picogreen. Resultatene fra disse forsøkene viste at DNA detektert på denne måten
i størst grad ble funnet i de to tyngste fraksjonene samt i supernatanten (figur 3.12).
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Figur 3.12: DNA fra kyllingkornceller målt ved Picogreen fordeler seg ulikt i fraksjoner etter
sentrifugering. Kyllingkornceller ble dyrket 3-4 dager in vitro før de ble høstet og fraksjonert ved
differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga
5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Dobbelttrådet DNA ble merket opp med et fluorescerende
reagens, Picogreen, og intensitet ble avlest i plateleser som et mål på DNA-mengde i fraksjonene.
Tallene presenteres relativt til totalfluorescens for alle fraksjoner og oppgis som gjennomsnitt med
SE (n = 6).
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3.1.2.6 Mitokondriefordeling målt ved PCR-analyse av mtDNA
Resultater fra 3 uavhengige forsøk viste at mitokondrielt DNA i størst grad ble gjenfunnet i
de to tyngste fraksjonene, men også til en stor grad i fraksjon pellet 6000 g (figur 3.13 A og
B). For å estimere innhold av mtDNA i forhold til total mengde DNA, ble mengden justert
mot total DNA målt ved Picogreen. Dette indikerte at fraksjonene pellet 3000 g og 6000 g
hadde størst innhold av mtDNA pr total DNA (figur 3.13 C).
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Figur 3.13: Mitokondrier fra kyllingkornceller separert ved sentrifugering og målt ved PCRamplifikasjon av mtDNA fordeler seg ulikt i fraksjoner. Kyllingkornceller dyrket 3-4 dager in vitro
ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g,
6000 g og 10000 g. Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). DNA ble isolert og en
sekvens av mtDNA på omkring 100 basepar ble amplifisert opp ved PCR (A). Mengden mtDNAprodukt ble sett på som en markør for mitokondrieinnhold, og fordeling på sentrifugeringsfraksjonene
ble beregnet (B). Tallene gjengis relativt til total mengde for alle fraksjoner og er gitt som
gjennomsnitt med SE (n = 3). For å estimere anrikning av mtDNA i forhold til total DNA ble forholdet
mellom mtDNA og Picogreen beregnet. Da prøvene ikke var direkte sammenliknbare ble
gjennomsnittsverdier relatert til hverandre slik at det ikke kan utregnes standardavvik (C).
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3.2

Estimering av korncellenes følsomhet for
glutamateksponering

Korncellekulturene ble utsatt for to typer eksponeringer. Bufferbehandlede prøver ble
eksponert for Lockes buffer med Mg2+. Disse prøvene kalles også bufferkontrollprøver da
de skal sikre at en effekt som sees ikke skyldes NMDA-reseptoraktivering.
Glutamatbehandlede ble eksponert for Lockes buffer uten Mg2+ med tilsatt 100 µM glutamat
og 10 µM glycin. Disse konsentrasjoneen av glutamat og glycin er vist å gi maksimalt
celledød målt ved trypanblåfarging etter 24 timers inkubasjon (Wood and Bristow 1998).
Eksponering varte i alle forsøk 15 minutter, og høsting skjedde etter 2 timers inkubasjon av
cellene.
Glutamatfølsomheten til cellekulturene ble estimert ved å telle døde og levende celler og
regne ut prosentvis død. Det ble talt for ubehandlede skåler, bufferbehandlede skåler og
glutamatbehandlede skåler.
Evalueringen av resultater måtte sees i lys av cellekulturenes glutamatfølsomhet.
Prosentvis celledød måtte være vesentlig høyere for glutamatbehandlede skåler enn for
bufferbehandlede eller ubehandlede prøver. Grensen ble satt til 20 prosentpoeng høyere
død. Forskningsgruppen samarbeidet om preparering av cellekulurer. Av denne grunn ble
ikke celledød estimert hver gang. Informasjon om celledød ble innhentet fra andre i
forskningsgruppen som forsikring på at cellekulturene hadde utviklet nok glutamatfølsomhet
til å utføre forsøk.
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3.2.1

Estimering av rottekorncellers glutamatfølsomhet

Celledød ble talt i 7 av forsøkene. Det ble i alle forsøkene sett en lav død i ubehandlede
skåler. I alle unntatt ett forsøk ble det sett en vesentlig høyere dødsprosent som følge av
glutamateksponering. Dette forsøket ble forkastet.
Tabell 3.1 Celledød av rottekornceller etter behandling
Type behandling

Celledød i prosent (med SE, n = 6)

Ubehandlede prøver

8,8 ±1,0

Prøver behandlet med Lockes buffer

14 ± 2,2

Prøver behandlet med glutamat

59 ± 13

3.2.2

*

Estimering av kyllingkorncellers glutamatfølsomhet

Celledød ble talt i 4 av forsøkene. Det var liten forskjell mellom dødsprosent for
ubehandlede og bufferbehandlede kulturer. Glutamateksponering ga en død som er mindre
enn det som sees for rotte både absolutt og relativt til ubehandlet. I et forsøk ble det ikke
sett noen økning i celledød ved glutamateksponering. Dette forsøket ble forkastet.
Tabell 3.2 Celledød av kyllingkornceller etter behandling
Type behandling

Celledød i prosent (med SE, n = 3)

Ubehandlede prøver

23 ± 3,5

Prøver behandlet med Lockes buffer

29 ± 2,1

Prøver behandlet med glutamat

50 ± 0,9

*
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3.3

Effekt av glutamatbehandling på fordelingsmønsteret av
mitokondrier separert med sentrifugeringsmetoden

Studier tyder på at behandling som stresser cellene kan virke inn på mekanismene som
regulerer mitokondrienes fusjons- og fisjonsmekansimer. Dette kan føre til at mitokondrier
endrer størrelse og biofysiske egenskaper. En slik endring vil kunne påvirke
separasjonsmønsteret i sentrifugeringsfraksjonene.
Siden fraksjonene skulle bli brukt til studier av biologiske funksjoner, var det avgjørende
først å se på eventuelle endringer i fraksjoneringsmønsteret. På denne måten kunne man
bedre anslå om en eventuell endring i biologisk funksjon sett i fraksjonene skyldes at
mitokondriene forflytter seg eller om mitokondrier i de ulike fraksjonene har forskjellige
egenskaper og funksjonalitet.
Ved behandling av cellekulturene ble to forhold undersøkt. Analysemetodene som ble valgt
skal detektere mitokondrier uavhengig av biologisk funksjon. Allikevel var det viktig å få
avgjort om selve nivået på måleverdiene ble endret som følge av behandling, for eksempel
om fluorescensintensitet steg eller sank. Deretter ble separasjonsmønsteret for fraksjonene
estimert på samme måte som det ble gjort for ubehandlede prøver.
Normalisering av tallene ble i utgangspunktet gjort i forhold til ubehandlet prøve.
Analyseverdiene for fraksjonene ble oppgitt relativt til totalsum for verdiene fra ubehandlet
kontroll (kalt normalisert til ubehandlet, relativt til ubehandlet). Både endring i verdi og
fordeling ble synlig på denne måten.
Dersom analysene ble gjort uten at slik normalisering var mulig ble tallene normalisert til
totalsum av prøvene som har opphav i samme celleskål (kalt normalisert). På denne måten
ble det synliggjort endring i fordeling, men ikke endring i verdi i forhold til ubehandlet. Valg
av normaliseringsmetode spesifiseres i teksten.
Forsøkene ble gjort for korncellekulturer fra både rotte og kylling.
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3.3.1

Mitokondriefordeling etter fraksjonering av glutamatbehandlede
rottekornceller

I figur 3.14 synliggjøres mitokondriefordeling ved fluorescensmikroskopi. Selv om
behandling med buffer eller glutamat hadde effekt på cellenes morfologi, så fordelingen av
total mengde mitokondrier innad i cellen til å følge det samme mønsteret. For å klargjøre
dette ble de samme 4 indikatorene for mitokondriefordeling som ble brukt for ubehandlet tatt
i bruk for de behandlede prøvene.
Ubehandlet

Bufferbehandlet

Glutamatbehandlet

A

B

Figur 3.14: Glutamatbehandling endrer ikke mitokondriefordeling i rottekornceller visualisert
ved fluorescensmikroskopi etter farging med MT Green. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro
ble farget opp med MT Green i 45 minutter – 1 time. Deretter ble de utsatt for enten: ingen
behandling, behandling med Lockes buffer eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin.
Etter eksponering ble skålene inkubert i 2 timer før de ble tatt ut og mikroskopert ved
fluorescensmikroskopi i Nikon Eclipse TE300, og bilder ble tatt med Nikon Digital Sight DSQi1MC.

3.3.1.1 Proteininnhold i glutamatbehandlede prøver
Det er tenkelig at behandling kan føre til degradering av proteiner. En slik degradering kan
påvirke resultater av mange analysemetoder. Det var derfor av interesse å undersøke
hvorvidt behandling ga en slik degradering.
Målinger i 8 uavhengige celleforsøk viste at verken mengden protein (figur 3.15 A) eller
fordelingen på fraksjonene (figur 3.15 B) ble signifikant endret som følge av behandling. Det
var en tendens til at det ved glutamatbehandling kunne sees en liten økning i nivå for
fraksjon pellet 750 g og en reduksjon for pellet 3000 g, men dette var ikke signifikant.
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Figur 3.15: Glutamatbehandling av rottekornceller fører ikke til signifikant degradering av
protein etter 2 timer. Fordelingsmønsteret av protein i fraksjonene endres ikke signifikant av
glutamatbehandling. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble utsatt for enten: ingen behandling
(UBH), behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin
(GLU) i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell
sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga 5
fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Protein ble målt ved Lowry- eller Bradfordmetoden. I (A) er
total proteinmengde for behandlede prøver relatert til ubehandlet kontroll og oppgitt som
gjennomsnitt med SE (n = 8). Fordelingsmønsteret av protein på sentrifugeringsfraksjonene er vist i
(B) der tallene er gitt relativt til total proteinmengde for ubehandlet kontroll og gis som gjennomsnitt
med SE (n = 8).
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3.3.1.2 Mitokondriefordeling i glutamatbehandlede prøver målt ved MT Green
Resultater fra 9 uavhengige forsøk viste at behandling verken endret nivå eller fordeling av
MT Green signifikant (figur 3.16). Dette tydet på at mitokondriefordelingen ikke ble endret i
særlig grad av behandling. Det var som sett ved proteinmålinger en liten tendens til at
glutamatbehandling ga en svak forflytning fra fraksjon pellet 3000 g til pellet 750 g.
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Figur 3.16: Glutamatbehandling av rottekornceller fører etter 2 timer ikke til signifikante
endringer i fordelingsmønster av mitokondrier i fraksjoner separert ved differensiell
sentrifugering og analysert ved MT Green. Glutamatbehandling påvirker ikke nivå av
fluorescens etter farging med MT Green. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble farget med MT
Green i 45 min-1 time før de ble utsatt for enten: ingen behandling (UBH), behandling med Lockes
buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De ble
deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 ulike
hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S =
supernatant). MT Green er en markør for mitokondrieinnhold, og flurorescens ble avlest i plateleser. I
(A) er total fluorescens for behandlede prøver relatert til ubehandlet kontroll og oppgitt som
gjennomsnitt med SE (n = 9). Fordeling av mitokondrier på sentrifugeringsfraksjonene målt ved
denne metoden er vist i (B), og tallene er normalisert til total fluorescens for ubehandlet kontroll.
Oppgis som gjennomsnitt med SE (n = 9).
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3.3.1.3 Mitokondriefordeling i glutamatbehandlede prøver målt ved
sitratsyntaseaktivitet
Data fra 4 uavhengige forsøk tydet på at sitratsyntaseaktivtet ikke ble signifikant nedsatt av
behandling, men det var en tendens til en svak reduksjon etter behandling (figur 3.17 A).
Fordeling av enzymaktivitet på fraksjonene var ikke signifikant endret etter behandling, men
det kunne se ut til at bufferbehandling ga en reduksjon i pellet 750 g, og at glutamat ga en
viss redusert aktivitet i fraksjon pellet 3000 g (figur 3.17 B).
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Figur 3.17: Glutamatbehandling av rottekornceller fører etter 2 timer ikke til signifikant
reduksjon i sitratsyntaseaktivitet eller til endret separasjonmønster av mitokondrier målt ved
ved sitratsyntaseaktivitet. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble utsatt for enten: ingen
behandling (UBH), behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og
10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert
ved differensiell sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g.
(P = pellet, S = supernatant). Sitatsyntaseaktivitet ble målt. I (A) er totalaktivitet for behandlede
prøver relatert til ubehandlet kontroll og oppgitt som gjennomsnitt med SE (n = 4). Fordeling av
mitokondrier på sentrifugeringsfraksjonene målt ved denne metoden er vist i (B) og tallene er
normalisert til totalaktivitet for ubehandlet kontroll. Oppgis som gjennomsnitt med SE (n = 4).

85
3.3.1.4 Mitokondriefordeling i glutamatbehandlede prøver målt ved Westernanalyse
av HSP-60
Det ble testet for innhold av HSP-60 ved Westernanalyse med antistoffer gitt i tabell 2.25.
Det ble gjort 7 forsøk for ubehandlet prøve og 3 for behandlede prøver med antistoff SC
59566. Fordelingsmønsteret av mitokondrier detektert ved denne analysemetoden ble ikke
signifikant endret som følge av behandling (figur 3.18 A og B).
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Figur 3.18: Glutamatbehandling av rottekornceller fører etter 2 timer ikke til endringer i
fordelingsmønsteret av mitokondrier målt ved Westernanalyse av HSP-60. Rottekornceller
dyrket 7 dager in vitro ble utsatt for enten: ingen behandling (UBH), behandling med Lockes buffer
(BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De ble deretter
inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 ulike
hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S =
supernatant). Det ble analysert for innhold av HSP-60 ved Westernanalyse. Dette ble brukt som en
markør for mitokondrieinnhold. I (A) bånd fra en av analysene illustrert og i (B) er fordelingen
beregnet og oppgitt normalisert til totalt innhold for alle fraksjoner. Tallene er gjennomsnitt med SE (n
= 3 - 7).

3.3.1.5 DNA-innhold i glutamatbehandlede prøver målt ved Picogreen
Glutamateksponering setter i gang celledødsmekanismer som kan føre til DNAfragmentering. Analyse av total DNA kan gi en indikasjon både om fordelingsmønsteret av
DNA, men også om behandlingen har ført til DNA-nedbrytning. Resultater fra 3 uavhengige
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forsøk ved måling av DNA gjort med Picogreen viste at det var en sterk tendens til at
glutamatbehandling førte til reduserte nivåer av DNA (figur 3.19 A). Endringene var
imidlertid ikke signifikante (p = 0,10) for valgt p-verdi på 0,05. Tendensen var at
reduksjonen i størst grad ble sett i pellet 750 g (p = 0,10) og i pellet 3000 g (p = 0,07). Dette
er vist i figur 3.19 B. På grunn av for få parallelle forsøk kunne ikke signifikans fastslås.
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Figur 3.19: Det er en tendens til at glutamatbehandling av rottekornceller gir reduserte nivåer
av DNA målt ved Picogreen. Når det gjøres subcellulær fraksjonering ved differensiell
sentrifugering sees størst nedgang i de to tyngste fraksjonene. Rottekornceller dyrket 7 dager in
vitro ble utsatt for enten: ingen behandling (UBH), behandling med Lockes buffer (BUF) eller
behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 2
timer før de ble høstet, fraksjonert og separert ved differensiell sentrifugering ved 4 ulike hastigheter
svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant).
DNA-mengde ble estimert ved bruk av Picogreen. Total DNA-mengde etter behandling relativt til
ubehandlet kontroll er oppgitt som gjennomsnitt med SE (A, n = 3). Fordeling av DNA på
sentrifugeringsfraksjonene er illustrert i (B) der tallene er normalisert til total for ubehandlet kontroll
og oppgitt som gjennomsnitt med SE (n = 3).
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3.3.1.6 Mitokondriefordeling i glutamatbehandlede prøver målt ved PCR-analyse av
mtDNA
Siden analyse av total DNA indikerte at glutamatbehandling kan føre til reduserte mengder
DNA, var det interessant å vite om dette også gjaldt mtDNA. Primersekvensene som ble
brukt til amplifikasjon kodet for et relativt kort segment av mtDNA (omkring 100 basepar).
Selv ved en begynnende DNA-nedbryting kunne det hende at korte segmenter fortsatt var
til stede i cellene.
Mengden mtDNA ble estimert ved å måle intensitet av bånd av PCR-produkter som er
separert på agarosegeler. Til deteksjon ble gelene innsatt med reagenset SYBR® Safe som
bindes til DNA. Små konsentrasjonsforskjeller gjorde at intensiteten av produkter kjørt på
ulike geler ikke ble direkte sammenliknbar. Prøver fra behandlede og ubehandlede
cellekulturer ble som oftest kjørt på ulike geler, og data som ble oppnådd kunne ikke derfor
alltid relateres til ubehandlet kontroll. Normalisering ble ikke gjort i forhold til ubehandlet
kontroll i dette tilfellet
Et grovt estimat fra 4 uavhengige forsøk tydet imidlertid på at mtDNA-mengde ikke var
nedsatt som følge av behandling. Forholdet mellom bufferbehandlet og ubehandlet var
1,1±0,13, og forholdet mellom glutamatbehandlet og ubehandlet var 1,2±0,30.
Fordelingen av mitokondrielt DNA på sentrifugeringsfraksjonene ble lite endret av
behandling, og de endringene som kunne sees var ikke signifikante. Pellet 10000 g hadde i
de fleste forsøkene knapt synlige bånd, og for glutamatbehandlede prøver var det ikke
synlig bånd for denne fraksjonen i noen av parallellene (figur 3.20).
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Figur 3.20: Glutamatbehandling av rottekornceller fører etter 2 timer ikke til signifikant
endring av nivå av mtDNA. Fordelingsmønsteret av mitokondrier separert ved differensielll
sentrifugering og målt ved PCR-analyse av mtDNA endres ikke etter glutamatbehandling.
Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble utsatt for enten: ingen behandling (UBH), behandling med
Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De
ble deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4
ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S =
supernatant). DNA ble isolert, og et fragment fra mtDNA på omkring 100 basepar ble amplifisert opp
ved PCR. I (A) er PCR-produkter fra ubehandlet og behandlet prøve sammenliknet. I (B) er
gjennomsnittlig fordelingsmønster av mitokondrier på sentrifugeringsfraksjonene målt ved mtDNA
regnet ut og gitt med SE. Tallene presenteres relativt til total mengde (n = 4).
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3.3.2

Mitokondriefordeling etter fraksjonering av glutamatbehandlede
kyllingkornceller

Mitokondriers form og funksjon kan variere betydelig mellom arter og celletyper. For å
vurdere om behandling påvirker separasjon og mitokondriefordeling, måtte de samme
analysene også gjøres for kyllingkornceller som hadde blitt utsatt for behandling. I figur 3.21
er mitokondrier i kyllingkornceller illustrert ved fluorescensmikroskopi.

Ubehandlet

Buffer

Glutamat

Figur 3.21: Glutamatbehandling av kyllingkornceller endrer etter 2 timer ikke
mitokondriefordeling visualisert ved fluorescensmikroskopi i særlig grad. Kyllingkornceller
dyrket 3-4 dager in vitro ble farget opp med MT Green i 45 minutter-1 time før de ble utsatt for enten
ingen behandling, behandling med Lockes buffer eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM
glycin i 10 minutter. Etter eksponering ble skålene inkubert i 2 timer før de ble tatt ut og mikroskopert
ved fluorescensmikroskopi i Nikon Eclipse TE300, og bilder ble tatt med Nikon Digital Sight
DSQi1MC.

3.3.2.1 Proteininnhold i glutamatbehandlede prøver
Det er tenkelig at en behandling kan bryte ned protein. Selv om prøvene kun sto til
inkubasjon 2 timer etter eksponering, var det avgjørende å slå fast om dette ga endringer i
proteininnhold også for kyllingceller. Resultater fra andre forsøk må tolkes i lys av en
eventuell endring i proteinmengder
Resultater fra 9 uavhengige forsøk viser at det var en tendens til at glutamatbehandling
førte til en svak nedbrytning av protein (figur 3.22 A), men endringen var ikke signifikant. I
løpet av de to timene prøvene sto til inkubasjon hadde det følgelig ikke skjedd betydelig
proteindegradering. Fordelingsmønsteret av protein på sentrifugeringsfraksjonene så ut til å
være upåvirket av behandling (figur 3.22 B).
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Figur 3.22: Glutamatbehandling av kyllingkornceller fører ikke til signifikant degradering av
protein etter 2 timer. Proteinfordelingen i fraksjoner separert ved differensiell sentrifugering
er ikke forandret etter glutamatbehandling. Kyllingkornceller dyrket 3-4 dager in vitro ble utsatt for
enten: ingen behandling (UBH), behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM
glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet og
fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g
og 10000 g. Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Protein ble målt ved Lowry- eller
Bradfordmetoden. I (A) er total proteinmengde for behandlede prøver relatert til ubehandlet kontroll
og oppgitt som gjennomsnitt med SE (n = 9). Fordelingsmønsteret av protein på
sentrifugeringsfraksjonene er vist i (B) der tallene er gitt relativt til total proteinmengde for ubehandlet
kontroll og oppgis som gjennomsnitt med SE (n = 9).

91
3.3.2.2 Mitokondriefordeling i glutamatbehandlede prøver målt ved MT Green
Data fra 13 forsøk viste en tendens til at glutamatbehandlede prøver hadde noe høyere
fluorescensintensitet i forhold til bufferbehandlet og ubehandlet kontroll, men forskjellen var
ikke signifikant (figur 3.23 A). Fordelingsmønsteret ble lite endret av behandling, selv om
det ved glutamatbehandling kunne sees en økning for fraksjon pellet 750 g og 6000 g.
Avvikene er for store til å fastslå signifikans (figur 3.23 B).
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Figur 3.23: Glutamatbehandling av kyllingkornceller gir ikke signifikant økt nivå av
fluorescens av MT Green, men det er en tendens til økning. Fordelingsmønsteret av
mitokondrier målt ved MT Green endres ikke signifikant av glutamatbehandling.
Kyllingkornceller dyrket 3-4 dager in vitro ble farget med MT Green i 45 min – 1 time før de ble utsatt
for enten: ingen behandling (UBH), behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100
µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet
og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000
g og 10000 g. Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Nivå av MT Green ble målt som
markør for mitokondriemengde.I (A) er total fluorescens av MT Green for behandlede prøver relatert
til ubehandlet kontroll og oppgitt som gjennomsnitt med SE (n = 13). Fordeling av mitokondrier på
sentrifugeringsfraksjonene målt ved denne metoden er vist i (B). Tallene er normalisert til total
fluorescens for ubehandlet kontroll og oppgis som gjennomsnitt med SE (n = 13).
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3.3.2.3 Mitokondriefordeling i glutamatbehandlede prøver målt ved
sitratsyntaseaktivitet
Bufferbehandling eller glutamatbehandling ga ingen endring i sitratsyntaseaktivitetsnivå
(figur 3.24 A) eller i fordeling av mitokondrier målt ved denne metoden (figur 3.24 B).
Resultatene baserer seg på data fra 4 uavhengige forsøk.
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Figur 3.24: Glutamatbehandling av kyllingkornceller fører etter 2 timer ikke til signifikant
reduksjon i sitratsyntaseaktivitet. Fordelingsmønsteret av mitokondrier separert ved
sentrifugering og målt ved sitratsyntaseaktivtet endres ikke av glutamatbehandling.
Kyllingkornceller dyrket 3-4 dager in vitro ble utsatt for enten: ingen behandling (UBH), behandling
med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15
minutter. De ble deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell
sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga 5
fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Det ble deretter målt sitratsyntaseaktivitet i fraksjonene som
markør for mitokondrieinnhold. I (A) er totalaktivitet av sitratsyntase for behandlede prøver relatert til
ubehandlet kontroll og oppgitt som gjennomsnitt med SE (n = 4). Fordeling av mitokondrier på
sentrifugeringsfraksjonene målt ved denne metoden er vist i (B) der tallene er normalisert til
totalaktivitet for ubehandlet kontroll. Oppgis som gjennomsnitt med SE (n = 4).
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3.3.2.4 Mitokondriefordeling i glutamatbehandlede prøver målt ved Westernanalyse
av HSP-60
En eventuell effekt glutamatbehandlingen kan ha på fordelingsmønsteret av mitokondrier
ble også testet ved Westernanalyse av HSP-60. Antistoffet SC 59566 ble brukt (tabell 2.25).
Resultater fra 3 uavhengige forsøk viste at fordelingsmønsteret ble noe endret som følge av
buffer og glutamatbehandling. Behandling førte til en økning av HSP-60 nivå i pellet 3000 g
og en reduksjon i pellet 6000 g (figur 3.25). Avvikene mellom målingene er små, men
resultatet må tolkes med forsiktighet da det kun er resultater fra 3 forsøk.
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Figur 3.25: Det er en tendens til at glutamat- og bufferbehandling av kyllingkornceller etter 2
timer gir en svak endring i fordelingsmønsteret av mitokondrier i fraksjoner separert ved
differensiell sentrifugering og målt ved Westernanalyse av HSP-60. Kyllingkornceller dyrket 3-4
dager ble utsatt for enten: ingen behandling (UBH), behandling med Lockes buffer (BUF) eller
behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 2
timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende
til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Det ble
analysert for innhold av proteinet HSP-60 ved Westernanalyse. Dette ble brukt som en markør for
mitokondrieinnhold. I (A) bånd fra en av analysene illustrert og i (B) er fordelingen beregnet og
oppgitt relativt til totalt HSP-60-innhold for alle fraksjoner. Tallene er gjennomsnitt og oppgis med SE
(n = 3).
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3.3.2.5 DNA-innhold i glutamatbehandlede prøver målt med Picogreen
Data fra 6 prøver fra 4 uavhengige forsøk viste at både buffer- og glutamatbehandling ga en
signifikant nedgang i DNA-mengde målt ved Picogreen (figur 3.26 A). Dette kan tyde på at
det har skjedd en signifikant degradering av DNA allerede etter to timer. Reduksjonen var
ikke like stor i alle fraksjonene og kom i størst grad i pellet 6000 g (signifikant nedgang).
Minst reduksjon ble sett i pellet 750 g og i supernatanten (figur 3.26 B).
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Figur 3.26: Glutamat- og bufferbehandling av kyllingkornceller reduserer etter 2 timer nivå av
DNA målt ved Picogreen signifikant. Fraksjonering ved sentrifugering viser at reduksjonen
fordeler seg ulikt i fraksjonene. Kyllingkornceller dyrket 3-4 dager in vitro ble utsatt for enten ingen
behandling (UBH), behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og
10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert
ved differensiell sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g.
Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). DNA-mengde ble estimert ved bruk av Picogreen.
Total DNA-mengde etter behandling relativt til ubehandlet kontroll er oppgitt som gjennomsnitt med
SE (A, n = 6). Fordeling av DNA på sentrifugeringsfraksjonene er illustrert i (B) der tallene er
normalisert til total for ubehandlet kontroll og oppgitt som gjennomsnitt med SE (n = 6).
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3.3.2.6 Mitokondriefordeling i glutamatbehandlede prøver målt ved PCR-analyse av
mtDNA
Som nevnt i 3.3.1.6 kunne ikke mengden mtDNA mellom ubehandlede og behandlede
prøver sammenliknes med sikkerhet. Grovestimat fra 3 uavhengige forsøk med fraksjoner
fra kyllingkornceller tilsa at nivåene var sammenliknbare for ubehandlede og behandlede
prøver. Forholdet mellom bufferbehandlet og ubehandlet var 1,37±0,12, og forholdet
mellom glutamatbehandlet og ubehandlet var 1,23±0,36. Behandling med buffer eller
glutamat medførte ikke noen signifikant endring i fordelingsmønsteret av mitokondrier
estimert ved PCR-amplifikasjon av mtDNA (figur 3.27).
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Figur 3.27: Glutamatbehandling av kyllingkornceller fører etter 2 timer ikke til signifikant
reduksjon av mtDNA. Glutamatbehandling gir ikke signifikante endringer i fordelingsmønster
av mitokondrier i fraksjoner separert ved differensiell sentrifugering og analysert ved PCRamplifikasjon av mtDNA. Kyllingkornceller dyrket 3-4 dager in vitro ble utsatt for enten ingen
behandling (UBH), behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og
10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert
ved differensiell sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g.
Dette ga 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). DNA ble isolert, og et fragment fra mtDNA på
omkring 100 basepar ble amplifisert opp ved PCR. Dette tjente som markør for mitokondriemengde.
I (A) er PCR-produkter fra ubehandlet og behandlet prøve sammenliknet. I (B) er gjennomsnittlig
fordelingsmønster av mitokondrier på sentrifugeringsfraksjonene detektert ved mtDNA regnet ut og
gitt med SE. Tallene presenteres relativt til total mengde for alle prøvene (n = 3).
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3.4

Mitokondriell ROS-produksjon

Mikroskopiske studier av korncellekulturer fra rotte har gitt at ulike subpopulasjoner av
mitokondrier reagerer forskjellig ved behandling med buffer og glutamat. Produksjonen av
ROS er avhengig av mitokondrienes lokalisasjon i nevronet. Dette er funn som er gjort i
forskningsgruppen (Mathisen et al. 2007).
For å bedømme mitokondrienes oksidative status og ROS-produksjon, ble reagenset
MitoTracker® Red CM-H2XROS (klormetyl-dihydro-x-rosamin) brukt. Dette kalles heretter
MT Red. Dette er en redusert form av klormetyl-xrosamin som finnes i det analoge
reagenset MitoTracker® Red CMXROS. Den reduserte formen vil ikke avgi fluorescens før
den er oksidert til CMXROS. Bruk av den reduserte formen kan derfor gi en indikasjon på
oksidativ aktivitet og ROS-produksjon i mitokondriene og om aktiviteten endres som følge
av behandling.
Cellene kan dobbeltfarges med MT Green og MT Red da disse har forskjellig eksitasjonsog emisjonsbølgelengder (jfr produsent). Forholdet mellom MT Red og MT Green kan si
noe om aktivitet pr mitokondrium. MT Green er en kontroll på totalt mitokondrieinnhold og
MT Red en indikator for aktivitet. For å avgjøre at en eventuell aktivitet som ble fanget opp
ved bruk av MT Red skyldtes oksidativ aktivitet og ikke egenskaper til fargereagenset, ble
den vanlige formen av MT Red CMXROS relatert til MT Green i 2 uavhengige forsøk med
rottekornceller og 3 uavhengige forsøk med kyllingkornceller (vedlegg 2). Ratio MT RED
over MT Green var avtakende med flere sentrifugeringstrinn. Dette kunne tyde på at
fargereagensene var bundet med ulik styrke til mitokondriene slik at mekanisk stress
påvirket fargenivåene til de to fargene i forskjellig grad.
Det ble gjort mikroskopi av korncellekulturer samt avlest fluorescens med plateleser.
Forsøkene ble gjort for kulturer fra både rotte og kylling samt for ubehandlede og
behandlede celler.

3.4.1

Mitokondriell ROS-produksjon visualisert ved fluorescensmikroskopi

Cellekulturer dobbeltfarget med MT Green og MT Red ble studert i fluroescensmikroskop.
Et viktig funn som ble gjort i forskningsgruppen var at glutamatbehandling så ut til å øke
ROS-produksjon perifert i nevronene, mens bufferbehandling ga en økning nær
cellekroppene. Før analyse av de ulike sentrifugeringsfraksjonene ble startet, var det viktig
å få bekreftet at dette også gjelder for cellekulturskåler som er dyrket under samme
betingelser som de som tas ut til analyse.
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3.4.1.1 Mikroskopi av fluorescensmerkede mitokondrier i rottekornceller
Det ble mikroskopert i alt 6 uavhengige forsøk. Bilde fra en av mikroskoperingene er vist i
figur 3.28. Funnene er i tråd med det som tidligere har blitt vist. For ubehandlede
cellekulturer var rødfargen i all vesentlig grad lokalisert til cellekroppene. Ved
bufferbehandling økte nivået av MT Red noe, særlig rundt cellekroppene. For celler som er
eksponert for glutamat var ikke fargen lokalisert, men det ble sett en jevn farge i hele cellen;
også i utløperne.
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Figur 3.28: Glutamat- og bufferbehandling av rottekornceller induserer ROS-dannelse i
mitokondriene på ulikt sted innad i nevronet. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble farget
med MT Green og MT Red i 45 minutter – 1 time før de ble utsatt for: ingen behandling (UBH),
behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i
15 minutter. De ble deretter satt til inkubasjon i 2 timer før de ble tatt ut og studert i mikroskop. I (A)
er det vist fasekontrast, i (B) mitokondrier farget av MT Green og i (C) mitokondrier farget av MT
Red. MT Red ble tatt med som et mål på ROS-produksjon og MT Green som mål på total
mitokondriepopulasjon. Det er brukt Nikon Eclipse TE300 mikroskop med Nikon Digital Sight
DSQi1MC kamera.
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3.4.1.2

Mikroskopi av fluorescensmerkede mitokondrier i kyllingkornceller

Det ble gjort tilsvarende mikroskopering av kyllingkornceller i alt 5 uavhengige forsøk. Bilder
fra en av mikroskoperingene er vist i figur 3.29. Ubehandlede prøver hadde svak og
lokalisert farge etter farging med MT Red. Fluorescensintensiteten økte etter behandling.
Ved bufferbehandling var økningen lokalisert til cellekroppen, mens ved glutamatbehandling
så det ut til at det var en økning både perifert og nær cellekroppene.
A

B

UBH

BUF

GLU

Figur 3.29: Glutamat- og bufferbehandling av kyllingkornceller induserer ROS-dannelse i
mitokondriene. Kyllingkornceller dyrket 3 - 4 dager in vitro ble farget med MT Green og MT Red i 45
minutter – 1 time før de ble utsatt for: ingen behandling (UBH), behandling med Lockes buffer (BUF)
eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De ble deretter satt til
inkubasjon i 2 timer før de ble tatt ut og studert i mikroskop. I (A) er det vist mitokondrier farget av MT
Green og i (B) mitokondrier farget av MT Red. MT Green er tatt med som et mål på total
mitokondriepopulasjon og MT Red som mål på ROS-produksjon. Det er brukt Nikon Eclipse TE300
mikroskop med Nikon Digital Sight DSQi1MC kamera.
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3.4.2

Mitokondriell ROS-produksjon i fraksjoner separert ved sentrifugering

Med bakgrunn i funn fra mikroskopering var det aktuelt å benytte metoden for separasjon av
mitokondrier med sentrifugering for å se om mitokondrier i de ulike fraksjonene hadde ulikt
oksidativt nivå, om behandling påvirket ROS-produksjon og om ulike
sentrifugeringsfraksjoner responderte forskjellig etter behandling.
3.4.2.1 Mitokondriell ROS-produksjon i sentrifugeringsfraksjoner fra rottekornceller
Fluorescensintensitet etter farging med MT Red ble analysert i 7 uavhengige forsøk.
Tendensen var at behandling ga en økning i fluorescensverdier, men avvikene var for store
til at endringen ble sett som signifikant (figur 3.30 A). Fluorescens av MT Red kunne i størst
grad sees i de to tyngste fraksjonene, og fordelingsmønsteret ble lite endret som følge av
behandling (figur 3.30 B).
For å illustrere ROS-produksjon i forhold til mitokondriemengde, ble forholdet mellom MT
Red og MT Green beregnet. Siden alle prøvene kan dobbeltfarges fungerer MT Green som
en kontroll på total mitokondriemengde (figur 3.31).
Tendensen var at forholdstallet MT Red/MT Green er avtakende for prøvene. Dette ble
også sett da det ble brukt oksidert form av MT Red (vedlegg 2). Det ble antatt at dette
skyldtes fargereagensenes egenskaper og ikke forskjeller i oksidativ status mellom
mitokondriepopulasjonene.
Nivåene av MT Red relatert til MT Green var høyere etter behandling, og økningen var
størst for de to tyngste fraksjonene pellet 750 g og pellet 3000 g (figur 3.31). Dette kan tyde
på økt ROS-produksjon, men det var for store variasjoner i forsøkene til å fastslå
signifikans.
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Figur 3.30: Glutamateksponering av rottekornceller fører etter 2 timer ikke til en signifikant
økning i ROS i forhold til ubehandlet kontroll. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble farget
med MT Red i 45 minutter-1 time før de ble utsatt for: ingen behandling (UBH), behandling med
Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. De
ble deretter satt til inkubasjon i 2 timer før cellene ble høstet og fraksjonert ved differensiell
sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga
opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Nivå av MT Red i fraksjonene ble målt i
plateleser som et mål på ROS-dannelse. I (A) er totalnivå av MT Red relatert mot ubehandlet
kontroll, og i (B) er fordelingen av MT Red på fraksjonene vist. Tallene gjengis normalisert i forhold til
total for ubehandlet kontroll og er gjennomsnitt med SE (n = 7).
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Figur 3.31: Glutamateksponering av rottekornceller fører etter 2 timer ikke til en signifikant
økning i ROS i forhold til ubehandlet kontroll. Det er allikevel en tendens til et noe høyere nivå
etter glutamatbehandling, særlig i tyngre fraksjoner. Rottekornceller dyrket 7 dager in vitro ble
farget med MT Red og MT Green i 45 minutter-1 time før de ble utsatt for: ingen behandling (UBH),
behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i
15 minutter. De ble deretter satt til inkubasjon i 2 timer før cellene ble høstet og fraksjonert ved
differensiell sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g.
Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Nivå av MT Red og MT Green ble målt
i fraksjonene ved bruk av plateleser. Forholdet mellom MT Red og MT Green tjener som et mål på
ROS-produksjon pr mitokondrium. Tallene er normalisert i forhold til total for ubehandlet kontroll og
er gjennomsnitt med SE (n = 7).

3.4.2.2 Mitokondriell ROS-produksjon i sentrifugeringsfraksjoner fra
kyllingkornceller
Mikroskopering av fluorescensmerkede mitokondrier i kyllingkornceller ga et relativt annet
utfall enn ved mikroskopering av rottekornceller. Derfor var det interessant å se etter
forskjeller ved måling av ROS-produksjon i sentrifugeringsfraksjoner. ROS-produksjon
estimert ved bruk av MT Red ble utført i 10 uavhengige forsøk med kyllingkornceller.
Resultatene viste at glutamatbehandling ga økt fluorescensnivå. Bufferbehandling førte til
en viss økning, men var ikke signifikant større enn det som sees for ubehandlet kontroll.
(figur 3.32 A). Økningen i fluorescensnivåer ved glutamatbehandling skyldtes økningen i
lettere fraksjoner (figur 3.32 B), og fluorescensverdiene for fraksjon pellet 750 g og pellet
3000 g ble ikke endret som følge av behandling i noen av forsøkene (figur 3.32 B).
For å få et estimat på ROS-produksjon pr mitokondriemengde, ble verdier av MT Red
relatert til MT Green (figur 3.33). For ubehandlede og bufferbehandlede prøver var det en
fallende tendens på linje med det som var sett for rotte og som ble antatt å skyldes
fargereagensene. For glutamatbehandling var det ingen forskjell i forhold til ubehandlet
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kontroll i de to tyngste fraksjonene, men økning ble sett i de lettere fraksjonene. Det var
store variasjoner mellom forsøkene. Det ble antatt at dette kunne skyldes at måten
cellekulturene reagerer på glutamateksponering varierer fra gang til gang. Vanligvis kan
kyllingkorncellene høstes på dag 3 eller 4 etter utplating. Økning i ROS ble ikke sett ved
høsting på dag 4 i noen av forsøkene, men var påfallende stor i 4 forsøk ved høsting på dag
3. Disse forsøkene ble derfor illustrert separat (3.34).
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Figur 3.32: Når glutamatbehandling av kyllingkornceller induserer ROS-produksjon, skjer
dette i en populasjon av mitokondrier som separeres i lettere fraksjoner ved differensiell
sentrifugering. Kyllingkornceller ble dyrket 3-4 dager in vitro før de ble farget med MT Red i 45
minutter – 1 time. Cellene gjennomgikk deretter enten ingen behandling (UBH), behandling med
Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter.
Etter dette ble cellekulturene inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell
sentrifugering ved 4 hastigheter tilsvarende 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5
fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Fluorescens av MT Red ble målt i plateleser som et mål på
ROS-produksjon. I (A) vises total fluorescens relatert til ubehandlet kontroll, og i (B) vises fordelingen
av fluorescens på sentrifugeringsfraksjonene. Tallene presenteres relativt til total for ubehandlet
kontroll og er gjennomsnitt med SE (n = 10).
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Figur 3.33: Når glutamateksponering etter 2 timer fører til økt ROS-dannelse skjer dette i en
subpopulasjon av mitokondrier som kommer i lettere fraksjoner ved differensiell
sentrifugering. Kyllingkornceller dyrket 3-4 dager in vitro ble farget med MT Red og MT Green i 45
minutter-1 time før de ble utsatt for: ingen behandling, behandling med Lockes buffer eller
behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin i 15 minutter. De ble deretter satt til inkubasjon i 2
timer før cellene ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 ulike hastigheter
svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S =
supernatant). Nivå av MT Red og MT Green ble målt i fraksjonene ved bruk av plateleser. Forholdet
mellom MT Red og MT Green tjener som et mål på ROS-produksjon pr mitokondrium. Tallene er
normalisert i forhold til total for ubehandlet kontroll og er gjennomsnitt med SE (n = 10).
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Ved analyse av de 4 forsøkene som utviste størst påvirkning ved glutamatbehandling, ble
tallene for pellet 6000 g og 10000 g slått sammen for å klargjøre effekten ytterligere.
Glutamateksponeringen påvirker bare mitokondriene i de lette fraksjonene (figur 3.34).
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Figur 3.34: Glutamateksponering av kyllingkornceller har etter 2 timer indusert økt ROSdannelse i en subpopulasjon av mitokondrier. Kyllingkornceller dyrket 3 dager in vitro ble farget
med MT Red og MT Green i 45 minutter-1 time før de ble utsatt for: ingen behandling, behandling
med Lockes buffer eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin i 15 minutter. De ble
deretter satt til inkubasjon i 2 timer før cellene ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering
ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5
fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Pellet 6000 g og 10000 g ble slått sammen. Nivå av MT Red
og MT Green ble målt i fraksjonene ved bruk av plateleser. Forholdet mellom MT Red og MT Green
tjener som et mål på ROS-produksjon pr mitokondrium. Tallene er normalisert i forhold til total for
ubehandlet kontroll og er gjennomsnitt med SE (n = 4).
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3.5

DNA-replikasjonsaktivitet

Stress av celler er tidligere vist å bryte ned DNA samt gi nedsatt DNA-replikasjon (Brecht et
al. 2001). Derfor var det interessant å undersøke hvorvidt dette gjaldt korncellekulturer, og
om sentrifugeringsfraksjonene utviste forskjeller med tanke på replikasjon. Replikasjon skjer
i både nDNA og mtDNA, og det er ikke mulig å skille mellom mtDNA og nDNA ved denne
metoden.
For å estimere grad av DNA-replikasjon i prøvene, ble 3H-merket thymidin tilsatt
celleskålene etter eksponering med glutamat og før inkubering i 2 timer. Thymidin er et av
nukleosidene som brukes i DNA-replikasjon og –reparasjon. Graden av inkorporering i DNA
i prøvene kan måles ved radioaktivitet av prøvene i scintillasjonsteller.
For å konstatere at det 3H-merkede thymidinet ble tatt opp i DNA og ikke bare i cellen, ble
det gjort tilleggsforsøk (vedlegg 3).

3.5.1

DNA-replikasjonsaktivitet i rottekornceller

Resultater fra 7 uavhengige forsøk viser at glutamateksponering ga en signifikant reduksjon
i DNA-replikasjon målt ved 3H-thymidininkorporering. Gjennomsnittlig reduksjon var 47 % i
forhold til ubehandlet, med opptil 82 % reduksjon sett i enkelte forsøk (figur 3.35 A).
Bufferbehandling ga ingen reduksjon i total DNA-replikasjon.
Resultater fra 6 uavhengige forsøk viste at replikasjonsaktiviteten i størst grad kom i DNA
fra de to tyngste fraksjonene og supernatanten. Fordelingsmønsteret var likt for
ubehandlede og bufferbehandlede prøver (figur 3.35 B).
Reduksjonen i aktivitet som ble sett etter glutamateksponering kom i hovedsak i de tyngste
fraksjonene pellet 750 g og pellet 3000 g. De resterende fraksjonene så ikke ut til å bli
påvirket som følge av glutamat i like stor grad.
Ved å relatere DNA-replikasjon mot totalt DNA målt ved Picogreen kunne det estimeres
hvorvidt DNA i de ulike fraksjonene har ulik grad av aktivitet (figur 3.36). Det kan se ut til at
aktiviteten pr DNA-mengde var størst i fraksjonene pellet 3000 g og pellet 10000 g. Det var
ingen forskjell på ubehandlede og bufferbehandlede prøver. Ved glutamateksponering var
DNA-replikasjon for de to tyngste fraksjonene redusert i forhold til ubehandlet og
bufferbehandlet kontroll. Ved å relatere mot total DNA ble det korrigert for en eventuell
DNA-degradering. Det kunne se ut til at endringen som ble sett etter glutamateksponering
ikke bare skyldes degradering av DNA slik at mindre DNA var tilgjengelig for replikasjon,
men også en nedsatt replikasjon i gjenværende DNA.
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Figur 3.35: Glutamateksponering av rottekornceller nedsetter DNA-replikasjon signifikant.
Nedgang i DNA-replikasjon er størst i de tyngste fraksjonene separert ved differensiell
sentrifugering. Rottekornceller ble dyrket 7 dager in vitro før de ble utsatt for enten: ingen
behandling (UBH), behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og
3
10 µM glycin (GLU) i 15 minutter. Cellekulturene ble deretter inkubert i serumfritt medium med Hmerket thymidin i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4
hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P =
3
pellet, S = supernatant). Grad av DNA-replikasjon ble gjort ved å måle H-nivå i scintillasjonsteller.
Tallene oppgis relativt til total aktivitet for ubehandlet kontroll og er gjennomsnitt med SE. I (A) er
nivået av total replikasjon vist relativt til ubehandlet sammenlikning (n = 7). I (B) er DNA-replikasjon i
sentrifugeringsfraksjonene illustrert og gitt normalisert til ubehandlet sammenlikning (n = 6).

DNA-replikasjon ( 3H-thymidin)
pr DNA-mengde (Picogreen)
(normalisert)

107

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
P-750

P-3000

Ubehandlede prøver

P-6000

P-10000

S-10000

Prøver behandlet med Lockes buffer

Prøver behandlet med glutamat
Figur 3.36: DNA i sentrifugeringsfraksjoner oppnådd ved subcellulær fraksjonering av
rottekornceller kan ha ulik replikasjonsaktivitet. Rottekornceller ble dyrket 7 dager in vitro før de
ble utsatt for enten: ingen behandling, behandling med Lockes buffer eller behandling med 100 µM
glutamat og 10 µM glycin i 15 minutter. Cellekulturene ble deretter inkubert i serumfritt medium med
3
H-merket thymidin i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4
hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P =
3
pellet, S = supernatant). Grad av DNA-replikasjon ble gjort ved å måle H-nivå i scintillasjonsteller.
Det ble også målt totalt DNA-innhold i prøvene ved Picogreen. Tallene oppgis som gjennomsnittlig
DNA-replikasjonsaktivitet dividert med gjennomsnittlig DNA-mengde. Det er brukt
gjennomsnittsverdier og SE kan ikke regnes ut.

3.5.2

DNA-repliksjonsaktivitet i kyllingkornceller

Da cellekulturene fra rotte og kylling ga svært ulike resultater ved måling av ROS, var det
interessant også å undersøke om DNA-replikasjonsmønster kunne avvike mellom artene.
Det ble gjort totalt 5 forsøk av DNA-replikasjon i kyllingkornceller. I 4 av forsøkene ble det
gjort direkte sammenlikninger mellom 3H-thymidinaktivitet pr Picogreen som mål på
replikasjon pr DNA-mengde.
For ubehandlede prøver var det relativt lik DNA-replikasjon i alle fraksjonene unntatt i
fraksjon pellet 10000 g (figur 3.37 B). Justert for DNA-mengde var DNA-replikasjon størst i
pellet 3000 g og pellet 10000 g (figur 3.38).
Glutamateksponering ga en signifikant reduksjon av DNA-replikasjon målt ved 3H-thymidin
(figur 3.37 A). Reduksjonen så ut til å komme i alle fraksjoner unntatt i den tyngste (figur
3.37 B). Siden glutamatbehandling også ga reduserte verdier av DNA målt ved picogreen,
ble DNA-replikasjon justert for DNA-mengde. Det var da ingen forskjell på
glutamatbehandlede prøver i forhold til ubehandlet kontroll (figur 3.39).
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Bufferbehandling ga ikke nedsatt total DNA-replikasjon (figur 3.37 A). Det ble særlig
registrert høye nivåer for fraksjon pellet 750 g i bufferbehandlede prøver (figur 3.37 B).
Bufferbehandling ga lavere verdier av DNA enn ubehandlet kontroll målt ved Picogreen,
men tilsvarende målt replikasjonsaktivitet. DNA-replikasjon pr DNA-mengde var derfor
høyere for bufferbehandlede prøver sammenliknet med ubehandlede prøver (figur 3.38).
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Figur 3.37: Glutamateksponering av kyllingkornceller nedsetter DNA-replikasjon målt ved Hthymidininkorporering signifikant. Ved subcellulær fraksjonering ved differensiell
sentrifugering sees det at nedgangen er størst i de letteste fraksjonene. Kyllingkornceller ble
dyrket 3-4 dager in vitro før de ble utsatt for enten: ingen behandling (UBH), behandling med Lockes
buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin (GLU) i 15 minutter.
3
Cellekulturene ble deretter inkubert i serumfritt medium med H-merket thymidin i 2 timer før de ble
høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g,
6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Grad av DNA3
replikasjon ble gjort ved å måle H-nivå i scintillasjonsteller. Tallene oppgis relativt til total aktivitet for
ubehandlet kontroll og er gjennomsnitt med SE. I (A) er nivået av total replikasjon vist relativt til
ubehandlet sammenlikning (n = 5). I (B) er DNA-replikasjon i sentrifugeringsfraksjonene illustrert og
gitt normalisert til ubehandlet sammenlikning (n = 5).
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Figur 3.38: Behandling av kyllingkornceller med Lockes buffer fører til høyere DNAreplikasjonsaktivitet pr DNA-mengde. Kyllingkornceller ble dyrket 3-4 dager in vitro før de ble
utsatt for enten: ingen behandling, behandling med Lockes buffer eller behandling med 100 µM
glutamat og 10 µM glycin i 15 minutter. Cellekulturene ble deretter inkubert i serumfritt medium med
3
H-merket thymidin i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4
hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P =
3
pellet, S = supernatant). Grad av DNA-replikasjon ble gjort ved å måle H-nivå i scintillasjonsteller.
Det ble også målt totalt DNA-innhold i prøvene ved Picogreen. Replikasjonsaktivitet ble deretter
relatert til DNA-mengde. Tallene oppgis normalisert til total for ubehandlet kontroll og er gjennomsnitt
med SE (n = 4)
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3.6

AP-endonukleaseaktivitet

Da det så ut til at DNA-replikasjon kunne være ulik i sentrifugeringsfraksjonene, ble det
valgt å analysere aktivitet av AP-endonuklease og se om dette ble ulikt fordelt på
fraksjonene. Det var interessant å se om det kunne være noen sammenheng mellom ROSnivå, nedsettelse av DNA-replikasjon og grad av DNA-reparasjon målt ved APendonuklease.
Enzymaktivitet kan variere betraktelig mellom forsøk og er blant annet avhengig av gjentatt
frysing og tining. Selv små endringer i pH- eller magnesiumkonsentrasjon i
reaksjonsblandingen kan påvirke aktiviteten betraktelig. Avlesning påvirkes av kvalitet på
deteksjonsutstyr og eksponeringstid. Kun resultater som er gjort i en og samme reaksjon vil
derfor være sammenliknbare. På grunn av for store ulikheter mellom forsøkene kunne ikke
måletallene normaliseres til ubehandlet prøve. Forsøkene kunne derfor ikke gi klart svar på
om glutamatbehandling har effekt på selve nivået av enzymaktivitet i forhold til ubehandlet
kontroll. Forholdstallet ble estimert, men må brukes med varsomhet.
Denne analysemetoden er ekstremt sensitiv og selv små endringer kan gi betydelige utslag.
Aktivitet er kun proporsjonalt til enzymmengde i et snevert konsentrasjonsområde. For lav
konsentrasjon gir ikke synlig kutt og for høy vil gi 100 % kutt. For å sikre at aktiviteten måles
for en konsentrasjon som er i det lineære området, ble det gjort målinger for 4-5
konsentrasjoner av hver prøve. Konsentrasjonen som gir en kuttprosent på 15-50 % ble
fortrinnsvis valgt. Dette er illustrert i figur 3.39.
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Figur 3.39: AP-endonukleaseaktivitet kan måles som kutt av P-merkede oligonukleotider.
Korncellekulturer fra rotte eller kylling ble dyrket in vitro før de ble høstet og fraksjonert ved
differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga
opphav til 5 fraksjoner. Nivået av AP endonuklease i fraksjonene ble testet. Det ble tatt ut 4 ulike
volum av hver prøve. Enzymaktiviteten ble detektert som prosentvis kutt av oligonukleotider.
32
Oligonukleotidene var merket med P i enden slik at de kunne synliggjøres ved
fosfordeteksjonskassett. Dette er illustrert i (A). I (B) er prosentvis kutt illustrert som en funksjon av
uttatt prøvevolum. Kurven er lineær for lave konsentrasjoner, men avtar fra det sees rundt 50 % kutt.
Reaksjonen har da nådd en metning slik at mer tilsatt enzym ikke vil resultere i en tilsvarende økning
i kutt. Til videre beregning av aktivitet ble det tilstrebet kun å bruke resultater fra uttatte prøver med
en konsentrasjon som ga rundt 15-50 % kutt.
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3.6.1

AP-endonukleaseaktivitet i rottekornceller

Enzymaktivitet i sentrifugeringsfraksjonene ble målt i 3 uavhengige forsøk. Det ble først
beregnet total aktivitet i prøvene, og deretter ble aktivitet justert for proteininnhold.
Det kunne ikke slås fast om enzymaktivitetsnivå endres som følge av behandling (figur 3.40
A).
Beregning av total aktivitet viste at de to tyngste fraksjonene og supernatanten hadde størst
konsentrasjon av AP endonuklease (figur 3.40 B). Ved glutamatbehandling ble det sett at
en signifikant større andel av aktiviteten ble gjenfunnet i pellet 750 g i forhold til ubehandlet
kontroll, men ikke i forhold til bufferbehandlet kontroll. Det var en tendens til at glutamat- og
bufferbehandling gjorde at en mindre andel av aktivitet ble gjenfunnet i supernatanten.
Korrigert for proteinmengde hadde de tre tyngste fraksjonene tilsvarende enzymaktivitet.
Dette ble ikke endret av behandling. Den letteste fraksjonen pellet 10000 g og
supernatanten hadde vesentlig høyere enzymaktivitet pr mengde protein enn de tre tyngste
fraksjonene (figur 3.41).
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Figur 3.40: Subcellulær fraksjonering av rottekornceller ved differensiell sentrifugering gir
opphav til fraksjoner med ulik aktivitet av AP endonuklease. Glutamatbehandling fører etter 2
timer til at en signifikant større del av aktiviteten gjenfinnes i den tyngste fraksjonen.
Rottekornceller ble dyrket 7 dager in vitro før de ble utsatt for enten: ingen behandling (UBH),
behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin i 15
minutter (GLU). Cellekulturene ble deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved
differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga
opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Aktivitet av AP-endonuklease ble deretter målt. I
(A) er aktivitetsnivå av buffer- og glutamatbehandlede prøver estimert og gitt relativt til ubehandlet
kontroll (n = 3). I (B) er fordelingen av enzymaktivitet gitt. Aktivitet oppgis relativt til total aktivitet og er
gjennomsnitt med SE (n = 3).
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Figur 3.41: Subcellulær fraksjonering av rottekornceller ved differensiell sentrifugering gir
opphav til fraksjoner med ulik aktivitet av AP endonuklease. Aktivitet pr mengde protein er
høyest i de letteste fraksjonene og endres lite av glutamatbehandling. Rottekornceller ble dyrket
7 dager in vitro før de ble utsatt for enten: ingen behandling, behandling med Lockes buffer eller
behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin i 15 minutter. Cellekulturene ble deretter inkubert i
2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til
750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant).
Aktivitet av AP-endonuklease ble deretter målt og relatert til proteinmengde. Tallene oppgis relativt til
total aktivitet for alle fraksjoner og er gjennomsnitt med SE (n = 3).

3.6.2

AP-endonukleaseaktivitet i kyllingkornceller

Aktiviteten av AP endonuklease ble analysert på samme måte for kyllingkornceller. Det var
interessant å se etter forskjeller mellom artene. På grunn av den korte halveringstiden til 32P
(14 dager) ble en av forsøksparallellene forkastet da avlesningen var vanskelig å skille fra
bakgrunnen. Kun 2 fullstendige paralleller foreligger, og forsøket er i så måte et pilotforsøk.
Det ble både estimert total enzymaktivitet og aktivitet justert for proteinmengde.
Det var ikke mulig å spore en tendens til at behandling gir påvirkning av enzymaktivitet
(figur 3.42 A).
Enzymaktiviteten var høyest for de to tyngste fraksjonene (figur 3.42 B), og dette gjaldt
uavhengig av behandling. Behandling så ut til å kunne gi økt aktivitet i pellet 3000 g. Ved å
justere aktivitet for mengde protein, ble det klart at forskjellene mellom fraksjonene var mye
mindre enn det som ble sett for rottekornceller (figur 3.43). Proteinjustert aktivitet var høyest
i den tyngste fraksjonen, minst i pellet 6000 g og relativt lik i de resterende. Behandling ga
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en viss økning av aktivitet i pellet 3000 g med en reduksjon i pellet 750 og pellet 6000 g.
Siden dette var en pilotstudie kunne ikke noe slås fast med signifikans.
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Figur 3.42: Subcellulær fraksjonering av kyllingkornceller ved differensiell sentrifugering gir
opphav til fraksjoner med ulik aktivitet av AP endonuklease. Resultatene er fra en pilotstudie,
men indikerer at glutamatbehandling muligens fører til en økning av aktiviteten i pellet 3000 g
og til en reduksjon i pellet 750 g og 6000 g. Kyllingkornceller ble dyrket 3-4 dager in vitro før de
ble utsatt for enten: ingen behandling (UBH), behandling med Lockes buffer (BUF) eller behandling
med 100 µM glutamat og 10 µM glycin i 15 minutter (GLU). Cellekulturene ble deretter inkubert i 2
timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til
750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant).
Aktivitet av AP-endonuklease ble deretter målt. I (A) er aktivitetsnivå av buffer- og
glutamatbehandlede prøver estimert og gitt relativt til ubehandlet kontroll (n = 2). I (B) er fordelingen
av enzymaktivitet gitt. Aktivitet oppgis relativt til total aktivitet og er gjennomsnitt med SD (n = 2).
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Figur 3.43: Subcellulær fraksjonering av kyllingkornceller ved differensiell sentrifugering gir
opphav til fraksjoner med ulik akitivtet av AP-endonuklease. Resultatene er fra en pilotstudie,
men antyder at aktivitet pr mengde protein er høyest i den tyngste fraksjonen og minst i pellet
6000 g. Kyllingkornceller ble dyrket 3-4 dager in vitro før de ble utsatt for enten: ingen behandling,
behandling med Lockes buffer eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM glycin i 15 minutter.
Cellekulturene ble deretter inkubert i 2 timer før de ble høstet og fraksjonert ved differensiell
sentrifugering ved 4 hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5
fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Aktivitet av AP-endonuklease ble deretter målt og relatert til
proteinmengde. Tallene oppgis normalisert til total aktivitet for alle fraksjoner og er gjennomsnitt med
SD (n = 2).
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3.7

Pilotforsøk med korncellekulturer fra mus

Det er interessant å benytte musekulturer i studier av mitokondrier da dette åpner for bruk
av knockout modeller som beskrevet i innledning. Ved Avdeling for komparativ medisin på
Rikshospitalet finnes mus som er knockout for DNA-reparasjonsenzymet Ogg1: ogg1 -/mus. Både villtypemus og knockout mus ble brukt i oppgaven.
På grunn av vanskeligheter i forbindelse med paring og avl av musekull ble tilgjengeligheten
av dyr for dårlig til å få gjennomført forsøk i større skala. Det ble derfor fokusert på å få
gode cellekulturer samt teste utvalgte parametre for å se om metodene som ble brukt på
korncellekulturer fra rotte og kylling også kan anvendes på musekulturer.

3.7.1

Optimalisering av vekstbetingelser ved celledyrking

Det ble tatt utgangspunkt i dyrkningsbetingelser som er brukt med godt resultat for kulturer
fra rotte. Dette er beskrevet i materialer og metoder (2.3.6-2.3.7). Det ble antatt at
seruminnhold er den mest avgjørende komponenten for utviklingen av kultur. Av denne
grunn ble det brukt flere konsentrasjoner av serum.
De kulturene som hadde 10 % kalveserum under hele vekstperioden in vitro ble ikke utviklet
og døde fullstendig. Cellekulturene som ble dyrket med 10 % kalveserum og 10 %
hesteserum første dag og deretter i medium med 5 % kalveserum overlevde, utviklet
utløpere og ble glutamatfølsomme. Død etter glutamateksponering ble sett allerede etter 4
dager in vitro, men kulturene kunne stå til dag 7.
Tabell 3.3 Celledødstall ved ulike dyrkningsbetingelser av korncellekulturer fra villtype mus
Serumkonsentrasjon

Morfologisk
beskrivelse

10% kalv

Kulturene
danner ikke
utløpere.
Cellene har
degradert
Cellene har
degradert totalt
Kulturene har
startet å danne
utløpere.
Cellene danner
utløpere og
modnes bra.

Dag1: 10% kalv og
10% hest. Byttes til
5% kalv på dag 2.

Dag
in
vitro
4

Død i
ubehandlede
kulturer
100 %

Død ved
bufferbehandling
100 %

Død ved
glutamatbehandling
100 %

7

100 %

100 %

100 %

4

17 %

29 %

44 %

7

21 %

45 %

88 %
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Forsøket ble gjentatt en ekstra gang der kulturene ble sådd ut i høyt serumnivå. Dette ga
etter 7 dagers inkubasjon en celledød i ubehandlede kulturer på 14 % og på 70 % for
kulturer behandlet med glutamat.
Disse to innledende forsøkene indikerte at cellekulturene trenger høyt nivå av serum for
utvikling. I de to neste forsøkene ble derfor cellekulturer som fikk tilsatt nytt medium med
henholdsvis 7,5 % kalveserum og 5 % kalveserum på dag to sammenliknet. Cellekulturene
ble studert i mikroskop annenhver dag.
7,5 % serum bidro til større utløpertetthet og penere kulturer enn 5 % serum. Dette gjorde
imidlertid at kulturene utviklet seg raskere slik at behandling på dag 7 ga stor grad av
fragmentering. Mange celler falt av, men prosentandel død i de som ikke falt av var
tilsvarende for cellekulturer som hadde stått med 5 % og 7,5 % serum i mediet. Et
seruminnhold på 7,5 % ga de peneste kulturene, men cellene burde da høstes eller
mikroskoperes tidligere: på dag 5 eller dag 6.
Det ble gjort to forsøk med ogg1-/- mus. Disse vokste og utviklet seg på lik måte som
villtypemus og dannet pene kulturer. Det kunne allikevel se ut til at celledøden i de
ubehandlede kulturene var noe høyere enn for villtypemus.
Tabell 3.4 Celledødstall for korncellekulturer fra ogg1 -/- mus og villtypemus
Forsøk
ogg1 -/-

Død i ubehandlede
kulturer
50 %

Død ved bufferbehandling
60 %

Død ved glutamatbehandling
80 %

ogg1 -/-

31 %

50 %

73 %

Villtype (tabell 3.3)

21%

45 %

88 %

Villtype (forsøk 2)

14 %

Ikke målt

70 %

3.7.2

Mikroskopi av fluorescensmerkede mitokondrier

Mitokondrier i musekornceller ble visualisert med MT Green og MT Red på samme måte
som det ble gjort for rotte- og kyllingkornceller (3.4.1). Utvalgte mikroskopbilder et vist i figur
3.44. Det kunne se ut til at behandling med buffer eller glutamat økte nivåene av MT Red,
men noe klart mønster på om dette skjedde på ulike steder i nevroner var ikke mulig å
fastslå.
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MUS – villtype – ubehandlet

MUS – ogg1 -/- – ubehandlet

MUS – ogg -/- – behandlet med Lockes buffer

MUS – ogg -/- – behandlet med glutamat

Figur 3.44: Mitokondrier i korncellekulturer fra mus kan visualiseres med
fluorescensmikroskopi. Det er mitokondrier i cellekroppen og i utløperne. Musekornceller fra
mus dyrket 6-7 dager in vitro ble farget opp med MT Green og MT Red i 45 min – 1 time før de ble
utsatt for enten: ingen behandling, behandling med Lockes buffer eller behandling med 100 µM
glutamat og 10 µM glycin i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 1-2 timer før de ble tatt ut og
mikroskopert ved fluorescensmikroskopi. MT Green ble tatt med som markør for mitokondriemengde
(venstre) mens MT Red (høyre) tas med som en markør for ROS-produksjon. Det er brukt Nikon
Eclipse TE300 mikroskop med Nikon Digital Sight DSQi1MC kamera.
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3.7.3

DNA-fordeling ved fraksjonering av musekornceller

Det ble gjort fraksjonering av musekulturer ved sentrifugering i alt 3 ganger. Det ble valgt å
teste med et lite utvalg av analysemetodene for å få en indikasjon på fordelingsmønsteret.
3.7.3.1 DNA-fordeling målt ved fluorescens ved Picogreen
Det ble i ett forsøk testet for totalt DNA ved bruk av Picogreen. Nivået av fluorescens ble
ikke påvirket av behandling. Fordelingsmønsteret av DNA på sentrifugeringsfraksjonene

DNA målt ved Picogreen
(normalisert til ubehandlet)

(figur 3.45) var relativt likt det som ble sett for rotte (3.3.1.5) og kylling (3.3.2.5).
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Figur 3.45: DNA fra musekornceller fordeler seg ulikt ved subcellulær fraksjonering ved
differensiell sentrifugering. Korncellekulturer fra ogg1-/- mus ble dyrket 7 dager in vitro før de ble
utsatt for enten: ingen behandling, behandling med Lockes buffer eller behandling med 100 µM
glutamat og 10 µM glycin i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 2 timer, før de ble høstet,
fraksjonert og separert ved differensiell sentrifugering med hastigheter svarende til 750 g, 3000 g,
6000 g og 10000 g. Dette ga opphav til 5 fraksjoner (P= pellet, S = supernatant). Det ble målt DNA i
fraksjonene ved Picogreenmåling. Fordelingen av DNA på fraksjonene er vist og gitt normalisert til
total for ubehandlet kontroll. Resultatet er fra en pilotstudie.

3.7.3.2 Mitokondriefordeling målt ved PCR-analyse av mtDNA
For å vurdere om separasjonsprotokollen (2.5) kunne anvendes på kulturer fra mus, ble det
målt mtDNA-innhold ved PCR-amplifikasjon i 1 forsøk med villtype mus og 1 forsøk med
ogg1-/-mus. I forsøkene ble det sett separasjon av mitokondrier omtrent som vist for rotte(3.3.1.6) og kyllingkornceller (3.3.2.6). Resultatene er illustrert i figur 3.46. Det ble antatt at
separasjonsprotokollen kunne brukes for musekornceller.
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Figur 3.46: Mitokondrier fra musekornceller kan separeres ved differensiell sentrifugering.
Ved PCR-amplifikasjon av mtDNA sees det at mitokondriene fordeler seg i ulik grad i
sentrifugeringsfraksjonene. Korncellekulturer fra ogg1-/- og villtype mus ble dyrket 7 dager in vitro
før de ble utsatt for enten: ingen behandling, behandling med Lockes buffer eller behandling med
100 µM glutamat og 10 µM glycin i 15 minutter. De ble deretter inkubert i 2 timer, før de ble høstet og
fraksjonert ved differensiell sentrifugering svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga
opphav til 5 fraksjoner (P= pellet, S = supernatant). DNA ble isolert og det ble målt mtDNA i
fraksjonene ved PCR-amplifikasjon. PCR-produktene er illustrert i figuren. Resultatene er fra en
pilotstudie.
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4

Diskusjon

4.1

Diskusjon av metode

4.1.1

Valg av in vitro-modell

For å studere intracellullær mitokondriell heterogenitet er korncellekulturer en god modell.
Mitokondriell heterogenitet har vært vist i studier av vev. Vev inneholder flere typer celler,
og det kan være uklart om observerte forskjeller skyldes mitokondrier fra ulike celletyper
eller innad i cellen (Pysh and Khan 1972). Korncellekulturer fra rotte er 90-95 % rene
(Contestabile 2002), slik at en påvist mitokondriell heterogenitet sannsynligvis vil skyldes
intracellulære forskjeller. Mitokondriefunksjon etter glutamateksponering av kornceller har
blitt undersøkt i mange studier (Castilho et al. 1998; Castilho et al. 1999; Ward et al. 2000).
Korncellekulturer kan brukes både for å studere forskjeller mellom mitokondrier i normale
nevroner, og for å undersøke om mitokondrier har ulik funksjonalitet ved
glutamateksitotoksistet. Det er fordelaktig at dette kan gjøre i samme modell.
Korncellekulturer fra kylling er noe mindre rene. Immunfarging av kyllingkulturer mot NeuN,
en markør for nevroner, viste at 80 % av cellene er nevroner (Jacobs et al. 2006). Ved
farging mot astrocyttmarkøren GFAP (Ciani and Paulsen 1995), ble det sett at de fleste
ikke-nevronale cellene i korncellekulturer var astrocytter. Mikroskopering før forsøk som ble
gjort i denne oppgaven viste at kyllingcellekulturene hadde noe lavere andel av celler med
korncellemorfologi sammenliknet med cellekulturene fra rotte. Selv om det er viktig å være
klar over denne forskjellen, er korncellekulturer fra kylling tilfredsstillende rene til å brukes i
studier av intracellulær mitokondriell heterogenitet.
Mikroskopi av cellekulturer fra mus viste at disse hadde omtrent lik andel celler med
korncellemorfologi som cellekulturene fra rotte. Testing av dyrkningsbetingelser for
cellekulturer av musekornceller viste at kulturene var avhengig av sterkere trofisk stimuli
enn rottecellekulturer for å overleve. En liknende situasjon har blitt beskrevet tidligere
(Mellor et al. 1998). Økt serumkonsentrasjon ga pene kulturer med tette utløpere, og
optimalisering av disse dyrkningsbetingelsene danner grunnlag for fremtidige forsøk der
cellekulturer fra både villtypemus og transgene mus kan sammenliknes.

4.1.2

Valg av metode for separasjon av mitokondrier

Det ble i forskningsgruppen vist at glutamateksponering av rottekornceller stimulerte til økt
dannelse av ROS i en subpopulasjon av mitokondrier, og grad av ROS-dannelse varierte
avhengig av mitokondrienes plassering i nevronet (Mathisen et al. 2007). Studien ble gjort
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ved mikroskopi, og med utgangspunkt i funnet var det ønskelig å utvikle en metode for å
separere mitokondrier for senere å kunne funksjonsteste disse.
”Imaging”-teknikker er et foretrukket analyseverktøy under studier av forskjeller mellom
mitokondrier in vitro. Ved mikroskopi kan lokalisering og morfologi av mitokondrier studeres.
Fluorescens- og immunfarging kan brukes til å finne funksjonelle forskjeller som endringer i
membranpotensial. Mikroskopi kan gjøres på levende celler der mitokondriene er i en
naturlig tilstand (Kuznetsov et al. 2006).
For å separere mitokondrier fysisk med tanke på studier av funksjonelle ulikheter, har
sentrifugeringsteknikker vært brukt i mange år. Det trenger ikke nødvendigvis være slik at
mitokondriell heterogenitet som er funnet ved mikroskopi vil synliggjøres ved bruk av en
annen metode. Høsting og separasjon av mitokondrier ved sentrifugering kan utsette
cellene for stort mekanisk stress som i verste fall kan ødelegge mitokondriene. Ved studie
av proteininnhold, DNA-reparasjon og enzymaktiviteter må imidlertid sentrifugering tas i
bruk som metode. Når sentrifugering brukes for å skille mitokondrier, vil de separeres etter
tetthet. Det har vært postulert at mitokondrienes plassering i cellen er viktigere for funksjon
enn tetthet og størrelse (Dubinsky 2009). Heterogenitet i mitokondrier med lik tetthet kan
ikke fanges opp ved separasjon ved sentrifugering.
Gradient og ultrasentrifuge har vært brukt ved separasjon av mitokondrier. Dette gir rene
fraksjoner, men sentrifugeringene er tidkrevende – opptil flere timer (Castle 2004). De
tidligste gradientene som ble utviklet var hyperosmolare sukrosegradienter (Wilkins et al.
1979), og dette er ufysiologisk for cellene. Ved bruk av nyere gradientløsninger som Percoll
unngås hyperosmolaritet (Rajapakse et al. 2001). Ved gradientsentrifugering legger
organellene seg som bånd i gradientvæsken. Disse må tappes ut med sprøyte, og det kan
være vanskelig å få reproduserbarhet mellom forsøkene. Det krever også stort
utgangsmateriale (Sims 1990).
For de forsøkene som skulle gjøres var det viktig å ha en reproduserbar metode. Siden det
skulle kjøres flere parallelle forsøk i hver sentrifugering, måtte metoden være relativt rask.
Bruk av gradient og ultrasentrifuge ble vurdert ikke å være aktuelt for dette formålet. Det ble
i stedet valgt å bruke differensiell sentrifugering med fire ulike hastigheter.
Sentrifugeringstrinnene som vanligvis er brukt ved slik subcellulær fraksjonering er 6001000 g for å spinne ned kjerner, 3000-4000 g for tette mitokondrier og rundt 10000 g for
mindre tette mitokondrier (Graham 2000b). Separasjon av mitokondrier i fettceller fra rotte
(Gianotti et al. 1998) og i leverceller fra rotte (Lanni et al. 1996; Venditti et al. 2004) ved
bruk av en slik protokoll viste funksjonelle forskjeller mellom mitokondrier. Med bakgrunn i
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dette ble differensiell sentrifugering vurdert å være en egnet måte å separere mitokondrier,
og en protokoll med hastigheter tilsvarende kraft på 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g ble
testet ut. Siden en liknende metode ikke var utprøvd med nevronkulturer, ble graden av
mitokondrieseparasjon validert med fire mitokondriemarkører. Det var planlagt å bruke
metoden på nevronkulturer fra flere arter, og det måtte undersøkes hvorvidt separasjonen
var tilfredsstillende for kornceller fra både rotte, kylling og mus.

4.1.3

Vurdering av metode og analyseteknikker

Før separasjon av mitokondrier i fraksjoner ble gjort ved differensiell sentrifugering, ble det
foretatt to rensetrinn (vedlegg 1). Denne rensingen ga et estimert tap av mitokondrier på
rundt 15 % som måtte aksepteres. Det kan imidlertid ikke utelukkes at man under
opprensing taper en subpopulasjon av mitokondrier som det er potensielt spennende å
studere. Sentrifugen som ble anvendt i forsøkene hadde en maksimal kraft på 10000 g. Ved
eventuelle fremtidige studier kan det benyttes en kraftigere sentrifuge og spinne ned med
høyere kraft ved opprensing for å begrense tapet.
Sentrifugeringsmetoden kan brukes til å separere mitokondrier. Dette ble bekreftet av de
fire analyseteknikkene som ble brukt. Det ble sett mest mitokondrier i pellet 750 g og 3000
g, men en signifikant andel kom også i pellet 6000 g. De resterende fraksjonene hadde en
liten andel av mitokondriene. Estimat av mitokondriefordeling var relativt likt uavhenging av
hvilken markør som ble brukt. Det er en styrke ved metoden at det ikke ble sett store
uoverensstemmelser mellom markørene. Mitokondriemarkørene har ulike egenskaper, og
en viss grad av variasjon ble sett. Det var derfor viktig å bruke flere markører for å kunne
anslå fordelingen med bedre sikkerhet.
MT Green er ikke-fluorescerende i vandlige løsninger, og fluorescerer først ved
akkumulering i lipidlagene i mitokondriene der klormetylgrupper i reagensene bindes til
sulfhydrylgrupper i proteiner. MT Green farger mitokondrier uavhengig av
membranpotensial og er derfor et egnet mål på mitokondriemasse (Agnello et al. 2008;
Hopkinson et al. 2007). Bruken av MT Green til å farge mitokondrier i nevroner er utbredt
(Buckmann et al. 2001). Måling med MT Green viste interessante forskjeller mellom
mitokondrier fra rotte- og kyllingkornceller. For rottekornceller var de tre tyngste fraksjonene
mest anriket av mitokondrier sett i forhold til proteinmengde, men for kyllingkornceller var
den letteste fraksjonen pellet 10000 g mest anriket. Funnet belyser at
mitokondrieegenskaper kan være tett knyttet opp til art. For kyllingkornceller ser det ut til at
andelen mindre tette mitokondrier er noe høyere enn for rotte. En komparativ studie av
mitokondrier i rotte- og kyllinghjerne viste at mengden protein pr mitokondrium er større for
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rotte enn kylling (Wahbe et al. 1961). Protein er tungt og bidrar til høy tetthet i
mitokondriene, og dette er i tråd med forskjellene som ble sett. Det ser også ut til at
kyllingkorncellene tåler mekanisk stress dårligere enn rottekornceller. Proteinmålinger viste
at mer protein ble gjenfunnet i supernatanten etter fraksjonering av kyllingkornceller enn
rottekornceller, og dette kan komme av høyere grad av fragmentering.
Sitratsyntase finnes bare i mitokondrier og inngår i sitronsyresyklus. Det har derfor blitt brukt
som mål på tilstedeværelse av mitokondrier (Srere 1969). Under studier av heterogenitet
har det blitt trukket fram at ulike mitokondrier har ulik respiratorisk kapasitet.
Tilstedeværelsen av sitratsyntase kan brukes som et kvalitativt mål på mitokondrier, men
ikke uten videre kvantitativt på grunn av at mitokondrier kan ha ulik enzymaktivitet. Studier
har vist at sitratsyntaseaktivitet er størst i tunge mitokondrier (Lanni et al. 1996), og
forholdet i aktivitet mellom tunge og lette mitokondrier er omkring 2,5 (Koekemoer and
Oelofsen 2001). I denne oppgaven ble dette undersøkt ved å relatere sitratsyntaseaktivitet
mot protein. Aktiviteten var størst i de tyngste fraksjonene. Dette gjaldt både for kylling- og
rottekornceller, og er i samsvar med tidligere studier. Sitratsyntase bekrefter
tilstedeværelsen av mitokondrier og gir også informasjon om heterogenitet i respiratorisk
kapasitet.
Det er antatt at HSP-60 i størst grad er lokalisert til mitokondriene, og HSP-60 har derfor
blitt brukt som mitokondriemarkør (Cheng et al. 1990). Nyere studier har vist at omkring 1520 % kan gjenfinnes i cytosol (Chandra et al. 2007; Gupta and Knowlton 2002). Dette vil
medføre at HSP-60 som detekteres i pellet 750 g kan stamme fra både mitokondrier og
cytosol i ikke-lyserte celler. Nivået av HSP-60 i pellet 750 g er høyere enn det tilsvarende
nivået av MT Green, spesielt for kyllingkornceller, men også for rottekornceller. Denne
forskjellen kan kanskje forklares med bidraget av cytosolisk HSP-60. Utifra observasjoner
gjort i oppgaven kan det se ut til at kyllingceller har mer cytosolisk HSP-60 enn rotteceller.
Det er ikke gjort studier av dette, men det kan være interessant å gjøre dette i framtiden.
Kopitall av mtDNA brukes som mål på DNA-replikasjon i mitokondrier (Koekemoer et al.
1998). I høstede celler kan det fungere som mål på mitokondriemengde. Et gjennomsnittlig
mitokondrium innholder 2-10 kopier av DNA. Det er teoretisk mulig at mitokondrier med ulik
tetthet har ulikt kopitall, men dette er ikke kjent. PCR-basert identifisering av mtDNA er
svært sensitivt og kvantitativt for reaksjoner i det lineære området (Englander et al. 1999),
og mtDNA er en god markør for mitokondrier. mtDNA utgjør imidlertid kun 1 % av cellens
DNA (Scheffler 2008). I fraksjonene med minst mitokondrier vil derfor DNA-mengden være
svært lav. Det kan være problematisk å få isolert så små mengder av DNA ved bruk av
isoleringskit. Av den grunn ble det brukt en buffer med detergenter og proteinase K for å
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isolere DNA (jfr materialer og metoder 2.11.2). Det ble da tatt ut like volum av prøvene, og
DNA-mengde ble relatert til volum. På denne måten ble det unngått at DNA-isoleringskit gir
ulikt utbytte for prøver med høye og lave konsentrasjoner av DNA. Protokollen vil imidlertid
ikke gi rent DNA templat og kan potensielt inneholde komponenter som virker forstyrrende
inn på DNA-polymerasen i PCR-reaksjonen. Disse usikkerhetsmomentene kan påvirke
resultatet av analysen. Analysene ga allikevel tilfredsstillende resultat slik at estimering av
mitokondriefordelingen var i overensstemmelse med det som ble sett ved bruk av de andre
mitokondriemarkørene. Nivå i pellet 6000 g var imidlertid noe høyere.
For å beregne andelen mtDNA i forhold til total DNA, ble det målt DNA ved fluorescens med
Picogreen. Picogreen er vist å farge dobbelttrådet DNA effektivt (Ahn et al. 1996), men kan
også farge dobbelttrådet RNA (personlig meddelelse Lars Eide). For fraksjoner fra
rottekornceller var innholdet av mtDNA i forhold til total DNA størst i de letteste fraksjonene.
Sannsynligvis har hele kjerner og kjernefragmenter pelletert ned i stor grad før 6000 g slik
at det DNA som sees hovedsakelig er mtDNA. Det samme mønsteret ble ikke sett i kylling,
og her var andelen mtDNA av totalt DNA lav i pellet 10000 g. Det er ikke klart hva dette
skyldes. Det kan skyldes svakheter i utførelsen av analysene eller ved isolering av DNA.
Det ble også sett at kyllingkorncellene var mer utsatt for mekanisk påkjenning enn
rottekorncellene. Det er mulig at mekanisk stress har ført til at det ble dannet store
kjernefragmenter med DNA som har pelletert ned ved høye hastigheter. Forsøk bør gjøres
for å finne årsaken til dette.
Det var visse avvik mellom mitokondriemarkørene, men alle bekreftet at metoden kan
brukes til separasjon. Separasjonsgrad kan variere mellom forsøk. Metoden er tenkt brukt
for å skille mitokondrier i fraksjoner til bruk i videre analyser. Ved utførelsen av slike
analyser bør en av mitokondriemarkørene brukes som internkontroll på mitokondrieinnhold.
Både MT Green, mtDNA og HSP-60 er egnet til dette. Valg av markør kan tilpasses
analysemetoden som skal anvendes. Det bør imidlertid tas i betraktning at markørene
estimerer mitokondriemengde noe ulikt.

4.1.4

Relevans av metoden og begrensninger ved framtidig bruk

Metoden er en enkel og reproduserbar måte for å skille mitokondrier i
sentrifugeringsfraksjoner. Den er rask, og en separasjon tar i overkant av 1 time. Dette er
klare styrker ved metoden. At den heller ikke fordrer kostbart utstyr er en annen fordel.
Metoden er godt egnet til å separere mitokondrier med tanke på studie av rene
mitokondrielle fenomen. Ved framtidig bruk kan det være aktuelt å studere
mitokondrieproteiner som er involvert ved apoptose som AIF og endonuklease G. Det er
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vist at disse translokerer fra mitokondrier til kjernen ved apoptose (Daugas et al. 2000). Det
er antatt at subpopulasjoner av mitokondrier kan ha funksjonelle forskjeller under apoptose
(Krysko et al. 2001). Undersøkelse av om AIF og enonuklease G translokerer i større grad
fra en av fraksjonene etter at cellene stresses, for eksempel ved glutamatbehandling, vil
være relevant og interessant bruk av metoden. Cytokrom c er et annet mitokondrielt protein
involvert ved apoptose som det kan være spennende å studere ved hjelp av metoden
(D'Herde et al. 2000).
Det som først og fremst er begrensende ved bruk av metoden er forurensingen av
fragmenter fra andre organeller i fraksjonene. Selv om metoden er best egnet til studier av
mitokondrielle fenomen, utelukkes ikke andre analyser. Fraksjonene bør da karakteriseres
videre med tanke på om innhold av andre organeller kan virke inn på resultatet av de
analysene som skal gjøres.
Kjerner, både hele og fragmenterte, vil virke forstyrrende inn ved analyse av proteiner som
kan finnes i kjernen og ved studier av DNA-replikasjon og –reparasjon. De fleste hele
kjerner vil pelletere ned ved 750 g (Castle 2004), men innhold av kjerner i fraksjonene bør
bestemmes med en kjernemarkør. Det ble under arbeidet med oppgaven forsøkt å
analysere for innhold av kjerner ved Westernanalyse med to ulike antistoff: et mot histon
(Santa Cruz SC-10806 Lot # L1406) og et mot lamin A/C (Santa Cruz SC-7292 Lot #
E0608). Dette er begge kjernemarkører, men disse forsøkene ga ikke bånd. I framtidige
forsøk bør det enten testes ut nye antistoffer mot kjernemarkører eller gjøres en PCR med
primere som koder for en sekvens fra kjerne-DNA. Ved å relatere en kjernemarkør mot
mitokondriemarkør for fraksjonene kan det bedre bedømmes om effekter som sees primært
er mitokondrielle eller nukleære.
Denne separasjonsmetoden kan tenkes brukt til studier av antioksidantkapasitet i
mitokondriene. Glutation er mitokondrienes viktigste antioksidantsystem, men glutation
finnes også i endoplasmatisk retikulum, ER. Separasjon av ER-fragmenter, mikrosomer,
benytter hastigheter over 9000 g, og det antas at i pellet 10000 g er en del mikrosomer
(Iwata et al. 1996). Bruk av en ER-tracker (Invitrogen) kan gi informasjon om
fordelingsmønsteret av mikrosomer. Rester fra golgiapparatet pelleterer ned rundt 500010000 g (Graham 2001). Peroxisomer er varierende i form og størrelse, og kan virke
forstyrrende i flere av fraksjonene, særlig der det finnes mindre tette mitokondrier (Graham
2000b). Sentrifugeringsmetoden kan også brukes med tanke på studier av andre organeller
enn mitokondrier. Lysosomer separeres ved sentrifugering > 10000 g (Graham 2000a).
Dersom det gås videre med supernatanten fra rensetrinnet i metoden, kan denne brukes til
å isolere lysosomer. Siden forsøkene i oppgaven inkluderer bruk av dyr, er det etisk riktig å
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maksimere nytten av eksperimentet. Studier av flere typer organeller ved å raffinere
metoden bidrar til dette.
Metoden skiller ikke mellom døde og levende celler. Den bør derfor kun brukes på
prøvemateriale der man kontrollerer for celledød for eksempel ved celletelling, og
cellekulturskålene bør inspiseres i mikroskop før høsting av celler. Dersom cellene ikke er
lysert godt nok som følge av homogeniseringen, vil de pelletere ned ved 750 g. Dette fører
til at mindre mitokondriemengde er tilgjengelig for separasjon i videre fraksjoner.
Mitokondriene som gjenfinnes i pellet 750 g kan følgelig bestå av spesielt tunge
mitokondrier som pelleterer ned ved 750 g, mitokondrier i hele celler samt mitokondrier som
fanges av cellestrukturer og pelleterer raskt ned. For å undersøke om cellene er lysert, men
også for å se om mitokondriene i fraksjonene er intakte, kan det gjøres elektronmikroskopi.
Dersom dette viser stort innhold av hele celler, kan det vurderes å lysere cellene med en
detergent som digitonin. Det kan også vurderes å tilsette DNase for å bryte ned DNAfragmenter eller proteinase K for å degradere proteiner som ikke er beskyttet av en
membran. Slike tiltak kan fjerne elementer som virker forstyrrende i analyser.
Ved framtidig bruk av metoden kan det også være aktuelt å prøve annen sentripetalkraft.
Mye mitokondrier har allerede pelletert ved 3000 g, og det kan forsøkes å legge inn et trinn
mellom 750 g og 3000 g.
Metoden er et godt verktøy i studie av mitokondriebiologi, men resultater bør tolkes i lys av
at andre cellefragmenter kan være tilstede i fraksjonene.

4.2

Diskusjon av resultater

4.2.1

Fraksjoneringsmønster etter glutamatbehandling

Studier har belyst at oksidativt stress fører til endringer i mitokondriebevegelse og -størrelse
(Jendrach et al. 2008). Sentrifugeringsmetoden skiller mitokondrier på tetthet, og et
anvendelsesområde for denne metoden er å undersøke om stress av cellene fører til at
mitokondriene endrer form og gjenfinnes i en annen fraksjon. I dette prosjektet ble det brukt
glutamatbehandling som stresstimuli, men fremtidig bruk kan inkludere andre stimuli som
hydrogenperoksid eller hemmere av metabolske enzymer.
Glutamateksponering av korncellene førte ikke til signifikante endringer i
fordelingsmønsteret av mitokondrier. Dette gjaldt både for rotte- og kyllingkornceller
uavhengig av mitokondriemarkør. Det var allikevel en tendens til at det for fraksjoner fra
rottekornceller ble sett en reduksjon i pellet 3000 g og en økning i pellet 750 g. Tendensen
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var svak, men ble funnet ved bruk av alle de fire mitokondriemarkørene. Dersom man skulle
forklart denne endringen ut i fra mitokondriell fisjon, ville det betydd at det var blitt dannet
mitokondrier med spesielt høy tetthet. En slik konklusjon kan ikke trekkes. Det er foreløpig
lite studier av om fisjon fører til mitokondrier med lavere eller høyere tetthet. En studie av
glutamatindusert mitokondriell fisjon i nevroner fra forlappen i rotte viste en gjennomsnittlig
reduksjon i mitokondrielengde fra 2,5 µm til 1,5 µm og overgang til rundere morfologi
(Rintoul et al. 2003). Dersom denne overgangen ikke medfører en vesentlig endring i
tetthet, vil ikke mitokondriene havne i en annen fraksjon ved sentrifugering. Ved fisjon
endrer mitokondrier form fra lange tunneler til små korn (Knott et al. 2008). Det er mulig at
den mekaniske påvirkningen i forbindelse med homogeniseringen av cellene bidrar til at
lange mitokondriestrukturer brytes opp på samme måte som en slik fisjonsprosess. Dette vil
i så fall gjøre det vanskelig å skille om en fragmentering skyldes cellulære prosesser eller
mekanisk belastning.
Tidsaspektet er et annet moment som må tas i betraktning angående mitokondriell fisjon.
Studier har vist at glutamateksponering fører til reduksjon av mitokondriell bevegelse og
igangsettelse av fisjonsprosesser i løpet av få minutter. Dette er vist i nevroner fra
forhjernen (Rintoul et al. 2003) og hippocampus (Han et al. 2008). Fragmenteringen av
mitokondrier kan være reversibel (Jendrach et al. 2008). Grad av reversibilitet er avhengig
av cellens respons på stresstimuli. Ved lave doser av glutamat har det blitt sett en
normalisering av mitokondriemorfologi 2-3 timer etter eksponering (Han et al. 2008; Rintoul
et al. 2003). Ved utprøving av metoden ble det høstet celler 2 timer etter
glutamateksponering. Cellene i kultur kan rammes i ulik grad etter glutamateksponering, og
i løpet av to timers inkubasjon kan det ha skjedd en gjenvinning av mitokondriemorfologi.
Fremtidige studier bør inkludere en tidsserie for å undersøke dette. Mitokondriell fisjon etter
glutamatbehandling knyttes til en oppregluering av proteinet bax som kan interferere med
dpr-1 og mfn-1 (Knott et al. 2008). En omdistribusjon av bax i mitokondriene etter NMDAreseptorstimulering har blitt sett i striatale nevroner (Diwakarla et al. 2009). Bruk av
metoden kan derfor også være nyttig for å se om innhold av bax, drp-1 og mfn-1 endres
ulikt i fraksjonene etter glutamateksponering av korncellekulturer.
Endringer i mitokondriemorfologi etter glutamatbehandling trenger ikke skje ved
fragmentering. Dersom det i en celle igangsettes nekrose, vil mitokondriene svelle og få lav
tetthet (Syntichaki and Tavernarakis 2003).
Fordelingsmønsteret av mitokondrier i fraksjonene etter sentrifugering ble ikke endret
signfikant. Utifra nåværende viten er det sannsynlig at glutamateksponering gir en
påvirkning på mitokondriemorfologi, men etter det som ble observert er ikke endringen av
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en karakter som gjør at mitokondriene havner i en annen fraksjon. De forskjeller som blir
funnet mellom fraksjonene under studier av biologiske funksjoner, vil skyldes ulike
egenskaper til mitokondriene og ikke en forflytning av mitokondrier mellom fraksjonene.

4.2.2

ROS-produksjon

NMDA-reseptoraktivering er vist å føre til økt ROS-produksjon (Dugan et al. 1995; LafonCazal et al. 1993; Sengpiel et al. 1998), og ulike subpopulasjoner av mitokondrier reagerer
ulikt (Mathisen et al. 2007; Reynolds and Hastings 1995). Disse studiene av forskjeller
mellom mitokondrier knyttet til ROS-produksjon ble gjort ved mikroskop. Det var derfor et
interessant funn at en slik type heterogenitet lot seg detektere i kyllingkornceller ved bruk av
sentrifugeringsmetoden. Glutamateksponering av kyllingkornceller ga sammenliknet med
ubehandlet kontroll og bufferbehandlet kontroll en økt ROS-produksjon i mindre tette
mitokondrier. Det har vært vist at mitokondrier er heterogene med tanke på ROSproduksjon, men et slikt funn har ikke vært vist ved bruk av differensiell sentrifugering før. At
mitokondrier som reagerer med spesielt kraftig dannelse av ROS etter glutamateksponering
fysisk kan separeres åpner for muligheter for karakterisering på en måte som ikke er gjort
tidligere.
Graden av glutamatindusert ROS varierte betydelig mellom forsøkene. Induksjonen av ROS
i mindre tette mitokondrier ble sett i 4 av totalt 10 forsøk. Årsakene til avvikene kan være
knyttet opp til cellekulturenes varierende glutamatfølsomhet. Det ble forsøkt å korrigere for
dette ved å bruke cellekulturer med tilsvarende følsomhet for glutamat målt ved telling av
døde celler etter 24 timer. Kyllingkulturene kan høstes på dag 3 eller 4 in vitro. Den store
økningen i ROS ble kun sett ved høsting på dag 3. Det ble i et av forsøkene gjort en
sammenlikning av kulturer som hadde stått 3 og 4 dager. Det ble sett glutamatindusert
økning i ROS etter 2 timers inkubasjon ved høsting på dag 3, men ikke på dag 4. Det kan
være interessant å gjøre flere framtidige studier for å finne forskjeller mellom
kylllingkornceller høstet på DIV 3 eller 4.
Studier av ROS-produksjon etter glutamatpåvirkning deler ROS inn i to faser. Etter den
initielle depolariseringen av mitokondriemembranen kommer en økning i ROS som deretter
avtar. Det kan deretter komme en ny og svært kraftig økning som er knyttet opp mot
kalsiumdereguleringen (DCD) (Vesce et al. 2004). Den andre økningen er stokastisk; om og
når den kommer varierer mellom forsøk (Nicholls and Åkermann 1982). Cellene ble høstet 2
timer etter eksponering i alle forsøkene. Dersom den kraftige sekundære økningen i ROS er
stokastisk, er det mulig at den i enkelte av forsøkene inntreffer etter det har gått 2 timer og
ikke fanges opp ved høsting. Dette vil forklare forskjellene som ble sett. Ved videre studier
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vil det være av stor nytte å inkludere en tidsserie og ta ut prøver til ROS-måling på ulike
tidspunkt etter glutamateksponering.
Det er sannsynlig at de mindre tette mitokondriene i kyllingkornceller er funksjonelt ulike de
tyngre. Selv om det var store variasjoner med tanke på ROS-produksjon etter 2 timer, er det
mulig det vil sees mindre forskjell mellom parallelle forsøk ved analyse av biologiske
parametre som er mindre stokastiske. Til slik bruk er separasjonsmetoden godt egnet.
Mikroskopistudier av rottekulturer både gjort i forskningsgruppen (Mathisen et al. 2007) og i
forbindelse med oppgaven viste at mitokondrier i rottekornceller er ulike med tanke på
ROS-produksjon. Dette funnet av heterogenitet var ikke mulig å bekrefte ved
sentrifugeringsmetoden. Glutamatbehandling av rottekornceller ga ikke signifikant økning i
ROS i forhold til ubehandlet og bufferbehandlet kontroll, og fordelingsmønsteret av ROS i
sentrifugeringsfraksjonene var ikke endret. Ved mikroskopi ble det sett at
glutamateksponering ga økt ROS-produksjon i perifere mitokondrier, mens
bufferbehandlede og ubehandlede hadde mest ROS i kjernenære områder. Dersom
perifere og kjernenære mitokondrier har samme tetthet vil de ved sentrifugering komme i
samme fraksjon. Er dette er tilfelle vil det være umulig å påvise denne type heterogenitet
kun ved differensiell sentrifugering. Høsting og sentrifugering utsetter cellene for stort
mekanisk stress, og kanskje kan det mekaniske stresset øke ROS-dannelsen i
ubehandlede kulturer i så vidt stor grad at forskjellen mellom ubehandlede og behandlede
kulturer blir insignifikant. I en studie av nevroner fra forhjernen i rotte ble det etter
glutamateksponering sett en stor økning i ROS i perifere mitokondrier og nedgang i
mitokondrier i kjernenære områder. Dette er i tråd med funnene gjort i forskningsgruppen.
Reduksjonen i mitokondriene i kjernenære områder var imidlertid så kraftig at det samlet ble
sett en reduksjon i fluorescens på 20 % etter glutamatbehandling (Reynolds and Hastings
1995). Dette viser at glutamatbehandling ikke alltid gir økt total ROS og er i tråd med det
som ble målt i denne oppgaven. Det må legges til at det etter glutamateksponering ble sett
en trend til økning i MT Red/MT Green-nivåer, spesielt for de to tyngste fraksjonene. Dette
kan tyde på at i rottekornceller kommer økningen i ROS etter glutamateksponering i mer
tette mitokondrier. Det er interessant at rotte- og kyllingkornceller utviste så store forskjeller
med tanke på ROS-produksjon. Det er mulig at den store økningen i ROS som ble sett for
kyllingkornceller kommer på et enda senere tidspunkt for rottekornceller på grunn av det
stokastiske forløpet. Videre studier bør gjøres for undersøke dette.
Til måling av ROS ble det i denne oppgaven brukt reagenset MitoTracker® Red CMH2XROS, redusert form av MT Red. Egnetheten av reagenset til ROS-deteksjon er testet ut
i forskningsgruppen (Mathisen et al. 2007). Farging med MT Red er avhengig av
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membranpotensial og kan brukes til å studere forskjeller i potensial (Buckmann et al. 2001),
men dette var ikke hensikten med denne studien. For å kontrollere at økningen i MT Red
skyldtes ROS, og ikke forskjeller i membranpotensial eller andre egenskaper til
fargeløsningene, ble oksidert form av MT Red relatert til MT Green. Resultater ved bruk av
redusert MT Red ble tolket i lys av resultatene fra disse kontrollforsøkene. Oksidert og
redusert form av MT Red kan ikke tilsettes i samme skål på grunn av fluorescens ved
samme bølgelenger. Bruk av parallelle skåler der en tilsettes redusert og den andre oksidert
form av MT Red kan vurderes i framtidige studier, men variasjon mellom skåler må da tas i
betraktning. Det finnes flere kommersielt tilgjengelige reagenser for måling av mitokondriell
ROS-produksjon (MitoSOX, MitoTracker Orange CM-H2TMROS, dihydroethidium,
dihydrorhodamin 123). Reagensene har ulik substratspesifisitet (MitoSOX og
dihydroethidium er selektive for superoksid), og bruk av flere reagenser kan belyse hvilke
ROS-forbindelser som i dannes.

4.2.3

DNA-replikasjon og -fragmentering

Glutamateksponering og oksidativt stress fører til degradering av både nDNA (Brecht et al.
2001; Didier et al. 1996; Tan et al. 1998) og mtDNA (Shokolenko et al. 2009). Bruk av 3Hthymidin til måling av DNA-replikasjon kan ikke skille mellom reparasjon og replikasjon
(Giuffrida et al. 1979). Nevroner har ikke celledeling, og den økningen som sees i 3H-nivåer
skyldes enten reparasjon av mtDNA og nDNA eller replikasjon av mtDNA.
Det er interessant å undersøke sammenhengen mellom fragmentering av DNA og nedgang
i DNA-replikasjon. Fragmentering av DNA kan sette i gang reparasjonsmekanismer og øke
replikasjon dersom skaden er liten. Ved høy grad av fragmentering repareres ikke DNA
men det settes i gang celledødsprosesser (Lee et al. 2000).
Det er en sterk tendens til at glutamateksponering fører til DNA-fragmentering i
rottekornceller allerede etter to timer (p-verdi 0,10). På grunn av manglende paralleller var
ikke endringen signifikant (p > 0,05). Endringen var størst i de tyngste fraksjonene pellet
3000 g (p-verdi 0,071) og pellet 750 g (p-verdi 0,100). Dette er en nokså klar tendens, og
det bør gjøres flere forsøk for å bekrefte sammenhengen.
Glutamateksponering ga en signifikant reduksjon i samlet DNA-repliksjonsaktivitet, og
reduksjonen var kun signifikant i pellet 750 g og pellet 3000 g. Dette var de samme
fraksjonene der det ble sett DNA-nedbrytning. Det er tenkelig at nedgangen i DNAreplikasjon først og fremst skyldes at fragmenteringen gir mindre DNA tilgjengelig for
replikasjon. Ved å relatere målt DNA-replikasjon mot målt DNA-mengde kan det
undersøkes om dette er tilfelle. Det syntes som om nedgangen i DNA-replikasjon var av
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større omfang enn fragmenteringen av DNA. Dette betyr at glutamat nedsetter DNAreplikasjon og –reparasjon også i gjenværende DNA.
Både buffer- og glutamatbehandling av kyllingkornceller ga en signifikant nedgang i DNAkonsentrasjon. Nedgangen rammet i størst grad pellet 6000 g. Glutamatbehandling ga også
redusert replikasjon. Selv om alle fraksjoner ble rammet, ble replikasjonen i pellet 6000 g
rammet i størst grad. Dette var samme fraksjon der det ble sett DNA-fragmentering. Det ser
ut til at det er samsvar mellom fragmentering av DNA og nedgang i replikasjon. Det er
interessant at bufferbehandling førte til reduksjon i DNA-mengde, men ikke i replikasjon.
Replikasjon pr DNA-mengde var høyere for bufferbehandlet enn ubehandlet kontroll.
Studier har vist at milde stresstimuli kan igangsette reparasjon, mens kraftig stressing av
cellen nedsetter replikasjonen. Det er mulig at bufferbehandling er et såpass mildt
stresstimuli at reparasjonsmekanismer igangsettes for å reparere DNA som er brutt ned av
den mekaniske påkjenningen. Det ser også ut til at glutamateksponering er et så kraftig
stresstimuli at en tilsvarende reparasjon ikke settes i gang, men at celledødsprosesser
startes. Dette er i samsvar med funn i andre studier (Lee et al. 2005; Lee et al. 2000).
Bufferbehandling ga nedgang i DNA-mengde for kyllingkornceller, men ikke for
rottekornceller. Dette underbygger ytterligere tendensen at kyllingkornceller tåler mekanisk
stress dårligere enn rottekornceller.
Nedgangen i DNA-replikasjon var større for rottekornceller en for kyllingkornceller.
Cellekulturene fra rotte er renere (90 % kornceller) enn kylling (80 % kornceller). De
resterende cellene kan være prolifererende, som astrocytter, der DNA-replikasjonen er
upåvirket av glutamatbehandling. Ara-C er tilsatt for å hemme proliferasjon av ikkenevronale strukturer. Forskjellen i renhet kan allikevel ha vært av betydning og forklare
hvorfor rottekornceller har større nedgang i replikasjon. Forskjellen kan også sees i lys av
celledød. Glutamatbehandling av rottekornceller ga en gjennomsnittlig høyere død en det
ble sett for kyllingkornceller, både absolutt og relativt til ubehandlet sammenlikning. Det er
sannsynligvis en sammenheng mellom celledød og grad av nedsettelse i DNA-replikasjon.
Mønsteret i hvilke fraksjoner det ble sett størst nedgang i med tanke på DNA-mengde og
DNA-replikasjon var ulikt for artene. For rottekornceller kom nedgangen i tyngre fraksjoner,
og dette kan tyde på at tette mitokondrier og kjerner i størst grad var rammet. For
kyllingkornceller var nedgangen størst i pellet 6000 g der det er større andel lette
mitokondrier. Forskjellen er slående, og det er interessant at det er så store artsforskjeller.
Dette funnet er nyttig og stimulerer til ny forskning.
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4.2.4

AP-endonukleaseaktivitet

AP-endonukleaseaktivitet finner sted både i kjernen og i mitokondriene (Akbari et al. 2007),
og APE kan gjenfinnes løst i cytoplama (Duguid et al. 1995). Det har vært antatt at APE er
det hastighetsbestemmende trinnet i BER, og at nivå av aktivitet av APE er en indikasjon på
hvor mye reparasjon som skjer via BER (Edwards et al. 1998). Studier har vist at reparasjon
av mitokondrielt DNA i nevroner går relativt sakte, og 2 timer etter stresstimuli av nevronene
var bare 20 % av oppstått skade i DNA reparert (LeDoux et al. 2007). Å studere forskjeller
mellom mitokondriell APE og nukleær APE i nevronale kulturer ved oksidativt stress er
svært relevant. En skade av DNA vil kunne trigge en oppregulering av APE for å reparere
skaden. Det ser ut til at dette skjer i celler der DNA er lett skadet. I celler som er svært
skadet er det imidlertid sett at APE ikke oppreguleres, men kan nedreguleres. Det er en
sammenheng mellom nivå av APE og DNA-fragmentering (Lewén et al. 2001).
Ved glutamateksponering av rottekornceller kom en signifikant større andel av APEaktiviteten i pellet 750 g. Det antas at en stor andel av kjernen pelleterer i denne fraksjonen
og at det her er en anrikning av nAPE (Castle 2004). Effekter av oksidativt stress på APEnivå har blitt studert i rottekornceller. I studien ble cellene ikke stimulert ved glutamat, men
med menadion som blokkerer kompleks I i elektrontransportkjeden og fører til stor økning i
ROS-forbindelser. Oksidativt stress førte til oppregulering av nAPE, men ikke av mtAPE i
denne studien (Harrison et al. 2005). Dette er i samsvar med det som ble sett i forsøkene.
Hvis det først og fremst er nAPE som oppreguleres, vil økningen fortrinnsvis sees i pellet
750 g. Det er også mulig at pellet 750 g inneholder hele celler som vanskeligere
fraksjoneres, og at dette representerer en spesielt robust andel av korncellene. Dersom
disse ikke reagerer like kraftig ved glutamatbehandling, er det tenkelig at de kan
oppregulere nivåer av APE etter behandling, mens celler som lettere fraksjoneres er
”svakere” og ikke kan oppregulere APE (Lewén et al. 2001). Dette forblir en teori.
Tidsaspektet kan her være vesentlig. Det er vist at mtAPE dannes ved å kløyve vekk 33
aminosyrer av den nukleære varianten (Chattopadhyay et al. 2006). Det kan ta noe tid før
det dannes mitokondriell variant og mekanismer som regulerer opp nivå av
reparasjonsenzymer settes i sving (LeDoux et al. 2007). Fremtidige forsøk bør inkludere en
serie der det høstes på forskjellige tidspunkt etter glutamateksponering. Dette kan gi ny
viten om regulering av APE i nevronkulturer.
Dersom aktivitet av APE i rottekornceller blir justert for protein, kan det ikke sees
signifikante forskjeller i aktivitet mellom de tre tyngste fraksjonene. Nivåene etter
glutamatbehandling er litt høyere for pellet 750 g og pellet 6000 g. Det er en svak tendens til
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at nivåene for bufferbehandlede prøver er noe høyere enn ubehandlede prøver i de tre
tyngste fraksjonene. Tendensen er i så måte ikke i strid med funn som viser med at milde
stresstimuli kan indusere APE, men det kan ikke trekkes konklusjoner før nyere studier er
gjort.
Siden denne metoden ikke gir rene fraksjoner, må imidlertid en proteinjustering gjøres med
forsiktighet. Det er mer relevant å relatere enzymaktiviteten til et kombinert mål av
mitokondrie- og kjerneinnhold slik at det kan vurderes om en registrert effekt sannsynligvis
er nukleær eller mitokondriell. Dette bør gjøres i fremtidige studier. Ved proteinjustering av
aktiviteten i rottekornceller ble det sett en langt høyere aktivitet i pellet 10000 g og i
supernatanten. Aktiviteten i supernatanten kan skyldes bidrag fra fragmenter av kjerner og
mitokondrier, men også fordi APE finnes løst i cytoplasma (Duguid et al. 1995). Aktiviteten i
pellet 10000 g pr protein var omkring 3 ganger høyere enn for de andre fraksjonene.
Årsaken til dette kan ikke fastslås. Studier har vist at den mitokondrielle varianten har
omtrent 3 ganger høyere aktivitet enn nukleær variant (Chattopadhyay et al. 2006). Dersom
denne pelleten har et høyere innhold av mtAPE i forhold til de andre fraksjonene, kan dette
forklare noe av forskjellen i aktivitet.
Data om APE-aktivitet i kyllingkornceller er fra et pilotforsøk med to paralleller. Man må
være varsom med å trekke konklusjoner, men avvikene mellom parallelene var så vidt små
at det kan sees en tendens. Justering av aktivitetene for protein fjernet ikke tendensen at
glutamatbehandling gir redusert aktivitet i pellet 750 g og 6000 g, med en økning i aktivitet i
pellet 3000 g. Total aktivitet og enzymaktivitet pr proteinmengde var størst for pellet 750 g
samsvarende med at reparasjonsaktiviteten er størst i kjernene. For fraksjoner fra
kyllingkornceller ble mindre aktivitet gjenfunnet i supernatanten. Om kylling-APE er sterkere
bundet til membraner eller i mindre grad foreligger løst i cytoplasma enn rotte-APE er ikke
studert, men kan være spennende å undersøke i framtiden. APE-aktiviteten var minst i
pellet 6000 g for glutamatbehandlede prøver. Denne tendensen er interessant da det i
denne fraksjonen både ble sett økt ROS og nedgang i DNA-replikasjon etter
glutamatbehandling.
BER er ikke bare avhengig av APE, men et samspill av flere enzymer. Studier av DNAreparasjon bør undersøke enzymer som virker i alle trinnene av BER. OGG1 er en av
glykosylasene som initierer BER. Betydningen av dette enzymet ved reparasjon av DNAskade i nevroner ved eksitotoksisitet kan belyses spesielt ved bruk av korncellekulturer fra
ogg1-/- mus. Etableringen av cellekulturer med kornceller fra mus har lagt grunnlaget for at
dette kan gjøres i framtidige studier. Sentrifugeringsmetoden så ut til å kunne anvendes på
korncellekulturer fra mus, og effekt av OGG1 kan studeres i forskjellige fraksjoner.
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4.2.5

Mulig sammenheng mellom ROS, DNA-replikasjon og -reparasjon

Studier peker på en sammenheng mellom oksidativt stress, manglende evne til reparasjon
og replikasjon og DNA-fragmentering (Harrison et al. 2005). Basert på data i dette
prosjektet er det derfor interessant å trekke sammenlikninger på jakt etter en liknende
sammenheng og for å belyse en eventuell heterogenitet i fraksjonene.
Glutamateksponering av kyllingkornceller induserte ROS i fraksjoner med mindre tette
mitokondrier. Dette var de samme fraksjonene der det ble sett DNA-nedbrytning og
nedsettelse i DNA-replikasjon. I pilotforsøket av måling av APE ble det sett minst
reparasjonskapasitet i pellet 6000 g som vil inneholde mindre tette mitokondrier. Det kan
altså se ut til at glutamateksponering av kyllingkornceller i størst grad rammer mindre tette
mitokondrier.
For korncellekulturer fra rotte er det ikke like lett å spore en tendens. ROS-nivåene var noe
høyere i tyngre fraksjoner for rottekornceller, og det var i disse fraksjonene det ble sett
nedgang i DNA-replikasjon. Det ser derfor ut til at tette mitokondrier i størst grad rammes av
glutamatbehandling, og dette er motsatt av hva som ble sett for kylling. APE utviser i rotte et
annet mønster enn i kylling. Det ser ut til at glutamatbehandling kan føre til en oppregulering
av APE i den tyngste fraksjonen der det også var økt ROS nivå og nedgang i DNAreplikasjon. Det er svært interessant dersom det viser seg at glutamatbehandling og ROS
kan indusere økt APE i rottekornceller og redusert APE i kyllingkornceller.
Selv om det ikke kan trekkes endelige konklusjoner, er funnene i tråd med forsøk som har
vist at mitokondrier bidrar ulikt ved apoptoseprosesser etter glutamatbehandling. Dette
motiverer for flere studier for å belyse viktigheten av mitokondriell heterogenitet ved
eksitotoksisitet.
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4.3
•

Konklusjon
Mitokondrier i korncellekulturer kan separeres etter tetthet ved subcellulær
fraksjonering ved differensiell sentrifugering. Metoden kan brukes på kulturer av
kornceller fra rotte, kylling og mus. Sentrifugeringsfraksjonene som oppnås er ikke
rene mitokondriefraksjoner, men inneholder komponenter fra andre organeller.
Metoden er egnet til å separere mitokondrier i fraksjoner for studier av heterogenitet
ved rene mitokondrielle fenomen, men mindre egnet ved forsøk der det kreves høy
grad av renhet.

•

Glutamateksponering endrer ikke fordelingsmønsteret av mitokondrier i fraksjoner
ved sentrifugering signifikant etter 2 timer.

•

Glutamateksponering av kyllingkornceller induserer økt ROS sammenliknet med
ubehandlet kontroll. Økningen kommer i en fraksjon med mindre tette mitokondrier.
Glutamateksponering av rottekornceller gir ikke tilsvarende effekt.

•

Glutamateksponering nedsetter DNA-replikasjon signifikant i både rotte- og
kyllingkornceller. Ved subcellulær fraksjonering ved differensiell sentrifugering sees
det at fraksjonene rammes i ulik grad. Det synes som om nedgangen i DNAreplikasjon i fraksjonene kan være relatert til forhøyet nivå av ROS.

•

Mitokondrier fra rotte- og kyllingkornceller fordeler seg noe ulikt i fraksjoner ved
subcellulær fraksjonering ved differensiell sentrifugering. Fraksjonene fra rotte- og
kyllingkornceller har forskjellige egenskaper når det testes for biologisk funksjon.
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Vedlegg 1: Vurdering av rensetrinn
Før mitokondriene ble separert ved sentrifugering med forskjellige hastigheter ble det gjort
to rensetrinn som beskrevet i materialer og metoder (2.5). Opprensingen ble gjort ved å
pelletere prøvene ned ved 10000 g og bytte supernatant to ganger.
Det var helt vesentlig å foreta denne opprensingen for å fjerne rester av dyrkningsmedium
og eventuelle rester av BSA, EDTA og 3H-thymidin som ellers kunne ha virket forstyrrende
inn på analyseresultatene.
Det ble vurdert at homogenisering av cellene med sprøyte og kanyle skulle gjøres før
rensetrinnene. Fordelen med dette var at ved opprensing var cellene lysert slik at både
ekstracellulære og intracellulære komponenter kunne fjernes. Dersom homogeniseringen
ble gjort etter rensetrinnene, ville opprensingen kun ha fjernet ekstracellulære komponenter.
Ulempen var at man sto i fare for å miste cellemateriale i tilfelle mitokondriene ikke
pelleterte ned i stor nok grad ved 10000 g.
Det var derfor interessant å undersøke hvor stor andel av mitokondriene som gikk tapt ved
denne behandlingen. For å få et estimat på tapet ble det målt MT Green i de to
supernatantene fra rensetrinnet og det ble regnet ut hvor stor andel av mitokondrier som
gikk tapt. Resultater viste at ca 15 – 17 % av mitokondriene målt ved MT Green gikk tapt i
de to rensetrinnene (tabell 1). Det var lite variasjon mellom kylling- og rottekornceller, og det
ble ikke sett endring ved behandling.
Tapet av mitokondrier var akseptabelt, men det er teoretisk mulig at det tapes en
subpopulasjon av mitokondrier med spesielle egenskaper. Tapet av mitokondrier kunne
muligens ha blitt begrenset ved å sentrifugere med større kraft, men en sentrifuge der dette
var mulig var ikke tilgjengelig under forsøkene.
Tabell 1: Tap av mitokondrier i rensestrinn estimert med MT Green

Celletype

Behandling

Rotte

Kylling

Mitokondrier tapt

Antall forsøk

Ubehandlet

16 ± 1,6 %

14

Bufferbehandlet

15 ± 2,1 %

12

Glutamatbehandlet

15 ± 1,5 %

12

Ubehandlet

17 ± 2,2 %

12

Bufferbehandlet

16 ± 2,2 %

12

Glutamatbehandlet

15 ± 2,6 %

11
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Vedlegg 2: Vurdering av MitoTracker®-reagenser
Bruk av MT Green (MitoTracker® Green FM) fungerte som en intern kontroll på total
mengde mitokondrier. MitoTracker® Red CM-H2-XROS ga verdifull tilleggsinformasjon om
ROS-produksjon. For at en endring som ble sett ved bruk av dette reagenset kunne
tilskrives ROS-produksjon og ikke fargereagenset, ble den vanlige, oksiderte formen av
reagenset, MitoTracker® Red CMXROS (MT Red CMXROS) relatert mot MT Green. MT
Red er blant annet avhengig av intakt membranpotensial i mitokondriene for å kunne farge
dem, og denne egenskapen kan ha betydning for tolking av prøveresultater.
MitoTracker-reagensene ble sammenliknet i 2 uavhengige forsøk med korncellekulturer fra
rotte og i 3 uavhengige forsøk med korncellekulturer fra kylling. Da MT Red CMXROS ble
relatert mot MT Green, ble det sett at ratioen var avtakende for lette fraksjoner (figur 1).
Dette måtte skyldes fargereagensenes egenskaper framfor en biologisk funksjon knyttet til
ROS-produksjon. Det er mulig mekanisk påvirkning som følge av økt antall
sentrifugeringstrinn førte til at en av MitoTrackerne lakk ut. Bruk av den reduserte formen av
MT Red kunne fortsatt gi nyttig ekstrainformasjon, men resultatene måtte tolkes i lys av
funnet om fargeløsningenes egenskaper.
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Fluorescensintensitet
MT Red/MT Green
(normalisert til ubehandlet)

A. Rotte
1,6
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1
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0
P-750

P-3000

P-6000

P-10000

S-10000

P-10000

S-10000

Fluorescensintensistet
MT Red/MT Green
(normalisert til ubehandlet)

B. Kylling
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
P-750

P-3000

Ubehandlede prøver

P-6000

Prøver behandlet med Lockes buffer

Prøver behandlet med glutamat
Figur 1. Forholdstallet MT Red CMXROS/MT Green avtar med økende antall
sentrifugeringstrinn. Korncellekulturer fra rotte (7 dager in vitro) og kylling (3 – 4 dager in vitro) ble
farget opp med MT Green og MT Red CMXROS i 45 min – 1 time. De ble deretter utsatt for enten:
ingen behandling, behandling med Lockes buffer eller behandling med 100 µM glutamat og 10 µM
glycin i 15 minutter. Etter 2 timer inkubasjon ble kulturene høstet og fraksjonert ved differensiell
sentrifugering ved 4 ulike hastigheter svarende til 750 g, 3000 g, 6000 g og 10000 g. Dette ga
opphav til 5 fraksjoner (P = pellet, S = supernatant). Det ble målt fluorescens av MT Green og MT
Red CMXROS i fraksjonene og forholdstallet ble beregnet. I (A) er data fra rottekornceller presentert
og gitt normalisert til ubehandlet kontroll. Tallene er gjennomsnitt med SD (n = 2). I (B) er data fra
kyllingkornceller presentert og oppgitt normalisert til ubehandlet kontroll. Tallene er gjennomsnitt med
SE (n = 3).
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Vedlegg 3: Vurdering av 3H-thymidininkorporering
For å kunne avgjøre om bruk av radioaktivt merket thymidin er en akseptabel måte å
estimere DNA-replikasjon på, måtte det vurderes hvorvidt den radioaktivteten som måles
ved scintillasjonstelling faktisk skyldes 3H-merket thymidin som er tatt opp i DNA som følge
av replikasjon eller reparasjon og ikke kun 3H-thymidin som er tatt opp av cellen uten å gå
inn i DNA.
Inkorporeringsgraden ble vurdert i tre forsøk: et med kornceller fra kylling, et med kornceller
fra rotte og et forsøk med kornceller fra ogg-/- mus.
Forsøket ble utført ved at et prøvevolum ble delt i to. Den ene delen ble tatt ut til direkte
måling av 3H-nivå. Av den andre delen ble det isolert DNA ved hjelp av Qiagen DNAisoleringskit. Det ble målt 3H-nivå i isolert DNA. Graden av inkorporering ble beregnet som
radioaktivitetsnivå i isolert DNA mot radioaktivitetsnivå i prøver som var tatt direkte ut til
måling.
Første forsøk ble gjort i kylling og viste en inkorporeringsgrad på omkring 60 %. Dette er
omtrent det utbytte et DNA-isoleringskit gir og tyder på god inkorporering. For rotte ble DNA
ikke tilfredsstillende isolert og forsøket forkastet.
Ved forsøk i mus ble det gjort to grep for å bedre utbyttet ved DNA-isoleringen. Det ble
tilsatt 3 µg laksesperm-DNA før isolering. Dette fungerte som carrier-DNA og bidro til bedre
isolering. Eluering av DNA fra isoleringskolonnen ble gjort 3 ganger for å få med mest mulig
DNA. Dette ga en inkorporeringsgrad på 70-75 %.
Basert på disse forsøkene ble det konkludert med at 3H-thymidin inkorporeres i DNA i
tilfredsstillende grad til å kunne brukes som anslag for DNA-replikasjon.
3

Tabell 1: Inkorporeringsgrad av H-merket thymidin i DNA

Forsøk

Behandling

Kylling

Ubehandlet

55 %

Bufferbehandlet

65 %

Glutamatbehandlet

60 %

Ubehandlet

70 %

Bufferbehandlet

75 %

Glutamatbehandlet

75 %

Mus ogg -/-

Inkorporeringsgrad
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Forkortelser
AIF
AMPA
AP
APE
ATP
BAX
BCL-2
BER
BUF
DCD
DIV
DNA
DRP
ER
GFAP
GLU
GTP
HSP-60
MFN
MPT
MQ
MT Green
MT Red
mtAPE
mtDNA
nAPE
nDNA
NMDA
NO
OGG1
ogg1 -/ -mus
P-10000
P-3000
P-6000
P-750
PT
ROS
RPM
S-10000
SD
SE
SOD

apoptoseinduserende faktor
alfa-amino-3-hydroksy-5-metyl-4isoksazolpropionat
apurin/apyrimidin
AP endonuklease
adenosintrifostat
Bcl-2-assosiert X-protein
B-cellelymfom 2
base excision repair,
baseutbyttingsreparasjon
2+
Lockes buffer med Mg
delayed calcium deregulation, forsinket
kalsiumderegulering
dag in vitro
deoksyribonukleinsyre
dynaminrelatert protein
endoplasmatisk retikulum
glial fibrillary acidic protein, astrocyttmarkør
glutamat
guanosintrifosfat
Heat shock protein 60
mitofusin
mitochondrial permeability transition,
mitokondriell permeabilitetstransisjon
Milli Q (vannstandard)
MitoTracker® Green FM
MitoTracker® CM-H2XROS
mitokondriell variant av AP endonuklease
mitokondrielt DNA
nuklær variant av AP endonuklease
nuklært (kjerne) DNA
N-metyl-D-aspartat
nitrogenmonoksid
8
oxo G glykosylase, 8-oxo-G-glykosylase
transgen mus knockout for genet som koder for
OGG1
pellet 10000 g
pellet 3000 g
pellet 6000 g
pellet 750 g
permeability transistion, permeabilitestransisjon
reaktive oksygenspesier/forbindelser
rounds pr minute, omdreininger pr minutt
supernatant 10000 g
standard deviation, standardavvik.
standard error, standardfeil
superoksiddismutase
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