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Summary 

 
Cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA) is a holoenzyme, which in the inactive 
form consists of two regulatory (R) subunits and two catalytic (C) subunits. PKA is a 
key enzyme in cellular signal transmission systems and an important regulatory factor 
in the activation of T-lymphocytes. The diversity of cellular responses due to 
signalling through the cAMP-PKA system can be explained by the existence of 
multiple R and C isoforms and splicing variants that can form a PKA holoenzyme. 
An important aspect of cell signalling is subcellular localization of components in 
intracellular signalling pathways. Lipid areas, also called lipid rafts, are specific 
domains in the cell membrane. They work as unifying platforms for a variety of 
external stimuli that the cell is exposed to. Subcellular localization of PKA R and C 
isoforms may affect their role in regulating the process of T-cell activation.  
 
In the present work our major objectives were to establish a method to investigate the 
localization and activity of PKA catalytic subunits Cαl, Cβ2, and Cβ4 as control in 
the cell membrane using transfected HEK 293T cells as a model system, and compare 
our results with findings in human T-lymphocytes. Moreover, we wanted to examine 
the effect of increased cAMP concentration on PKA Cαl, Cβ2 and Cβ4 as control, 
with special attention to their association and cAMP induced activity of those in the 
lipid rafts.  
We showed that a proportion of PKA Cαl and Cβ2 catalytic units can be detected in 
lipid rafts in both cell model systems.  There was also an enrichment of the 
neurospecific C subunit Cβ4 that was transfected and used as control in the HEK 
293T cells.  
Localization in the lipid rafts was confirmed by showing co-fractioning of C subunits 
with lipid-raft marker flotillin-1. We showed in addition that PKA Cαl, Cβ2 and Cβ4 
units were catalytically active in the lipid rafts assayed by phosphorylation of the 
PKA-specific substrate Kemptide in vitro in both HEK 293T and T-cells.  
We also showed that the localization of PKA C subunits in lipid rafts was 
differentiated. Although all investigated C subunits could be detected in lipid raft-rich 
fractions, the relative proportion of active Cβ2 subunits compared to proportion of 
active Cα1 or Cβ4 units was higher in the lipid raft fractions than in non-lipid raft 
fractions.  
Finally, we could demonstrate relatively higher cAMP induced increase in the 
activity of Cβ2 compared with Cα1 or Cβ4 associated with lipid rafts. 
 
We concluded that our method and our model systems are suited to detect 
catalytically active PKA C subunits associated with the lipid rafts, and can be useful 
as the basis for developing future studies that wish to describe and compare the 
regulation of processes that occur after the activation of human T-lymphocytes with 
different ligands or drugs. 
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Sammendrag 

Syklisk AMP-avhengig protein kinase (PKA) er et holoenzym, som i inaktiv form 
består av to regulatoriske (R) subenheter, og to katalytiske (C) subenheter. PKA er et 
nøkkelenzym i cellulær signaloverføringssystemer og en viktig regulerende faktor 
ved aktivering av T-lymfocytter. Mangfoldet av cellulære responser på grunn av 
signalering gjennom cAMP-PKA systemet kan forklares ved eksistensen av flere R 
og C isoformer og spleisevarianter som kan danne et PKA holoenzym.  
Et viktig aspekt ved cellesignalering er subcellulær lokalisering av komponenter i en 
intracellulær signalvei. Lipidområder også kalt lipid rafter er spesifikke områder i 
cellemembranen. De virker som samlende plattformer for mange ulike eksterne 
stimuli som cellen blir eksponert for. Subcellulær lokalisering av PKA R og C 
isoformer kan påvirke deres rolle i reguleringsprosessen av T-celle aktivering. 
 
I denne oppgaven ønsket vi å etablere en metode for å undersøke lokalisering og 
aktivitet av PKA katalytiske subenheter Cα1, Cβ2 og Cβ4 som kontroll i 
cellemembranen ved bruk av transfekterte HEK 293T celler som modellsystem, og 
sammenlikne våre resultater med funn i humane T-lymfocytter. Videre ønsket vi å 
undersøke effekten av økt cAMP konsentrasjon på PKA Cα1, Cβ2, samt Cβ4 med 
spesiell hensyn til forankring og cAMP induserbar aktivitet av disse i lipid rafter.  
 
Vi viste at en andel av PKA Cα1 og Cβ2 katalytiske enheter kan påvises i lipidrafter i 
begge cellemodellsystemet. Det var også en anrikning av den neurospesifikke C 
subenheten Cβ4 som ble transfektert inn og brukt som kontroll i de HEK 293T 
cellene.  
Lokalisering i lipid raftene ble bekreftet ved å vise kofraksjonering av C enheter 
sammen med lipid raft-markør flotillin-1. Vi viste i tillegg at PKA Cα1, Cβ2 og Cβ4 
enheter var enzymatisk aktive i lipid raftene ved at de fosforylerte det PKA-
spesifikke substratet Kemptide in vitro i både transfekterte HEK 293T og T-celler.  
Vi viste også at lokaliseringen av PKA C enheter i lipidrafter var differensiert. Selv 
om alle undersøkte C enheter kunne påvises i lipid raft-rike fraksjoner, var den 
relative andelen av aktive Cβ2 enheter sammenliknet med andelen av aktive Cα1 
eller Cβ4 enheter i lipid raft fraksjoner høyere enn i ikke-lipid raft fraksjoner.  
Til slutt kunne vi vise til forholdsvis høyere cAMP induserbar økning i aktiviteten av 
Cβ2lokalisert i lipid raftene sammenliknet med Cα1 eller Cβ4. 
 
Vi konkluderte med at vår metode og våre modellsystemer er velegnet for å påvise 
aktive PKA C enheter lokalisert i lipid raftene, og kan være aktuell som basis for 
videre undersøkelser som ønsker å beskrive og sammenlikne reguleringen av 
prosesser som oppstår etter aktiveringen av humane T-lymfocytter med forskjellige 
ligander eller medikamenter.   
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1. Innledning 

At riktig ernæring er nøkkelen til god helse har lenge vært kjent. Tilstrekkelig 

mengde og sammensetning av næringsstoffer er vesentlig for reguleringen av mange 

fysiologiske prosesser i kroppen. Underernæring og sult skader cellene i alle livets 

faser fra fosterstadiet til det voksent liv. Alle raskt delende celler er utsatt for 

skadelige virkningen av underernæringen. Vi vet at kroppens forsvarsmekanismer 

slik som immunsystemet også påvirkes i negativ retning. (Keusch GT., 2003; 

Maggini et al., 2007). I situasjoner hvor kroppen ikke får de næringsstoffene den 

trenger til å danne hormoner og andre kjemiske stoffer som er viktige for stimulering 

og dannelse av immunceller og/eller reparasjon av disse, kan konsekvensene være 

fatale (Modern Nutrition in Health and Disease- Chapter 45., Shils et al., Lippincott, 

Williams & Wilkins, 1999). Manglende syntese og dysfunksjon av immunceller 

åpner veien til angrep av patogene agenser som bakterier, virus, parasitter (Modern 

Nutrition in Health and Disease- Chapter 97., Shils et al., Lippincott, Williams & 

Wilkins, 1999). I tillegg, kreftceller blir ikke gjenkjent og eliminert, noe som kan 

resultere i kreftsykdom (Davis & Milner, 2007). Også andre former for immunsvikt 

som for eksempel AIDS (Aquired immuno- deficiency syndrom) kan ikke 

kontrolleres (Liang B. et al., 1996). 

1.1 Cellesignalering 

Signaloverføring i cellene er et komplisert samspill hvor stimuli fra cellens ytre miljø 

overføres til det indre miljø hvor intracellulære signalveier aktiveres. Dette regulerer 

videre en rekke biokjemiske og fysiologiske prosesser i cellene (Smock & Gierasch, 

2009). 

På cellenivå initieres det en signaloverføringsvei ved at en ligand bindes til et 

mottakermolekyl på cellens overflate, f.eks. en reseptor i cellemembranen, deretter 

aktiveres transmembrane proteiner og til slutt proteiner i cellens indre. Disse 
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prosessene omfatter ofte en kaskade av reaksjoner. Resultatet blir blant annet 

forandringer i gentranskripsjon og proteinsyntese, eller enzymaktivitet. Hormoner og 

neurotransmittere utøver sin virkning på immune celler (Berczi I. et al., 2009) 

gjennom stimulering av ulike reseptorer, inklusive de heterotrimeriske G-

proteinassosierte reseptorene. Hormoner fungerer som ligand for disse og påvirker 

metabolismen, cellevekst, cellesyklus, differensiering og genregulering (Wang & 

Wong, 2009).  

G-protein assosierte reseptorer (Lohse et al., 2008) formidler signaler til cellens indre 

gjennom såkalte sekundære budbringere av protein kinaser som feks. Adenosin 3’,5’-

syklisk monofosfat (cAMP)  og cAMP-avhengig protein kinase A signalvei (Pierce et 

al.,2002). 

Proteinfosforylering 

Proteinfosforylering er en av de viktigste prosesser i signaloverføringen. Kilden til 

fosfatgrupper er som oftest ATP. Regulering av biokjemiske reaksjoner via 

fosforylering/defosforylering virker som en "av-på" bryter i mange prosesser i 

kroppen. Fosforylering via forskjellige kinaser, samt defosforylering via fosfataser 

forandrer proteinenes egenskaper betydelig (Krebs & Beavo, 1979). Resultatet er at 

proteinet kan bl.a. gjenkjenne, binde, aktivere eller deaktivere sitt substrat. Med dette 

påvirkes bl.a. overføring av signaler i cellen i positiv eller negativ retning. 

cAMP og adenylyl syklase 

Som nevnt er cAMP en sekundær budbringer. Den er involvert i regulering av mange 

forskjellige prosesser i cellene fra celledeling og cellevekst, differensiering, 

proliferasjon, intracellulær transport, reguleringen av ionekonsentrasjonen i cellen via 

påvirkning av ionekanaler, eksocytose, signaloverføring, kondensering og 

dekondensering av kromatin, steroidogenese og reproduktiv funksjon, immunrespons 

osv. (Kopperud et al., 2003) 
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Syklisk AMP genereres fra ATP i en reaksjon katalysert av enzymet adenylyl 

syklase. cAMP omdannes videre til 5’-AMP hvor reaksjonen er katalysert av 

fosfodiesteraser (PDE).   Når en ekstracellulær ligand bindes til et transmembrane G-

proteinkoblete reseptor, gjennom påvirkning av G-proteiner kan forskjellige 

isoformer av adenylyl syklase enten aktiveres eller hemmes. Disse reseptorene finnes 

på bestemte steder i cellemembranen, ofte assosiert med elementer i cytoskelettet. Det 

forklarer eksistensen av lokaliserte ansamlinger av cAMP i cellen. (Figur 1.1) 

 

Figur 1.1. cAMP-PKA signalvei. Syntesen av cAMP skjer i nærheten av reseptor komplekser. 
Ligandbinding til Gprotein assosierte reseptor i cellemembranen forandrer aktiviteten av adenylyl 
syklase og den lokale konsentrasjonsgradienten til cAMP.  cAMP konsentrasjon reguleres via lokale 
fosfodiesteraser (PDEs) og delvis PKA. Sannsynligvis er de forskjellige isoformer av PKA forankret i 
nærheten av disse cAMP pooler og er spesielt sensitive på lokale forandringer i cAMP konsentrasjon. 
Komponentene til signalveier blir på denne måten avgrenset på et bestemt areal innenfor cellen som 
vesentlig øker effektiviteten av enzymer og signaloverføringen. (kilde: Taskén, Kjetil, and Einar 
Martin Aandahl. Localized Effects of cAMP Mediated by Distinct Routes of Protein Kinase A. Physiol 

Rev 84: 137–167, 2004; 10.1152/physrev.00021.2003.) 
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Konsentrasjonen av cAMP der er nøye kontrollert via lokale fosfodiesteraser og PKA 

(bl.a) som feedback inhibitor.  

Ulike former av PKA er bundet til ankerproteinene A-kinase ankringsproteiner 

(AKAP) (Smith & Scott, 2006). AKAP-PKA kompleksene er ofte lokalisert i 

nærheten av lokale cAMP ansamlinger som sikrer effektiviteten til cAMP-PKA 

signaloverføringskjeden (Tasken & Aandahl, 2004)  

Hittil er det identifisert 9 isoformer av adenylyl syklase i pattedyr (Hanoune & Defer, 

2001). 

1.2 Syklisk AMP-avhengig protein kinase 

PKA er et nøkkelenzym i cellulær signaloverførings systemer og ble oppdaget i 1968 

som den første protein kinasen (Walsh et al., 1968)  

PKA er et holoenzym, som i inaktiv form har tetramerisk struktur. Det inaktive 

holoenzymet består av fire proteiner. To regulatoriske (R) proteiner som danner en 

dimer og to enzymer (katalytiske proteiner, C) som er bundet til hver sin R subenhet. 

C subenhetene er enzymatisk aktive når de blir frigjort fra holoenzymet (Skålhegg & 

Tasken, 2000). 

R strukturen består av tre hoveddomener som kontrollerer dens funksjoner (Taylor et 

al., 2008). Ved den N-terminal enden finner vi AKAP-bindingsdomenet som også 

inneholder et domene ansvarlig for R-R dimerdannelse. C-terminalt for disse 

domenen finner vi et C interaksjonsdomene som regulerer PKA aktiviteten. De 

viktigste regioner her er region for interaksjon med C enhet og region med enten 

autofosforylering-sete (ved RII) eller pseudosubstrat-sete (ved RI). Ved den C-

terminale enden finner vi to cAMP-binding domener som kalles cAMP-bindingssete 

A og B. Syklisk AMP bindes først til B sete. Dette forårsaker en 

konformasjonsendring som åpner sete A for cAMP.  
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Strukturen til C enheter kan beskrives som en proteinkjede delt inn i tre domener: den 

N-terminal enden, den katalytiske kjernen og den C-terminal enden (Taylor et al., 

2008). Det katalytiske domene er lengst og inneholder Mg2+ATP- bindingssete lengst 

mot N-terminalen og et substratbindingssete lengst mot den C-terminale enden. 

Tredimensjonalt vises denne katalytiske delen som en kløft hvor de nevnte 

bindingssetene befinner seg på kløftets sider. 

Når cAMP konsentrasjon øker i løpet av signaloverføringen, forårsaker den 

forandringer i PKA strukturen. Fire cAMP molekyler binder seg til et PKA 

holoenzym, - to molekyler cAMP til hver R subenhet på en kooperativ måte med en 

påfølgende konformasjonsendring av R subenheten. Dermed frigjøres de C 

subenheter som da dissosieres fra tetrameret og aktiveres til fosforylering av 

spesifikke substrater i aminosyrene serine og/eller treonin (Skålhegg & Tasken, 

2000). Det er et stort antall forskjellige stimuli som aktiverer cAMP-PKA signalveien 

(Figur 1.2), dermed finnes en hel rekke av forskjellige responser som kan oppnås. 

PKA-fosforylerte proteiner er involvert bl.a. i cellevekst, differensiering, 

metabolisme, kontroll av transkripsjon og funksjon av ionekanaler. 
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Figur 1.2 cAMP-PKA signalvei Syklisk adenosin 3’,5’-monofosfat (cAMP) blir dannet fra ATP som 

følge av ligandbinding til  G-protein-koblede reseptorer (Reseptor 1 and Reseptor 2). Dette aktiverer 

adenylyl syklase (AC) som danner cAMP fra ATP. cAMP stimulerer og forandrer aktiviteten til tre 

forskjellige cAMP-reseptormolekyler som inkluderer ion-kanaler, Epac som regulerer Rap1 -en type 

guanine-nucleotide-exchanging faktor- og ulike typer PKA holoenzymer. PKA er det viktigste mål for 

cAMP effekter.  RI, RII and C er betegnelser for PKA subenheter.  (kilde: Skålhegg, B.S., and Taskén, 

K. Specificity in the cAMP/PKA Signaling Pathway. Differential Expression, Regulation, and 

Subcellular Localization of Subunits of PKA, Front Biosci. (2000), 5:D678-93))  

 

Mengden av frie C enheter kontrolleres via R enheter som fungerer som buffer til C 

enheter. Binding til R inaktiverer C enheter, og PKA aktiviteten i cellen avtar. En 

annen regulator av PKA aktivitet er den temperaturstabile proteinkinase inhibitor 

(PKI) lokalisert i cellekjernen (Sastri et al., 2005). Denne binder spesifikt til det 

aktive sete av C. De C enhetene dissosierer fra holoenzymet etter stimulering ved økt 

cAMP konsentrasjon, diffunderer ut i cytosol og til kjernen ved passiv diffusjon hvor 

de inaktiveres ved å binde til PKI. PKI bidrar til nedreguleringen av aktiviteten av 

alle C enheter, unntatt Cγ som ikke inneholder domene som kan binde PKI. Den N-

terminale enden av PKI inneholder et område med arginin residier - inkludert 

Arg133- som etterlikner bindingsetet i substratet. Den gjør at C enheten gjenkjenner 

PKI som pseudosubstrat og binder den med høy affinitet. PKI inneholder også en 

nukleært eksportsignal (NES) og kan dermed transportere C ut fra cellekjernen (Wen 

et al., 1995). 

Protein kinase A isoformer 

Mangfoldet av cellulære responser på grunn av signalering gjennom cAMP-PKA 

systemet kan delvis forklares ved eksistensen av flere R og C isoformer og 

spleisevarianter. Kombinasjoner av disse kan gi opphav til forskjellige holoenzymer 

med ulike biokjemiske og fysiologiske egenskaper (Ørstavik et al., 2005). Dette 

påvirker hvordan holoenzymet reagerer på økning av cAMP konsentrasjon etter 

ligandbinding til reseptorene, hva er relativ konsentrasjon av frie subenheter i cellen 
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og deres forhold til hverandre, i hvilke celler /vev er de lokalisert, samt biofysiske og 

kjemiske egenskaper til enzymet. 

Hos pattedyr er det påvist fire gener som koder til isoformer av R: to RI isoformer – 

RIα og RIβ; og to RII isoformer – RIIα og RIIβ. PKA holoenzymer som inneholder 

henholdsvis RI og RII kalles PKA type I og PKA type II (Skålhegg & Taskèn, 2000). 

De fire R isoformene har forskjellige biokjemiske egenskaper som bl.a. innebærer at 

de binder cAMP med ulik affinitet (Dostmann & Taylor, 1990).  PKA I og PKA II er 

også forskjellige mht på hvor de lokaliserer i cellen. Holoenzym med RI subenheter 

er normalt lokalisert i cytosol, mens holoenzym med RII subenheter finner vi som 

regel assosiert med subcellulære strukturer og organeller. Dette forklares med at RII 

subenheter kan være assosiert med AKAPs. Omtrent 50 forskjellige AKAPs er kjent, 

de fleste binder RII med høy affinitet. Noen binder både RII og RI, mens andre igjen 

binder bare RI. AKAPs fungerer også som signalenheter ved at de binder flere 

enzymer/proteiner i en bestemt signalvei (Michel & Scott, 2002; Wong & Scott, 

2004). 

Det finnes fire gener som koder for C subenheter. Disse kalles Cα, Cβ, Cγ og PrKX 

(X-chromosome encoded protein kinase X) (Zimmermann et al., 1999). Cα og Cβ er 

lokalisert i flere typer celler, mens Cγ finnes som mRNA i testikulære celler hos 

primater. Rollen Cγ spiller in vivo er ikke forstått (Beebe et al., 1990) 

To spleise-varianter av Cα (Cα1 og CαS) og mer enn 16 spleisevarianter av Cβ er 

kjent. Alle C subenhetene er konserverte proteiner med et felles strukturert katalytisk 

domene. De er forskjellige ved at de er hypervariable i den N-terminale enden, takket 

være alternativ spleising på ekson1, samt differensiel spleising av eksonene a, b og c 

på C genen (Ørstavik et al., 2001). 

Den dominerende isoformen av PKA C subenhetene er Cα1 som finnes i alle humane 

celler undersøkt, og også identifisert hos pattedyr. CαS derimot er kun lokalisert i 

spermceller (Reinton et al., 2000)  
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 Det Cβ1 er høyest uttrykt i hjernen, men er også på et langt lavere nivå funnet i de 

fleste andre vev (Ørstavik et al., 2001). Cα1 og Cβ1 har begge en relativ molekylvekt 

på ca 40 kDa, danner en N-terminal α- heliks og har autofosforyleringsete ved Ser-

10. I tillegg har både Cα1 og Cβ1 aminosyren Gly ved N terminal enden som er 

myristylert.  

De første 16 aminosyrer ved den N terminale enden i Cβ1 erstattes med andre 

aminosyresekvenser hos andre Cβ spleisevarianter. 

Spleisevariantene Cβ3, Cβ3b, Cβ3ab, Cβ3abc, Cβ4, Cβ4b, Cβ4ab og Cβ4abc samt 

Cβ1Δ4, Cβ2Δ4, Cβ3Δ4, Cβ3abΔ4, Cβ3abcΔ4 og Cβ4abΔ4 er påvist i nervevev 

(Kvissel et al., 2004; Larsen et al., 2007). 

Cβ2 subenheten er den største isoformen av alle PKA C subenheter med en beregnet 

molekylvekt på 46268 Da (~ 47kDa). Cβ2 har aminosyresekvensen på 63 aminosyrer 

kodet av exon 1 og antas å gi denne isoformen spesielle egenskaper mht. lokalisering 

og funksjon. Cβ2 er funnet i høyest konsentrasjon i lymfoid vev som thymus, milt, 

lymfeknuter, samt i blodets hvite blodceller. (Ørstavik et al., 2001; Ørstavik et al., 

2005) 

1.3 T-lymfocytter og T-cellereseptor 

Lymfocytter er en gruppe hvite blodceller og er en del av kroppens 

forsvarsmekanisme mot infeksiøse agens som reagerer på antigen, for eksempel 

proteiner eller karbohydratmolekyler i celleveggen til bakterier, i viruskapsulen osv. 

T-lymfocytter utvikles i thymus (Parkin & Cohen, 2001). Der modnes de og 

differensieres til såkalte naive T-lymfocytter, samt utvikler sin T-celle reseptor 

(TCR). Når cellene har utviklet sin TCR og koreseptorene CD4 eller CD8, forlater de 

thymus og forflytter seg til lymfeknuter, milt, Peyerske plakk og andre perifere 

lymfoide organer. Mens de befinner seg i blodet og det lymfatiske systemet kommer 

cellene i kontakt med antigen. Naive lymfocytter med bestemte reseptorer på 
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overflaten blir ”selektert” av antigen, stimulert til proliferasjon og klonal ekspansjon. 

Cellene som har vært i kontakt med antigen utvikler seg enten til cytotoksiske T-

celler (CD8+) som kan drepe målceller eller hjelper T-celler (CD4+) som kan deles 

inn i to subgrupper, Th1 og Th2.  

T-cellereseptor (TCR) er et glykoprotein på T cellens celleoverflate. Den er en 

heterodimer med en immunoglobulinlignende struktur som består av en α- og en β-

kjede (Cantrell, D., 1996). Kjedene er transmembrane og har en variabel (V)- og en 

konstant (C)-region. I tillegg har V-regionene hypervariable regioner distalt i kjedene 

som danner det antigenbindende stedet, og er ansvarlige for en enorm variabilitet mht 

antigenbinding.  

T-cellereseptor gjenkjenner korte peptidfragmenter av antigen kun når de er bundet til 

MHC molekyler klasse I eller II (hos mennesket HLA - Human Leukocyte Antigen -

molekyler).  

Signaloverføring i humane T-celler 

T-lymfocytter aktiveres når TCR kommer i kontakt med MHC/HLA på 

antigenpresenterende celler (APC). Når en T-celle og en APC danner en 

immunologisk synapse (Bromley et al., 2001), begynner en signaloverføringsprosess 

som består av kaskader av reaksjoner og ender med aktivering av transkripsjon og 

translasjon av IL-2 og IL2-reseptorgener, og andre gener som er viktige for dannelse 

av effektor T-celler. Mange av disse reaksjonene innebærer 

fosfolylering/defosforylering av proteiner. Proteinkinaser spiller en viktig rolle i 

denne signaloverføringskaskaden. 

Den immunologiske synapsen – dvs. kontaktflaten mellom en T-celle og en APC - 

består av TCR som binder antigen/HLA komplekset på APC sammen med 

adhesjonsmolekuler som øker bindingsenergien og stabiliserer kontaktflaten. I tillegg 

finnes det kostimulatoriske molekyler som enten er lokalisert på APC eller på T-

cellen. Når disse molekylene bindes til hverandre induserer de også signaler til 
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aktivering. Uten kostimulatoriske molekyler er ikke mulig å aktivere T-celler 

(McBride & Fathman, 2002) 

Signaloverføring i T-cellene inkluderer mange membran- og cytoplasmiske proteiner. 

TCR er samlokalisert med tre andre polypeptidkjeder ε, δ, γ) i spesielle deler av 

cellemembranen som kalles lipidrafter. I tillegg er TCR assosiert med en homodimer 

bestående av to ζ kjeder. Alle sammen danner -TCR-CD3-komplekset som er selve 

utgangspunktet for signaloverføringskjeden (Woods & Shimizu, 2001). 

Assosiasjonen av TCR med CD3-kompleks er nødvendig for å kunne overføre 

aktiveringssignalet fra den ekstracellulære delen til den intracellulære. 

Når TCR binder seg til HLA, da binder også koreseptoren CD4 eller CD8 til 

henholdsvis HLAII og HLAI. CD4/CD8 polypeptidkjeden er et transmembran 

protein med en lang intracytoplasmisk hale. Halen er assosiert med en Src protein 

tyrosin kinase kalt Lck (p56lck). Lck er inhibert av en annen protein tyrosin kinase 

Csk som er lokalisert i lipidrafter i hvilende celler. I løpet av T-celle aktiveringen 

frigjøres Csk fra lipid rafter og Lck kan dermed aktiveres. Lck og Fyn (p59fyn) 

fosforylerer ITAMs på CD3 kjedene (ITAMs / immunoreceptor tyrosine-based 

activation motifs) (Ilangumaran et al., 1999, Kabouridis et al., 1997), mens kun Lck 

fosfolylerer ITAMs på CD3ζ-kjeden. I løpet av denne prosessen dannes det mange 

bindingsseter til intracellulære enzymer som har SH2-domener. En av de viktigste er 

ZAP-70 (Bènè  M .C., 2006) som i fosforylert form er aktiv og videre fosforylerer 

LAT (Linker for activation of T-cells), PLC-γ (fosfolipase C-γ) og Ras.  

LAT er et viktig protein med ni tyrosin residier som når de blir fosforylert fungerer 

som substrat til signalmolekyler med SH2-domener i den distale delen av 

signaloverføringskjeden (Lin et al., 1999). Fosforyleringen av ITAMs og LAT 

fungerer som av og på brytere og er viktige knutepunkter i T-celle aktivering 

(Horejsi, 2004; Zhang et al., 1998). 
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PLC-γ (Suh et al., 2008) aktiverer proteinkinase C, som videre aktiverer 

gentranskripsjonsfaktor Nf-κB. Enzymet også bidrar til aktiveringen av NF-AT som 

går over til nukleus, binder til IL-2 promotoren og aktiverer den.   

Ras aktiverer en rekke kinaser som fører til dannelsen av AP-1 transkripsjonsfaktor. 

Denne aktiverer IL-2 promotoren og slår på gentranskripsjon på IL-2 genen 

(Immunologi, Bogen & Munthe, 2000, Universitetsforlaget).  

I tillegg til signaloverføring via TCR, det er nødvendig å sette i gang et annen 

kostimulatorisk signal for å kunne aktivere de naive T-celler. Kostimuleringen (Song 

et al., 2008) aktiverer Nf-κB og AP-1, og øker interleukin-2 produksjonen via 

stabilisering av IL-2 mRNA. De to signalene summeres opp intracellulært og fører til 

full stimulering av lymfocytter, proliferasjon og kloneksplosjon. 

På T-lymfocyttene sitter flere av komponentene til TCR-CD3 kompleks sammen med 

andre enzymer i lipid rafter, for eksempel CD4/CD8, LAT, Fyn, Lck, Csk (bundet til 

Cbp i raftene). Kontroll og nedregulering av signaloverføringen i T-celler skjer delvis 

via aktivering av Csk og SHP-1 og relokalisering av disse tilbake til lipid rafter, hvor 

de avbyter signalet ved å fosforylere Lck og Fyn. (Janes et al., 1999; Viola et al., 

1999).  PKA fosforylerer Csk og er dermed en viktig regulerende faktor ved 

aktivering av T-lymfocytter. 

1.4  Lipidrafter 

Lipidrafter (Figur 1.3) er mikrodomener i cellemembranen som er spesielt rike i 

kolesterol, sfingolipider og glykolipider (Simons & Toomre, 2000; Simons & Ikonen, 

1997). Per definisjon er raftene en del av cellemembranen som har lav tetthet og er 

motstandsdyktige for ikke-ioniske detergenter som Triton X-100. Den er også 

resistent for detergenten Brij-98 ved lave temperaturer (4°C) (Brown & Rose, 1992). 

De kalles også glykolipidrike membrandomener (glycolipid-enriched membrane 

complexes -GEMs), eller membrandomener resistente mot ikke-ioniske detergenter 

(Detergent Resistant Membranes -DRMs). Ideen om eksistensen av lipidrafter har 
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grunnlag i observasjoner ved bruk av modellsystemer, hvor man viste at det 

koeksisterer to deler - såkalte ”faser”- av cellemembranen som har ulike biofysiske 

egenskaper (Dykstra et al., 2003). Selv om begge faser er i flytende tilstand, kan de 

ikke blandes. Liquid ordered phase er den delen av membranens ytre lag som er 

tettpakket med sfingolipider med mettede acyl-kjeder (sfingomyelin og gangliosid 

GM1) og kolesterol. Dette er karakteristisk for lipidrafter. Resten av ytterlaget i 

plasmaer rik på glyserofosfolipider med umettede acyl-kjeder, løsere organisert, og 

kalles liquid disordered phase. Det indre lag inkluderer proteiner som er palmytolerte 

eller myristoilerte dvs. acylerte med mettede fettsyrer (som Src-kinaser Lck og Fyn, 

H-ras osv.) (Molecular biology of the cell, Alberts et al., Garland Science, 2002). 

Eksistensen av ytre og indre lag med forskjellige egenskaper antyder at raftene er 

spesifikke to-lags strukturer (bilayer) (Brown & London, 1998; Brown & London, 

2000; Janes et al., 1999).  

 

 

 

 

 

 Figur 1.3 Lipidraftenes struktur Lipidrafter er små membrandomener spesielt beriket i kolesterol og 

glykosfyngolipider, resistente mot ikke-ioniske detergenter.  Membranproteiner med lange 



 29

transmembrane lokaliserer i lipidraftene. Mange signalproteiner akkumuleres i disse små domener 

som øker effektiviteten av signaloverføring. Raftene er essensielle i signaloverføringen i T-, B-celler, 

også i andre immunkompetente celler. (kilde: Molecular biology of the cell, Alberts et al., Garland 

Science, 2002) 

 

Palmytoylering er en reversibel prosess og er en potensiell mekanisme for å 

kontrollere hvilke proteiner som blir assosiert med raftene (Melkonian et al., 1999). 

Proteiner med glykosylfosfatydilinositol(GPI)-lipid anker forankres i det ytre laget til 

raftene, mens andre proteiner har mettede hydrofobiske kjeder som hjelper å forankre 

dem i det indre laget. Proteiner som har umettede acyl-kjeder blir ikke inkludert i 

raftene. Det finnes proteiner som hele tiden er forankret i lipidrafter for eksempel 

flotillin, GPI-bundene proteiner, heterotrimeriske G-proteiner, adenylyl cyklase type 

III, -IV, -V og VI, Lck, Fyn, LAT, CD4 og CD8, CD45, MAP-kinase, caveolin osv. 

Disse kalles raftmarkører og kan gjenkjennes ved hjelp av spesifikke antistoffer. 

Rekruttering eller ekskludering av proteiner kan være av midlertidig karakter som 

skjer i løpet av en signaloverføringsproses (Pike, L., 2003). TCR er ikke inkludert i 

lipidrafter i inaktive T-lymfocytter, men rekrutteres i løpet av T-celle aktiveringen 

(Kabouridis & Panagiotis, 2006). Det samme gjelder for B-cellereseptor (BCR), PAG 

og CD39 som alle blir rekruttert til raftene, mens transferrin-reseptor og Ras blir 

ekskludert. 

Lipidrafter er dynamiske strukturer. Det er bred uenighet om hvor store disse 

mikrodomener er. Det finnes flere hypoteser som baserer seg på raftenes ulikhet mht. 

størrelse, løselighet i detergenter, lipidsammensetning, proteinbinding osv. Man deler 

vanligvis raftene i flere typer (Dykstra et al., 2003). 

Elementære rafter er små (<50nm), dynamiske strukturer som inneholder få proteiner 

og som finnes i hvilende celler. Det er få monomeriske reseptorer bundet til 

elementære raftene i disse cellene. Ligandbinding fører til dannelse av oligomeriske 

reseptorer som har høyere affinitet for raftene. Raftklaser er større enheter (0,1-1mm) 

med høy lipidtetthet og aktive signalkomponenter, som dannes etter aktiveringen. 
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Disse er stabile strukturer, oftest bundet til aktin cytoskelettet. (Miceli et al., 2001; 

Alonso & Millan, 2001; Horejsi, 2003; Horejsi, 2005; Pizzo & Viola, 2004; Harder, 

T., 2004) 

Det er flere kjente metoder for hvordan man isolerer lipidrafter. Den klassiske 

metoden er å bruke detergenter ved lave temperaturer (vanligvis 4°C) (Brown & 

Rose, 1992, Lisanti et al., 1994; Lisanti et al., 1995). Cellelysater blandes med kald 

buffer som inneholder 1 % TritonX-100, løsningen homogeniseres og det settes opp 

en lineær 5- til 40 % sukrose gradient. Raftene blir separert fra resten ved hjelp av 

ultrasentrifugering. De vil flyte ved toppsjiktet av løsningen, i såkalte lav tetthets-

fraksjoner (Heerklotz, 2002). Analyse av disse fraksjonene viser tilstedeværelse av 

raft-markører som flotillin eller GPI-bundet proteiner og brukes videre for å detektere 

spesielle raft komponenter av interesse. Man kan bruke detergenter som Brij 98, 

oktyl-glykosid, NP-40, Lubrol eller TX-100 i konsentrasjoner lavere enn 1 % også 

(Pike, L., 2003). Problemet er at egenskapene til fraksjonene man får ved hjelp av 

forskjellige detergenter er ulike, noe som kan gjøre tolkningen av resultatene usikker. 

Det er utviklet metoder for isolering av raftene uten bruk av detergenter.   

Lipidraftenes funksjon. Raftene avgrenser komponenter til signalveiene i 

kompartmenter innen plasmamembranen, samtidig muliggjør de lateral segregasjon 

av proteiner. Store raftklaser bidrar til at cellene kan aktiveres med færre ligander 

med lavere affinitet, dermed øker effektiviteten av signaloverføring. Raftene er 

essensielle i signaloverføringen i T-, B-celler, også i andre immunkompetente celler. 

Flere patogene agenser som HIV-1 eller Malaria plasmodium binder til raftene og 

bruker dem til å gå inn i cellene (Goot & Harder, 2001). Lipidrafter regulerer selektiv 

transport av membranproteiner til overflaten, samt endocytosis og 

reseptorinternalisering. 

Noe av PKA populasjonen er lokalisert i lipidrike membrandomener rike i caveolin i 

cellemembranen. Razani et al. (1999) har påvist direkte interaksjon mellom PKA Cα1 

og caveolin-1 både in vivo og in vitro i AV12-664 celler.  
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Utfordringen i dag er å forstå de molekylære mekanismene av lipidraftenes påvirking 

på signaloverføring og andre prosesser i cellene. Vi vet at kolesteroldeplesjon 

ødelegger raftene og stopper signaltransduksjonen i T celler (Hao et al., 2001; 

Ilangumaran & Hoessli, 1998), samt at glukokortikoider (Van Laethem et al., 2001) 

og PUFA (Liang et al., 2001) kan forandre sammensetningen av lipidkomponenter i 

raftene, og dermed hypotetisk sett kunne oppnå terapeutisk effekt ved immunologiske 

sykdommer. Statiner er funnet å påvirke T-celle aktivering (Goldman et al., 1996) 

ved å hemme syntesen av kolesterol. Lipidraftenes gåte er gjenstand for en stor 

interesse i forskningen, og er forbundet med kontroversielle resultater. Noen forskere 

benekter eksistensen av raftene, mens andre er overbevist om deres kritiske rolle i 

cellulære prosesser. Det gjenstår mye arbeid for å kunne beskrive hvordan raftene er 

sammensatt in vivo og hva er deres eksakte rolle er i cellene. 

1.5 PKA og rollen i signaloverføringen i humane T-celler  

PKA signalveien spiller en nøkkelrolle i negativ reguleringen av T-celle aktivering. 

Uten en hårfin balanse mellom stimulering og inhibisjon kan immunresponsen uteble 

eller kan bli forsterket til en ukontrollert ødeleggelse av egne celler. Alle faktorer som 

øker aktiviteten av AC i lipidraftene og produksjon av cAMP i de lokale pool i 

nærheten av TCR signalkompleks vil påvirke aktiveringen av T-lymfocytter i negativ 

retning via cAMP-PKA I signalveien.  

De tidligere studier viste at i lymfocytter er ca. 70-80 % av PKA holoenzymet i form 

RIα2C2, og ca. 20-25 % er i form av RIIα2C2 som stort sett er forankret til Golgi 

regionen eller nukleus (Skålhegg et al., 1992). Det er blitt påvist at PKA katalytiske 

enheter Cβ1 og Cβ2 er til stede i T-lymfocytter (Ørstavik et al., 2001). PKA type I 

inhiberer TCR-CD3 avhengig replikasjon av T-lymfocytter ved å ko-lokalisere med 

TCR-CD3 i cellemembranen (Skålhegg et al., 1994). Det er ikke påvist interaksjon 

mellom PKA type II og T-cellereseptor kompleks. Det er sannsynlig at i løpet av T-

celle aktiveringen vil PKA type I og TCR kolokalisere i raftene ved hjelp av et anker 

protein for eksempel AKAP, som da forankrer PKA type I i nærheten av TCR. Det 
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finnes også hypotese om at de aktiverte PKA C subenheter kan forankres i lipid rafter 

uten virkning av AKAP. Dette kan muligens innebære en interaksjon med 

raftspesifikke proteiner på lik linje med PKA Cα1 interaksjon med caveolin i andre 

celletyper (Razani et al,1999). 

Siden fosforyleringen av ITAMs (Isakov N., 1997) er det første reguleringspunktet 

som skjer tidlig i aktiveringskaskaden i T-lymfocytten, nedregulering av aktiviteten 

til Lck er av kritisk betydning til videre signalføring. 

PKA regulerer immunresponsen ved å påvirke aktiveringen av flere 

transkripsjonsfaktorer som CREB/ATF, NFκB, NFAT. En viktig effektor i den 

distale delen av PKA signaloverføringskjeden er cAMP response element binding 

(CREB) protein. PKA katalyserer fosforyleringen av Ser133 av CREB som 

frambringer en konformasjonsendring som påvirker gentranskripsjonen på CRE 

(cAMP response element) promotorsekvenser ved cAMP-responsive gener (Razani et 

al., 1999).  

Ved å forandre protein-protein interaksjoner regulerer PKA enzymfunksjonen til 

PLC-γ og MAP kinaser (Torgersen et al., 2002). Det viktigste rollen PKA I spiller i 

reguleringen av immunfunksjonen i T-celler er å fosforylere Csk i S364 som da to- til 

firedobler aktiviteten til dette enzymet (Figur 1.4). Csk i sin tur fosforylerer Lck og 

Fyn, inaktiverer disse og dermed blokkerer proksimal TCR aktiveringskaskade (Vang 

et al., 2001). Hos inaktive T-lymfocytter er Csk lokalisert i lipid rafter forankret til 

Cbp/PAG transmembran protein (80kD) og bidrar til å stabilisere Lck og Fyn i 

inaktiv form (Brdicka et al., 2000). Ved antigen binding til TCR-CD3 skjer det 

fosforylering av Cbp/PAG og dissosiasjon av Csk fra komplekset. Csk ekskluderes 

fra lipid rafter og dermed tillates progresjon av aktiveringssignalet. Kort tid (3-5 

minutter) etter aktiveringen, Lck/Fyn refosforylerer Cbp/PAG, som da rekrutterer 

Csk tilbake til lipid raftene. Csk fosforylerer Lck og Fyn og avbryter videre 

signaloverføring gjennom TCR-CD3-ζ aktiveringskaskaden (Torgersen et al., 2002). 
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Figur 1.4. PKAs rolle i cAMP-PKA-Csk-Lck reaksjonskjeden. Økningen i lokal konsentrasjon av 

cAMP som følge av ligandbinding til TCR og økt adenylyl syklase aktivitet i lipid raftene stimulerer 

PKA type I aktiviteten i T-lymfocytter. PKA utfører sin rolle ved å fosforylere Csk ved S364 og 

aktivere den. Den aktive Csk relokaliserer til lipid raftene ved hjelp av fosforylerte Cbp/PAG protein. 

Csk hemmer enzymet Lck ved binding på C-terminal enden av Lck.  Csk er til stede i lipid raftene i 

inaktive T-celler, men i løpet av T-celle aktiveringen blir forskyvet til cytosol for å tillate 

signaloverføringen. Lck på sin side fosforylerer den frie Cbp/PAGproteinet som da binder Csk. Den 

Cbp/PAG-Csk kompleks rekrutteres tilbake til lipid rafter hvor den hemmer Lck og avslutter 

aktiveringsignalet.    (kilde: Taskén, Kjetil, and Einar Martin Aandahl. Localized Effects of cAMP 

Mediated by Distinct Routes of Protein Kinase A. Physiol Rev 84: 137–167, 2004; 

10.1152/physrev.00021.2003.)  

 

PKA blokkerer også syntesen av cyklin D3 som nødvendig til progresjon fra G1 til S 

fase i cellesyklus (van Oirschot et al., 2001). Økning av cAMP konsentrasjonen 

aktiverer PKA, som i gjengjeld delvis aktiverer cAMP-PDE (PDE4) (Abrahamsen et 

al., 2004). Fosfodiesterase-aktivitet som står for degraderingen av cAMP til 5’-AMP i 

cellen er i balanse med adenylyl syklase-aktiviteten som ansvarlig for syntesen av 

cAMP og videre aktiveringen av PKA. Slik dannes det en sirkel som gir mulighet for 

nøyaktig regulering av effekten til cAMP-PKA signalvei i aktiveringen av T-celler 

(Taskèn & Aandahl, 2004). 
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2. Mål og problemstillinger 

Et viktig aspekt ved cellesignalering er subcellulær lokalisering av komponentene i 

en intracellulær signalvei. Alle celler – også cellene i det immune systemet - påvirkes 

ved stimulering via overflatemarkører som er forbundet med intracellulære 

signalsystemer. Disse overflatemarkører er ofte lokalisert i lipidområder kalt lipid 

rafter som avgrenser komponenter til signalveier i kompartmenter innen 

plasmamembranen. PKA type I er en viktig regulatorisk enzym som inhiberer TCR-

CD3 avhengig replikasjon av T-lymfocytter ved å ko-lokalisere med TCR-CD3 i 

cellemembranen (Skålhegg et al., 1994) og ved fosforyleringen av Csk (Vang et al., 

2001). TCR-CD3 er ikke inkludert i lipidrafter i inaktive T-lymfocytter, men 

rekrutteres i løpet av T-celle aktiveringen (Kabouridis & Panagiotis, 2006). 

Subcellulær lokalisering av aktive PKA katalytiske enheter kan spille en viktig rolle i 

denne reguleringsprosessen. 

Oppgaven er et ledd i karakteriseringen av PKA C subenhetenes rolle i cAMP-PKA-

Csk-Lck reaksjonskjeden. Målsettingene var å undersøke lokalisering og aktivitet av 

de katalytiske subenhetene Cα1, Cβ2 og Cβ4 av PKA i humane T celler og i 

transfekterte HEK 293T celler med følgende undermål:  

 Klone plasmider som utrykker V5-tagget eller native Cα1, Cβ2 

og Cβ4.  

 Undersøke enzymaktiviteten av PKA C subenheter lokalisert i 

lipid rafter. 

 Undersøke om ulike detergenter eller temperaturer vil påvirke 

Cα1 og Cβ2 lokalisering med hensikt til å optimalisere metoden 

for ekstraksjon av lipid rafter 
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 Sammenlikne lokaliseringen og kinase aktiviteten av Cα1 og 

Cβ2 med den hjernespesifikke subenheten Cβ4 for å vise om det 

er isoformspesifisitet.  

 Teste effekten av cAMP på Cα1 og Cβ2 lokaliseringen. 
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3. Material og metoder 

3.1 Cellelinjer og kultivering av celler 

Humane T celler, HEK 293T cellekultur (293T/17, ATCC, c.nr CRL-11268) og 

Jurkat celler (klon E6-1, ATCC, TIB-152) ble alle dyrket ved konstant temperatur (37 

°C) og fuktighet (95 % luft, 5 % CO2) i komplett RPMI 1640 medium (Sigma 

Aldrich, c.nr R0883) tempert i 37 °C og tilsatt 10 % varme inaktivert (ved 56 °C i 30 

minutter) føtal bovine serum (Foetal Bovine Serum, Sigma Aldrich, c.nr.F7524), 

2mM L-glutamin (Sigma Aldrich, c.nr.G7513), 1mM natrium pyruvat (Sodium 

Pyruvate, GibcoBRL, c.nr.11360-039), 1mM penicillin(50U/ml)-

streptomycin(50μg/ml) løsning (Penicillin-Streptomycine Solution, Sigma Aldrich, 

c.nr.P4458), og 0,1mM ikke-essensielle aminosyre løsning (Non-essential amino 

acids solution, GibcoBRL, c.nr.11140-035). 293T celler som opprinnelig er normale 

nyrepitelceller fra humane embryo som ble transformert til kreftceller ved adenovirus 

5 DNA infeksjon ble splittet 1:5 tre ganger per uke og holdt 85-90 % konfluente. 

293T cellelinje inneholder en temperatur-sensitiv gen for SV40 T-antigen og gror fort 

i kulturer. Jurkat er opprinnelig en human akutt lymfoblastisk leukemi-celle linje 

(ALL) som ofte brukes i eksperimenter vedrørende T-celle signaloverføring og i 

kreftforskningen. De produserer interleukin-2 på lik linje med normale T-lymfocytter, 

og er dermed egnet til å undersøke virkningen av forskjellige molekyler på T-

celleaktivering. Jurkat cellene ble splittet 1:3 tre ganger per uke og dyrkes ved en 

konsentrasjon på ca. 1 million celler per mL. 

3.2 Antistoffer 

Primære antistoffer brukt ved Western blotting:  
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Navn Kilde Katalognumme
r Type Art Fortynning

Anti-PKAαcat Santa-Cruz 
biotechnology sc-903 polyklonal kani

n 1:1000 

Anti-PKAβcat Santa-Cruz 
biotechnology sc-904 polyklonal kani

n 1:1000 

Anti-PKAγcat Santa-Cruz 
biotechnology sc-905 polyklonal kani

n 1:1000 

Anti-Cmono Transduction 
Laboratories 610981 monoklona

l mus 1:100, 1:50, 
1:500 

Anti-LAT Transduction 
Laboratories L-80120-050 monoklona

l mus 1:1000 

Anti-flotillin1 Transduction 
Laboratories 610821 monoklona

l mus 1:250 

Anti- 
caveolin1 Sigma Aldrich C-3237 polyklonal kani

n 1:1000 

Anti-V5, 
ukonjugert Invitrogen R-960-25 monoklona

l mus 1:5000 

Anti-HA Covance/Berkely 
AC BAbCO MMS 101R monoklona

l mus 1:1000 

Anti-RIα(4D7) Prof. 
B.S.Skålhegg Skålhegg, 1992 monoklona

l mus 1:500, 
1:1000 

Anti-RIIα Transduction 
Laboratories 612243 monoklona

l mus 1:1000 

Anti-
Cα1(CαNT) 

Prof. 
B.S.Skålhegg upublisert polyklonal kani

n 1:1000 

Anti-
Cα1(SNO226) 

Prof. 
B.S.Skålhegg upublisert polyklonal kani

n 1:100 

Anti 
Cβ2(SNO103) 

Prof. 
B.S.Skålhegg Ørstavik S., 2005 polyklonal kani

n 1:100, 1:50

Anti 
Cβ(SNO157) 

Prof. 
B.S.Skålhegg upublisert polyklonal kani

n 1:100 

 

Sekundære antistoffer brukt ved Western blotting:  
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Navn Kilde Kat.nr. Type Art Fortynnin
g 

Peroksidase konjug. 
Anti-mus IgG 

ICN 
Biomedicals 55563 polyklona

l geit 1:2000 

Peroksidase konjug. 
Anti-kanin IgG 

ICN 
Biomedicals 55689 polyklona

l geit 1:2000 

 

3.3  Rensing av T-lymfocytter fra human blod 

Innholdet av en buffy coat (Blodbanken, Ullevål Universitetssykehus, innh.ca.60ml 

blod) ble fordelt likt på tre 50 mL Falcon rør. 30ml PBS løsning (Phoshate Buffered 

Saline tablets, Sigma Aldrich, c.nr. SP4417; en tablett øppløses i 200ml destillert 

H2O) med 1 % FBS (Foetal Bovine Serum, Sigma Aldrich, c.nr. F7524), ble tilsatt 

hvert rør for å oppnå en total volum av 50ml. Innholdet blandes og deles i to like 

deler som overføres til to nye Falcon rør. 10ml med Lymphoprep (Lymphoprep, 

Axis-Shield PoC, Oslo) tilsettes til bunnen av hvert Falcon rør og rørene sentrifugeres 

på 800xg ved 20 °C i 30 minutter, på lav akselerasjon og lav brems. Leukocyttene fra 

interfasen høstes ved bruk av sterile glasspipetter og samles opp i nye 50ml Falcon 

rør. PBS med 1 % FBS tilsettes til totalvolum på 50ml. Prøvene sentrifugeres på 

300xg ved 4 °C i 15 minutter. Supernatanten kastes, pelleten resuspenderes i 10ml 

PBS løsning med1 % FBS. 50μl av innholdet tas ut til celletelling.  

Prøvene med perifere blodceller inneholder alle hvite blodlegemer, men ikke 

erytrocytter. T- lymfocytter separeres fra resten ved hjelp av antistoff belagte 

magnetiske kuler. Anti-CD19 kuler (Dynabeads, Dynal Biotech ASA, c.nr.111.12) er 

spesifikke mot B-lymfocytter, anti-CD14 kuler (Dynabeads, Dynal Biotech ASA, 

c.nr. 111.03) fjerner monocytter og makrofager fra prøvene. Kulene forvaskes fire 

ganger i 5ml PBS med 1 % FCS løsning før tilsetting til celleprøven. De magnetiske 

kulene settes til rør med perifere blodceller og resuspenderes i 15ml Falcon rør med 

en beregnet volum av PBS+1 % FBS løsningen, slik at man får 30 millioner 

celler/ml. Suspensjonen blandes ved inkubering på rotator ved 4 °C i 30 minutter. 
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Etter inkuberingen settes rørene i en magnetisk stativ som tiltrekker kulene og cellene 

bundet til dem. Supernatanten vil da inneholde stort sett T-lymfocytter. Den 

magnetiske behandlingen gjentas tre ganger for redusere forurensingen med andre 

celler i prøvene. De ferdige prøver sentrifugeres på 300xg ved 4 °C i 7 minutter. 

Pelleten resuspenderes i 10ml PBS + 1 % FBS, 50μl tas ut til telling og resten 

sentrifugeres igjen på samme måte. Antall T-celler i hvert rør beregnes. Prøvene skal 

inneholde 180-200 millioner celler hver. ( T-celler 180-200 millioner, Jurkat celler 

100-150 millioner, 293T celler 10-15 millioner celler per rør). Vaskingen med 10ml 

PBS+1 % FCS gjentas to ganger. Supernatanten kastes, pelleten bevares på is ved 4 

°C.  

3.4 Celleekstrakter  

Klargjøring av forskjellige celleekstrakter til ultrasentrifugering og videre analyse. Vi 

har laget celleekstrakter fra T-lymfocytter, Jurkat celler og 293T celler. Antall celler 

ble beregnet for å oppnå høyest mulig konsentrasjon av proteiner av interesse. 

Prøvene med cellepelleter og ingredienser til tilbereding av lysis buffer holdes på is 

ved 4 °C i løpet av hele prosedyren.  

Lysis buffer lages etter oppskriften: 50 mM Tris HCl pH 7,4, 100 mM NaCl, 5 mM 

EDTA, 50 mM NaF, 10mM NaPP, 1 mM PMSF, 1 mM Na3VO4, 1 % Triton X-100, 1 

tablett  EDTA-fri protease inhibitor koktel (Complete, Mini, EDTA-free Protease 

Inhibitor Coctail Tablets, Roche, c.nr1 836 170) per 10ml buffer. 

En ml av nylagde iskalde lysisbufferet overføres til rør med cellepelleter, innholdet 

resuspenderes og overføres til Dounce homogenisator. Cellene knuses med 10-15 

strøk. Suspensjonen suges opp ved hjelp av Pasteur glasspipetter, overføres til 15ml 

Falcon rør og inkuberes på is (4 °C) i 15 minutter. Deretter brukes til videre analyse. 



 41

3.5 Preparering av sukrosegradient 

Cellelysater av ca. 200 millioner T-celler per rør lysert i lysis buffer med 1 % TX-100 

ble laget etter protokollen beskrevet tidligere (avsnitt 4.3 og 4.4). 1ml 80 % sukrose i 

MNE-buffer (25mM MES, pH 6.5, 5mM EDTA, 150mM NaCl) tilsettes til 1ml av 

cellelysat-suspensjonen, blandes for å lage en 40 % sukroseløsing. Alle løsningene 

overføres til bunnen av en 5ml Beckman rør (Beckman Coulter, c.nr. 326819) til 

ultrasentrifugering. 2 ml 30 % sukrose i MNE-buffer tilsettes, etterfulgt av 1ml 5 % 

sukrose i MNE-buffer på toppen av gradienten. Lagene med forskjellige 

konsentrasjoner bør ikke blandes. Rørene plasseres i Beckman swing-out buckets SW 

55Ti. Vekten av buckets balanseres i par med en nøyaktighet på +/-0,001gr. 

(Beckman Coulter,  SW 55Ti) og settes i ultrasentrifuge (Beckman Coulter, L80). De 

Triton-uløselige fraksjoner separeres fra de løselige fraksjoner ved ultrasentrifugering 

på 200 000xg i 20 timer ved 4 °C.  

Omregning til rpm - se link: 

http://www.beckman.com/resourcecenter/labresources/centrifuges/rotorcalc.asp?pf=1  

Ved isopykniske sentrifugeringen sedimenteres partikler i en bestemt posisjon i 

gradienten hvor tettheten til omgivelsene (her sukroseløsningen) er lik tettheten av 

partikler uavhengig av partikkelstørrelsen.  Etter sentrifugeringen høstes gradientene i 

12 fraksjoner av 400μl fra toppen mot bunnen, og overføres til egne 1,5ml Eppendorf 

rør. Lagene i gradienten bør ikke blandes, fraksjoner pipeteres fra overflaten. De 

såkalte GEMs fraksjoner (Triton-uløselige) befinner seg i den øverste delen av 

gradienten, hvor tettheten av løsningen er lav, som oftest i fraksjonene 3 og 4.  

 

3.6 Protein elektroforese (sodium dodecyl sulfate 
polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE)  

Proteinprøvene denatureres ved tilsetting av 3xSDS loading dye (150mM Tris HCl 

pH 6,8, 0,6 % bromfenol-blue, 15 % β-merkapto-etanol, 30 % glyserol, 6 % SDS), 

http://www.beckman.com/resourcecenter/labresources/centrifuges/rotorcalc.asp?pf=1
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blandes og kokes på 96 °C i 5 minutter. Prøvene avkjøles, 30μl loades til brønnene på 

polyakrylamid gel (12,5 %, Criterion Precast Gels, BioRad, Cat.nr. 345-0014) med 

12 eller 18 brønner plassert i kald (4-8 °C ) running-buffer (25mM Tris HCl, 250mM 

glycin, 0,1 % SDS). 20μl av protein-molekylvekt standard (Precision Plus Protein 

Standards, Dual Color, c.nr.161-0374) loades til de ytterste brønnene. Elektroforese 

av proteinene utføres ved 120V i 2 timer.  

Proteinelektroforese separerer proteiner avhengig av deres ladning, størrelse og form. 

Ved SDS-PAGE bindes proteinene i prøvene til SDS, denatureres og får negativ 

ladning. Proteinene settes på en gel som plasseres i elektrisk felt hvor proteinene 

migrerer fra den negative til den positive polen, deres relative separering avhenger 

ikke lenger av ladning, men kun av deres molekylstørrelse. Lengden de avlegger står 

i direkte forhold til molekylstørrelsen. Den relative molekylvekten til proteinene 

sammenliknes med standard som loades på samme gel, men kan ikke bestemmes 

eksakt ved bruk av denne metoden. Ved å variere konsentrasjonen av polyakrylamid 

geler er mulig å oppnå bedre separasjon av proteinene innenfor et bestemt område.  

3.7 Western blotting  

Gelen med proteinene separert ved SDS-PAGE, og polyvinyliden-difluorid membran 

(PVDF) (Immobilion polyvinylidene fluoride membrane, Millipore, c.nr.IPVH00010) 

plasseres i kald transfer buffer (39mM Tris-base, 48mM glycin, 20 % metanol, pH 

7,4) og ekvilibreres i 15 minutter. Gelen løsnes fra rammen, PVDF membranen 

plasseres på gelen slik at siden med separerte proteiner vender mot membranen. 

Membranen og gelen dekkes med tre lag av filter papir (9,5 x 15,2 cm) fuktet i kald 

transfer buffer. Eventuelle luftbobler fjernes ved hjelp av ruller. Transfer av 

proteinene fra gel til PVDF membran utføres ved hjelp av blotting sandwich som 

plasseres i en blotting kassett. Blotting sandwich inneholder i rekkefølge: beskyttende 

svamp, tre lag med fuktig filter papir, gel med separerte proteinene, PVDF membran, 

tre lag med fuktig filter papir, beskyttende svamp. Blotting kassett plasseres i 

buffertanken slik at gel-siden kommer nærmest katoden. Tanken fylles med kald 
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transfer buffer. En isblokk og en magnet plasseres i tanken. Buffertanken settes på 

platen til en magnetrører som beveger magneten. Den konstante røringen forhindrer 

temperaturforskjeller og overoppheting. Isblokken byttes etter en time med transfer. 

Proteinene overføres til polyvinyliden-difluorid (PVDF) membran ved 0,2A i 2 timer. 

Etter endt transfer kastes gelen og filterpapirene, og membranen brukes videre til 

immunodeteksjon. 

Tomme bindingsseter på membranen blokkeres med blokkebuffer (5 % skummet 

melkpulver Nestle Molico Instant i vaskebuffer) i en time, deretter vaskes i 

vaskebuffer (10mM Tris base, 150mM NaCl, 0,1 % Tween-20, pH 7,5) i 30 minutter 

ved å bytte bufferen hver femte minutt.  

Membranen inkuberes over natt med primært antistoff fortynnet i vaskebuffer, på 4-8 

°C og ved svak vipping. Det primære antistoffet bindes spesifikt til proteinene av 

interesse. Neste dag vaskes de overflodige antistoffer bort i 30 minutter ved å bytte 

vaskebufferen hvert 5 minutt. Membranen inkuberes med det sekundære antistoffet 

konjugert med enzym HRP (horseradish peroxidase) fortynnet i vaskebuffer i en time 

ved romtemperatur, deretter vaskes 6x10minutter ved bytting av vaskebufferen. De 

proteinene som viser immunoreaktivitet visualiseres ved bruk av ECL (Enhanced 

Chemoluminescence) deteksjonsreagenser etter protokollen beskrevet av 

produsenten(ECL Western Blotting Detection Reagents, Amersham, c.nr.RPN2106). 

Kjemoluminesens er en kjemisk reaksjon katalysert av et kjent enzym (HRP eller 

AP), hvor substratet omdannes til produkt ved lysemisjon som biprodukt. Lyset som 

emitteres kan detekteres og resultatet fremkalles på film (Hyperfilm MP, Amersham 

Biosciences, c.nr.RPN1675K). Intensiteten til båndene visualisert på film er direkte 

proporsjonell til mengden av detektert proteiner av interesse. 
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3.8 Bestemmelse av proteinkonsentrasjon (Bradford 
prosedure)  

Bradford prosedyren er en kolorimetrisk assay for bestemmelse av 

proteinkonsentrasjonen i prøvene ved hjelp av Coomassie brilliant blue G-250. Alle 

prøvene lages i duplikater. Proteinkonsentrasjonen måles ved bruk av konsentrasjon 

standard (Protein Standard II, Bio-Rad, c.nr.500-0007). Standardprøver med 

henholdsvis 1, 2, 4, 6, 8 og 10μg av bovin serum albumin (BSA, 1mg/mL) fortynnes i 

800μl destillert H2O hver for å lage standardkurven. Prøvene med cellelysater 

fortynnes ved behov ved å ta hensyn til forventet proteinmengde. 15μl av lysatet 

fortynnes med 785μl destillert H2O. 200μl av BioRad reagens (Bio-Rad Protein 

Assay Dye Reagent Concentrate, c.nr. 500-0006) tilsettes til hver prøve. Prøvene 

blandes ved bruk av vortex og inkuberes i 5 minutter. Den optiske tettheten (OD) 

måles ved 595nm bølgelengde i Ultrospec 3100 pro spektrofotometer (Amersham 

Biosciences).  

3.9 Kinase assay 

 Kinase assay brukes til bestemmelse av fosfotransferase aktiviteten til PKA ved hjelp 

av γ-[32P]ATP, basert på fosforyleringen av PKA C spesifikk substrat Kemptide og 

deteksjon på fosfocellulose papir.  

Kemptide kinase assay blanding består av 1,225 ml Kemptide stock løsning 

(Kemptide stock solution: 48ml 50mM Tris HCl pH 7,4; 1,2ml 1M Mg(Ac)2, 1,2ml 

10mM ATP), 25μl 6,5mM Kemptide protein løsning (Kemptide 5mg/ml, Peninsula 

Lab., c.nr.8650), og 3,125μl γ-ATP (γ-[32P]ATP, 6000mCi/mmol, Amersham 

Biosciences, c.nr. PB10281). 

10μl av 0,5mM 8’-CPT-cAMP (Sigma Aldrich, c.nr. C3912), eller 10μl 0,5mM 8’-

CPT-cAMP tilsatt PKA spesifikk inhibitor PKI (PKI inhibitor peptide 6–22, 10μg/ml, 

Sigma Aldrich, c.nr.6062) inkuberes med 30μl Kemptide kinase assay blanding. Som 

blank prøve brukes 30μl Kemptide kinase assay blanding tilsatt 10μl milliQH2O. 
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Spesifikk aktivitet måles direkte som aktiviteten av 5μl Kemptide kinase assay 

blanding plettet på P81 fosfocellulose papir (Whatman,c.nr.3698-915). Triplikater av 

cAMP, cAMP-PKI, blanke(mQH2O) prøvene og prøvene til spesifikk aktivitet 

inkuberes på 30 °C i 5 minutter. Reaksjonen startes ved tilsetting av 10μl fra 

sukrosegradientfraksjoner med justert proteinkonsentrasjon (se avsnitt 4.9 og 4.10) til 

prøvene med Kemptide reaksjonsblanding, samt 10μl mQH2O til blanke, som da 

inkuberes på 30 °C i 9 minutter. Deretter avsluttes reaksjonen ved å ta ut 35μl av 

blandingen som plettes på P81 fosfocellulose papir. Papirbitene vaskes i 500ml 

75mM H3PO4 i 15 minutter. Vaskingen gjentas fire ganger, og avsluttes med vask i 

200ml 96 % etanol i 10 minutter. Papirbitene lufttørkes, settes i tellerør med 3ml 

Opti-fluor (Packard BioScience, c.nr. 47-040101) og aktiviteten måles i 

scintilasjonstelleren (Packard, 1900TR).  

(Roskoski, 1983; Kemp et al., 1977). 

3.10 Transfeksjon av 293T celler  

Transfeksjon av 293T celler gjøres ved å følge protokollen om transfeksjon med 

Lipofectamin formidlet fra produsenten. Vanligvis brukes 6 brønners plater, med 

10cm2 grunnflate per brønn. Antall celler per brønn i en 6-brønners plate er ca.0,7 

x106.  

Dagen før transfeksjonen tilsettes 0,7x106 celler i 1,5ml transfeksjonsmedium til hver 

brønn. Transfeksjonsmedium består av komplett vekstmedium RPMI 1640 (Sigma 

Aldrich, c.nr R0883) tilsatt 10 % varme inaktivert (ved 56 °C i 30 minutter) føtal 

bovine serum (Foetal Bovine Serum, Sigma Aldrich, c.nr.F7524), 2mM L-

glutamin(Sigma Aldrich, c.nr.G7513), 1mM natrium pyruvat (Sodium Pyruvate, 

GibcoBRL, c.nr.11360-039), og 0,1mM løsning med ikke-essensielle aminosyrer 

(Non-essential amino acids solution, GibcoBRL, c.nr.11140-035), uten tilsetting av 

antibiotika. Beregnet mengde transfeksjonmedium tilsettes til platene med utsådde 
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celler, platene inkuberes ved konstant temperatur (37 °C) og fuktighet (95 % luft, 5 % 

CO2) i 24 timer til cellene er 90 % konfluente. 

Til hver brønn tilberedes 10μl Lipofectamin 2000 (Lipofectamin 2000, Invitrogen, 

c.nr.11668-019) i 250μl Optimem medium (GibcoBRL, c.nr.31985-047250) og 4μg 

DNA fortynnet med 250μl Optimem medium. Løsningene lages i separate rør, 

inkuberes ved romtemperatur i 5 minutter. Innholdet fra rørene slås sammen, blandes 

og videre inkuberes på romtemperatur i 20 minutter. 500μl av blandingen tilsettes til 

hver brønn med utsådde celler, inkuberes ved konstant temperatur (37 °C) og 

fuktighet (95 % luft, 5 % CO2) i 24 timer.  

Cellene høstes, transfeksjonmedium kastes, cellene vaskes i 1ml PBS løsning 

(Phoshate Buffered Saline tablets, Sigma Aldrich, c.nr. SP4417; en tablett øppløses i 

200ml destillert H2O) og sentrifugeres ved 800xg i 5 minutter. Supernatanten fjernes, 

og vaskingen gjentas to ganger. Cellene settes på is, og brukes til videre analyse 

(kinase assay osv.). 

Det trengs 10-15 millioner 293T celler for å sette opp en sukrosegradient. Til det 

formålet har vi valgt å så ut celler i 75cm2 flasker med ca.5,25 millioner celler og 

15ml transfeksjonmedium i hver, istedenfor 6-brønners plater. Alle mengdene i 

protokollen ble ganget med forholdstallet 7,5 (beregnet mengde av 30μg DNA i 

1875μl Optimem og 75μl Lipofectamin i 1875μl Optimem per flaske blandes i 

separate rør, slås sammen og overføres til flaske med utsådde celler). Cellene 

inkuberes ved konstant temperatur (37 °C) og fuktighet (95 % luft, 5 % CO2) i 24 

timer, høstes og innholdet til to flasker slås sammen for å oppnå ønsket antall 

transfekterte celler i gradienten. 

3.11 Transformering av One Shot TOP10 celler 

Plasmidpreparatet av interesse og One Shot TOP10 celler (pENTR Directional TOPO 

Cloning Kits with One Shot TOP10 Chemically Competent E.coli, Invitrogen, 

c.nr.2400-20) tines opp. En μl plasmidpreparat tilsettes til 49μl dH2O, blandes og 
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sentrifugeres i 10 sekunder. 2μl av løsningen tas ut og tilsettes til 1 enhet med Top10 

celler. En ny prøve lages uten tilsetting av plasmidløsningen. Denne skal brukes som 

kontroll. Prøvene inkuberes på is i 30 minutter. 

Cellene gis varmesjokk (heat-shock) ved å holde dem i vannbadet på 42 °C i 30 

sekunder uten risting, og sette dem umiddelbart på is igjen. 250μl romtemperert SOC 

medium (S.O.C medium, Invitrogen, c.nr.15544-034) tilsettes til hvert rør. Prøvene 

plasseres til horisontal risting og inkuberes i 1 time på 200rpm og 37 °C. 200μl tas ut 

fra hvert rør, sprøytes på LB-agar plate med antibiotika og tørkes i 10 minutter. 

Inkuberes overnatt ved 37 °C. Det bør vokse bakteriekolonner på plate med plasmid, 

mens kontrollen bør være negativ. 

Positive kolonier brukes til å lage minikultur fra en positiv celle som inkuberes 

overnatt i 3ml LB medium(se avsn.4.14) tilsatt antibiotika på 37 °C. Glyserol stock-

løsning med ønsket plasmid lages av 700μl overnatt kultur som tilsettes 300μl steril 

glyserol. Fryses på -70 °C. 

3.12 Klargjøring av bakteriekulturer  

FINT 500ml Luria Bertani (LB) medium lages etter oppskriften: 5g pepton (VWR 

International Ltd, c.nr.53600F), 2,5g gjærekstrakt (VWR International Ltd, 

c.nr.536204K), 5g NaCl (VWR International Ltd, c.nr.102415), 1,5ml NaOH, 500ml 

dH2O blandes, autoklaveres og avkjøles til under 37 °C. Antibiotika -kanamycin 

(GibcoBRL, c.nr.11815-024) eller ampicilin (Sigma Aldrich, c.nr.SA2804) - tilsettes 

til en total konsentrasjon på 50μg/μl. 

100μl av bakteriekulturen tilsettes til 250ml LB medium med antibiotika og 

inkuberes overnatt ved kraftig risting på 37 °C. Løsningen sentrifugeres ved 5000xg i 

25 minutter. LB medium fjernes og pelleten brukes videre til preparering av plasmid 

DNA ved hjelp av EndoFree Plasmid Maxi Kit (Qiagen, c.nr.12362).  
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3.13 Rensing av plasmid-DNA ved bruk av Qiagen 
Endofree Plasmid Maxi Kit (MaxiPrep)  

FINT Protokollen i ”Plasmid DNA Purification Using the Endofree Plasmid Maxi 

Kit” håndbok følges. Pelleten med bakteriene resupenderes og lyseres i 10ml kald P1 

buffer som inneholder RNAase A. Ved tilsetting av 10ml kald buffer P2 lyseres 

cellekjernen og DNA frigjøres i løpet av en inkubasjontid på 5 minutter. Etter 

tilsetting av 10ml kald buffer P3 og inkubasjon på 10 minutter proteiner og rester av 

membranen felles ut og man får ren DNA i løsningen. Supernatanten filtreres til nye 

rør, 2,5ml ER (Endotoxin Removal) buffer tilsettes og løsningen inkuberes på is i 30 

minutter. Lysatet filtreres igjen og overføres til Qiagen–tip 500 kolonner som er 

ekvilibrert ved hjelp av 10ml QBT buffer. Lysaten renner gjennom kolonnene hvor 

DNA samles opp. Kolonnene vaskes to ganger med 30ml QC buffer, plasmid DNA 

elueres ved å tilsette 15ml QN buffer og felles ut ved hjelp av 10,5ml isopropanol. 

Eluatet sentrifugeres i kald (4 °C) sentrifuge på 15000xg i 30 minutter. Pelleten 

vaskes i 750μl endotoksin-fri 70 % etanol, sentrifugeres i kald Eppendorf sentrifuge 

på 15000xg i 10 minutter. Pelleten vaskes med 1ml endotoksin-fri 70 % etanol og 

sentrifugeres på nytt. Pelleten lufttørkes, etterpå oppløses i MilliQH2O og holdes på 4 

°C overnatt. Konsentrasjonen av plasmid DNA bestemmes ved UV 

spektrofotometer(Ultrospec 3100 pro, Amersham Biosciences). Kontrollanalyse 

utføres ved elektroforese på agarose gel. 

3.14 Agarose gel elektroforese 

En % agarose gel lages etter oppskriften som følger: 1g agarose (BHD Electron 

Agarose, VWR International Ltd, c.nr44366 5W) blandes med 100ml 1xTBE (0,45M 

Tris-Borat, 0,5M EDTA). Blandingen kokes på 100 °C i 2 minutter til innholdet 

klarner og avkjøles. 10μl ethidium bromid tilsettes og blandingen helles ut i gelkaret. 

Etter at gelen stivnet plasseres til elektroforese-gelkaret som fylles med 1xTBE 

buffer.  
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DNA plasmider sjekkes ved kutting med enzym BsrGI (BioLabs/New England, 

c.nr.R0575S) i buffer2 ( 10xNE buffer2, BioLabs/New England, c.nr.B7002S). 

Løsningene lages av 2μl eller 4μl plasmid DNA tilsatt 2μl buffer og 1μl enzym i 

MilliQH2O i total volum av 20μl. Inkuberes i vannbad på 37 °C i 1 time. 

Elektroforese utføres ved å loade 20μl plasmid-DNA prøver blandet med 5μl 

6xOrange loading dye (20 % Ficoll 400 (VWR International Ltd, c.nr 437092S), 0,25 

% Orange G og 20mM EDTA) til brønnene på nylaget agarose gel. Gelen kjøres på 

100V i 1 time. Som standard brukes High DNA Mass Ladder(GibcoBRL, c.nr.10496-

016) i fortynningene 4μl High Mass Ladder, 6μl MilliQH2O, 2μl 6xOrange-dye og 

6μl High Mass Ladder, 4μl MilliQH2O, 2μl 6xOrange-dye. Båndene visualiseres i 

UV transluminator (Saveen). 

3.15 Plasmid DNAs brukt ved transfeksjon av 293T celler 

Plasmid vektorer brukt i våre eksperimenter ble lånt fra plasmid biblioteket 

(prof.B.S.Skålheggs gruppe, Inst. for medisinke basalfag, UiO, Oslo) som inneholder 

plasmider med kontrollerte sekvenser, konsentrasjoner testet ved hjelp av måling av 

OD i UV spektrofotemeter, samt kontroll av DNA bånd ved agarose gel 

elektroforese. Cα1 HA og Cβ1 HA ble lånt fra Vibeke Gjerstad (Avd. for anatomi, 

Inst. for medisinke basalfag, UiO, Oslo). Alle plasmidvektorer brukt her er produkter 

fra Invitrogen.  

Navn Kat.nr. Konsentrasjon Vektor Insert 

Cα1 V5C 93 2,4 μg/μl Ef1α, pEF-DEST 51 CtermV5 
tag Cα1-stop

Cβ2 V5C 95 2 μg/μl Ef1α, pEF-DEST 51 CtermV5 
tag Cβ2-stop

Cβ4 V5C 108 2,9 μg/μl CMV, pEF-DEST 40 CtermV5 
tag Cβ4-stop

Cα1 
V5N 91 1,9 μg/μl CMV, Pc DNA 3,1 NtermV5 tag Cα1-stop

Cα1 HA 98 2,18 μg/μl Cα pEF BOS-HA Cα1-stop
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Navn Kat.nr. Konsentrasjon Vektor Insert 

Cβ1 HA 99 2,48 μg/μl Cβ pEF BOS-HA Cα1-stop

Cα1 
nativ 136 3,1 μg/μl 90/51-1, pEF-DEST51 Cα1-

stopp 

Cβ2 
nativ 

133 
143 

2,6 μg/μl;  
1,6 μg/μl 

117/12-2; pEF -DEST 12,2; 
pEF-DEST51 

Cβ2-
stopp 

Cβ4 
nativ 

131 
145 

1,6 μg/μl; 
0,95 μg/μl 

114/12-2; pEF -DEST 12,2; 
pEF-DEST51 

Cβ4-
stopp 

 

 



 51

4. Resultater 

4.1  Lokalisering av PKA katalytiske subenheter i humane 
T-lymfocytter 

Tidligere studier har vist ved bruk av selektive agonister at aktiveringen av PKA I 

inhiberer TCR-CD3 mediert aktivering av T-lymfocytter og dermed regulerer 

proliferasjon av disse immunkompetente celler hos mennesket. Det ble påvist at både 

PKA RIα og RIIα (Skålhegg at al, 1992) samt Cα1 og Cβ2 mRNA (Ørstavik et al., 

2001) er uttrykt i humane T-lymfocytter. 

Vi ønsket å vise om PKA Cα1 og Cβ2 er lokalisert i spesielle glykolipidrike 

membrandomener -såkalte lipidrafter – i humane T cellene.  

Resultatene (Figur 4.1) viste at bånd tilsvarende Cα1 (40kD) i fravær av cAMP (-

cAMP, øverste bilde) kan detekteres i fraksjonene 4-12, med en anrikning i den 

detergentuløselige fraksjonen i fraksjon 4. I nærvær av cAMP (+ cAMP, nederste 

bilde) ble Cα1 ble identifisert fra fraksjon 5 i den detergentuløselige delen av prøven 

(sterkeste bånd), etterfulgt av noe svakere bånd i fraksjonene 6-8, og med en klar 

økning i intensiteten fra fraksjon 9 mot fraksjon 12 i den detergentløselige delen. Det 

tydelige Cα1 bånd i den detergentuløselige delen ved nærvær av cAMP (fr.5) 

sammenliknet med immunreaktiviteten i detergentuløselige delen ved fravær av 

cAMP (fr.4) viser at cAMP frigjør en viss antall Cα1 fra PKA i de fraksjonene som 

anses å inneholde lipidraftene i T celler.  

Resultatene (Figur 4.1) for Cβ2 viser at Cβ2 bånd (47kD) var svakere uttrykt, men 

hadde tilsvarende fordeling som for Cα1 i fravær av cAMP (-cAMP, øverste bilde). I 

nærvær av cAMP (+ cAMP, nederste bilde) kunne vi ikke detektere Cβ2 i den 

detergentuløselige delen (fraksjoner 1-6), og kunne ikke vise til immunreaktivitet i 

fraksjonene 7 og 8 heller. Immunreaktiviteten ble detektert i fraksjonen 9-12 i den 
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detergentløselige delen og viste sterke bånd etter immunoblotting med anti-Cmono 

antistoff (1:100).  

50kDa(-) cAMP

(+) cAMP

T X-100 løselig

M
ol

ek
yl

ve
kt

T X-100 uløselig

37kDa

50kDa
37kDa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Fraksjoner

Anti-Cmono

 

Figur 4.1) PKA katalytiske enheter lokaliseres i Triton X-100 uløselige domener i human T 

lymfocyttmembraner. Humane T celler ble lysert i 1 % Triton X-100 i fravær (- cAMP) eller nærvær 

(+ cAMP) av 1mM cAMP. Lysatet ble separert i en sukrosegradient (0 – 40 %) ved 

ultrasentrifugering (200.000 x g) i 20 timer. Tolv fraksjoner a 400μl ble suksessivt tatt av fra toppen 

av sentrifugerører. 20 µL fra hver prøve ble blandet med 3 x SDS sample buffer og proteinene 

separert ved SDS-PAGE i 12,5 % geler. De separerte proteinene ble deretter overført til PVDF filtre 

som ble inkubert med anti-PKA C antistoff (Anti-Cmono, 1:100). 

 

Det var vanskelig å detektere Cα1 og Cβ2 i T-lymfocyttraftene.  Derfor ble det 

besluttet å bruke T cellelinjen Jurkat (resultater ikke vist) og 293T celler til det videre 

arbeidet. Jurkat celler ble benyttet fordi de inneholder Cβ2 (Ørstavik et al, 2005), og 

293T celler fordi de er lette å transfektere. 
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4.2  293T celle-modellsystem 

4.2.1  Lokalisering og kinase aktivitet av PKA Cα og Cβ 
subenheter i transfekterte 293T celler 

293T celler ble transfektert med plasmid som utrykker uttrykker C terminalt V5 

tagget Cα1, med plasmid som uttrykker C terminalt V5 tagget Cβ2, med plasmid som 

uttrykker C terminalt V5 tagget Cβ4 og tom vektor (Mock). Tjuefire timer etter 

transfeksjon ble cellene lysert i 1 % TX-100, fraksjonert og analysert som beskrevet 

tidligere (se Material og metoder). Et monoklonalt ukonjugert antistoff mot V5 tag 

(1:5000) ble brukt for å detektere rekombinante C proteiner, og polyklonalt antistoff 

anti-PKAαcat (1:1000) for å detektere PKA Cα1 i Mock.  

Cα1-V5C ble påvist i fraksjonene 3-12 (Figur 4.2, øverste bilde). Intensiteten av 

båndene som står i direkte forhold til immunreaktiviteten i prøvene var jevnt økende. 

Cβ2-V5C ble påvist i fraksjonene 4-12, med en klar topp i fr.5 og så økende 

immunreaktivitet fra fr.8-12 (Figur 4.2, nest øverste bilde). Cβ4-V5C fant vi i 

fraksjonene 3-12, toppen lå i fr.3, etterfulgt av fr.4-5-6 som hadde veldig lite 

immunreaktivitet, så fr.7-12 hvor proteinet ble utrykt, vist ved økende 

immunreaktivitet (Figur 4.2, nest nederste bilde). I mock transfekterte 293T cellene  

kunne vi detektere immunreaktivitet til PKA Cα1 kun i fr. 8-12 (Figur 4.2, nederste 

bilde). Resultatene viste igjen at C er lokalisert i Triton X-100 uløselige fraksjoner, 

fordi intensiteten av båndene har topp i disse fraksjonene. Negativ resultat ved 

utransfekterte celler skyldes ikke detekterbare mengder av native Cα1 i fraksjoner 1-

7. 
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Figur 4.2) Lokalisering av PKA C enheter etter sukrosegradient ultrasentrifugering av 293T celler 
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Vi har påvist PKA Cα1 og Cβ2 i TritonX-100 uløselige fraksjoner. Siden 

t med 

Det andre spørsmålet vi ønsket å svare på var om disse C enheter er katalytisk aktive 

når de befinner seg i raftene. Vi valgte å undersøke PKA-spesifikke 

transfektert med Cα1-V5C, Cβ2-V5C, Cβ4-V5C og Mock. 293T celler ble transfektert med plasmid 

som uttrykker C terminalt V5 tagget Cα1, med plasmid som uttrykker C terminalt V5 tagget Cβ2, med

plasmid som uttrykker C terminalt V5 tagget Cβ4 eller tom vektor (Mock). Etter 24 timer ble cellene 

lysert i 1 % TX-100.  Lysatet (med 10-15x106 celler hver) ble separert i en sukrosegradient (0 – 40 %

ved ultrasentrifugering (200.000 x g) i 20 timer. Tolv fraksjoner a 400μl ble suksessivt tatt av fra 

toppen av sentrifugerører. 20 µL fra hver prøve ble blandet med 3 x SDS sample buffer og protein

separert ved SDS-PAGE i 12,5 % geler. De separerte proteinene ble deretter overført til PVDF filtre 

som ble inkubert med anti-V5 antistoff (a-V5, 1:5000) eller anti-PKAαcat (1:1000). Vær oppmerksom 

på toppene i respektive fraksjonene nr.3-5 som indikerer lokaliseringen av C enheter i TritonX-100 

uløselige fraksjoner.  

lavtetthetsfraksjoner i de detergentuløselige delen anses å være mest anrike

lipidrafter, antyder dette at PKA Cα1 og Cβ2 er forankret til lipidraftene.  
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fosfotransferaseaktivitet ved å bruke Kemptide, et syntetisk peptid som inneholder en 

PKA-fosforyleringssete og kunne brukes som et spesifikt substrat for

et al.,1977). Triton X-100-uløselige sukrosegradientfraksjoner med høye nivåer av 

immunreaktiv C ble analysert for hver av transfeksjonene (C terminalt V5 tagget 

Cα1, C terminalt V5 tagget Cβ2, C terminalt V5 tagget Cβ4 eller Mock). Triplikater

med h.h. cAMP, cAMP+PKI (en PKA-spesifikk inhibitor som opphever PKA-

aktiviteten) og blank (H2O) ble brukt til bestemmelse av fosfotransferaseaktiviteten ti

PKA ved hjelp av γ-[32P]ATP, basert på fosforyleringen av Kemptide (Roskosk

1983). Som man ser i Figur 4.3) fosfotransferaseaktiviteten i prøvene med C terminalt 

V5 tagget Cα1 viser ubetydelig økning av aktivitet ved nærvær av cAMP i forhold til 

en allerede høyt basal enzymaktivitet (dH2O). Cellene med C terminalt V5 tagget 

Cβ2 viser en fordobling av enzymaktiviteten i nærvær av cAMP, i forhold til basal 

aktivitet som opprinnelig er veldig lavt. Cellene med C terminalt V5 tagget Cβ4 vi

tredobling, mens Mock Cα1 viste seg å ha 5x høyere aktivitet i nærvær av cAMP en

ved basale forhold.  
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Figur 4.3) Bestemmelse av PKA-spesifikk fosfotransferase aktivitet i topp TX-100 uløselige 

fraksjonen i 293T celler transfektert med h.h Cα1-V5C, Cβ2-V5C, Cβ4-V5C og Mock. 293T celler 

ble transfektert med plasmid som uttrykker C terminalt V5 tagget Cα1, med plasmid som uttrykker C 

terminalt V5 tagget Cβ2, med plasmid som uttrykker C terminalt V5 tagget Cβ4 eller tom vektor 

(Mock). Etter 24 timer ble cellene lysert i 1 % TX-100.  Lysatet (med 10-15x106 celler hver) ble 

behadlet og analysert som beskrevet i figurteksten til Figur 4.2A.  Den Triton X-100-uløselige 

fraksjonen fra hver celletype som hadde høyest immunreaktivitet, ble analysert ved å bruke γ-

[32P]ATP og fosforyleringen av Kemptide (PKA-spesifikk substrat) til bestemmelse av fosfotransferase 

aktiviteten til PKA. Merk forskjeller i økningen av cAMP indusert kinase aktiviteten til Cα vs. Cβ 

enheter.  

 

Resultatet viser at både PKA Cα1 og Cβ2, samt de neurospesifikke Cβ4 subenheter 

(brukt som kontroll for isoformspesifisitet for Cβ subenheter) er enzymatisk aktive 

når de er forankret til lipidraftene, og at nærvær av cAMP øker fosfotransferase 

aktiviteten til PKA Cβ enheter i forhold til den basale aktiviteten. De PKA Cβ enheter 

fraksjonen viser økt cAMP indusert kinase aktivitet 

sammenliknet med PKA Cα1 

 

4.2.2 
transfekterte 293T celler 

Vi øns  Cα 

subenh V5 

N- eller C-terminalt tagget protein og HA-tagget protein. 

i den undersøkte lavtetthets

Lokalisering og kinase aktivitet av PKA Cα subenheter i   

ket nå å undersøke om taggen og dets posisjon påvirket lokaliseringen av

eter i lipidraftene.  293T celler ble transfektert med nativ Cα1 (Cα1-nativ), 
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Figur 4.4) Lokaliseringen av PKA Cα1 enheter etter sukrosegradient ultrasentrifugering av 293T 

celler transfektert med Cα1-nativ, Cα1-V5C, Cα1-V5N, og Cα1-HA. 293T ble transfektert med 

plasmider som enten uttrykker nativ Cα1 (Cα1-nativ), C-terminalt V5-tagget Cα1 (Cα1-V5C), N 

terminalt V5 tagget Cα1 (Cα1-V5N) eller med HA tagget Cα1 (Cα1-HA). Etter 24 timer ble cellene 

lysert i 1 % TX-100, fraksjonert og analysert etter SDS-PAGE i 12.5 % geler. Proteinene ble overført 

til PVDF membraner og immunoblottet med anti-Cmono (Anti-Cmono, 1:100) eller anti-V5 (Anti-V5, 

1:5000). Merk toppen i TX-100 uløselig fr.4 ved Cα1-nativ og Cα1-V5C. 

Vi så positiv immunreaktivitet i fraksjoner 3-12 for både nativ, N- og C-terminalt 

tagget Cα1 (figur 4.4). Toppen i TX-100 uløselige fraksjonene lå i fr.4 både for Cα1-

nativ (øverste bilde) og C-terminalt V5-tagget Cα1 (nest øverste bilde) vist på 

embranene immunoblottet med PKA-spesifikk monoklonalt antistoff C-mono. N- 

og C-terminalt V5-tagget C

anti-V i 

prøven

undersøke om forskjellige tagg 

m

α1 ble også detektert ved bruk av tagg-spesifikk antistoff 

5 (figur 4.4, bilde i midten og nest nederste bilde) hvor immunreaktiviteten 

e var jevnt økende mot fr.12. I tillegg ble HA-tagget Cα1 brukt for å 

forandrer fordelingen av Cα1. 



 58 

Dette viste at taggen ikke påvirker lokaliseringen av Cα1. Deretter ble kinase 

aktiviteten målt i fraksjonene 5 og 10.  
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Figur 4.5) Bestemmelse av PKA-spesifikk fosfotransferase aktivitet i 293T celler transfektert med 

Cα1-nativ, Cα1-V5C, Cα1-V5N, og Cα1-HA. 293T ble transfektert med plasmider som enten 

uttrykker nativ Cα1 (Cα1-nativ), C-terminalt V5-tagget Cα1 (Cα1-V5C), N terminalt V5 tagget Cα1 

(Cα1-V5N) eller med HA tagget Cα1 (Cα1-HA)Etter 24 timer ble cellene lysert i 1 % TX-100.  Lysatet 

(med 10-15x106 celler hver) ble behadlet og analysert som beskrevet i figurteksten til Figur 4.3A). 

proteiner i den Triton X-100-uløselige fraksjonen fra hver celletype som hadde høyest 

immunreaktivitet, ble analysert ved å bruke γ-[32P]ATP og fosforyleringen av Kemptide (PKA-

spesifikk substrat) til bestemmelse av fosfotransferase aktiviteten til PKA C enhet. Her viser vi kinase 

aktiviteten av Cα1-V5C, et eksempel representativ til alle målinger som ble foretatt. Merk høyt basal 

kinase aktivitet og lite økning ved nærvær av cAMP i både TX-100 uløselige (fr.5) og løselige 

fraksjonen (fr.10) 

 

Figur 4.5 viser resultater etter bestemmelsen av kinase aktiviteten av C-terminalt 

tagget Cα1 (Cα1-V5C) i 293T celler, som illustrerer et representativt eksempel i 

forhold til alle målinger som ble foretatt i dette forsøket. In vitro PKA-spesifikk 

kinase aktivitet ble bestemt ved bruk av PKA-spesifikk substrat Kemptide i prøvene 

fra TX-100 uløselig fraksjon 5 og TX-100 løselig fr.10.(se Material og metoder) Cα1 

enheten viste seg å være aktive protein kinase enheter som kan fosforylere et typisk 

PKA substrat. PKA aktiviteten in vivo er regulert ved nivå av cAMP konsentrasjon 

lokalt. En økning i cAMP konsentrasjon forårsaker dissosiering av holoenzymet og 

aktivering av PKA C enheter. Vi observerte høyt basal Cα1 kinase aktivitet og en 

liten økning ved nærvær av cAMP i både TX-100 uløselige (fr.5) og løselige 

fraksjonen (fr.10). Dette kan forklares med at høy konsentrasjon av rekombinant fri 

Cα1 protein i transfekterte celler gir utslag i målingene som høy basal PKA 

enzymaktivitet, samtidig som den ytterlige økningen av PKA kinase aktiviteten i 

nærvær av cAMP vises som tilsynelatende liten. Vi kunne ikke demonstrere 

forskjeller mellom detergent uløselige og detergent løselige fraksjoner mht. Cα1 

aktivering ved nærvær av cAMP. 



 60 

4.2.3 Lokalisering og kinase aktivitet av PKA Cβ subenheter i 
transfekterte 293T celler 

Etter å ha studert lokaliseringen, samt bestemt kinase aktivitet av Cα1, ble den 

samme typen av forsøk gjort for Cβ subenheter Cβ2, Cβ1 og Cβ4. 293T celler ble 

transfektert med plasmider for nativ Cβ2 (Cβ2-nativ), C-terminalt V5-tagget Cβ2 

(Cβ2-V5C), C-terminalt V5-tagget Cβ4 (Cβ4-V5C) og HA tagget Cβ1 (Cβ1-HA). 

Etter 24 timer ble cellene lysert i 1 % TX-100, fraksjonert ved gradientsentrifugering, 

analysert etter SDS-PAGE i 12.5 % geler og overføring til PVDF membraner med 

anti-Cmono (Anti-Cmono, 1:100) og anti-V5 (Anti-V5, 1:5000). 
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 Figur 4.6) Lokalisering av PKA Cβ subenheter etter sukrosegradient sentrifugering av 293T celler 

transfektert med Cβ2 nativ, Cβ2-V5C, Cβ4-V5C, Cβ1-HA. 293T ble transfektert med plasmider som 

enten uttrykker nativ Cβ2 (Cβ2-nativ), C-terminalt V5-tagget Cβ2 (Cβ2-V5C), C-terminalt V5-tagget 

Cβ4 (Cβ4-V5C) eller med HA tagget Cβ1 (Cβ1-HA). Etter 24 timer ble cellene lysert i 1 % TX-100, 

fraksjonert og analysert etter SDS-PAGE i 12.5 % geler og overføring til PVDF membraner med anti-

Cmono (Anti-Cmono, 1:100) og anti-V5 (Anti-V5, 1:5000). 
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Immunreaktiv Cβ2 ble detektert i fraksjonene 3-12 (Figur 4.6). Cellene med nativ-

Cβ2 (øverste bilde) og Cβ2-V5C (nest øverste bilde) viste sterk immunreaktivitet i 

TritonX-100 uløselige fraksjonene 4 og 5, samt i fraksjonene 8-12. Det er et noe 

sterkere bånd i fr.3 ved Cβ4-V5C (nest nederste bilde) og svak immunreaktivitet i 

fr.4-7, etterfulgt av jevn mengde immunreaktive proteiner i fr.8-12. Cellene 

transfektert med Cβ1-HA (nederste bilde) utrykker jevn immunreaktivitet fra fraksjon 

4. til fr.12. uten synlig topp. Det viser oss at det er sannsynligvis relativt stor mengde 

av Cβ2 proteiner som havnet i TX-100 uløselige fraksjoner, som indikerer 

tilstedeværelse av Cβ2 i lipidrafter. Resultatet for Cβ4-V5C er mer uklart, men her 

ser man også liten opphopning av proteinet i TX-100 uløselige fraksjon nr.3, som kan 

tyde på at Cβ4 muligens også lokaliserer til raftene, men funnet er meget usikkert 

fordi nivåene er lave. Cβ1-HA er til stede i mange fraksjoner, og derfor kan vi ikke si 

med sikkerhet hvilket forhold har det mht. forankring til lipid raftene. 

Vi fortsatte med måling av kinase aktiviteten til proteinene i topp TX-100 uløselige 

fraksjonen (Figur 4.7). Vi hadde spesiell interesse om å undersøke Cβ2 enheter, 

derfor valgte vi ut C-terminalt tagget Cβ2 (Cβ2-V5C) som et representativt eksempel. 
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Figur 4.7) Bestemmelse av PKA-spesifikk fosfotransferase aktivitet i 293T celler transfektert med 

Cβ2-nativ, Cβ2-V5C, Cβ4-V5C og Cβ1-HA. 293T celler ble transfektert med plasmider som enten 

uttrykker nativ Cβ2 (Cβ2-nativ), C-terminalt V5-tagget Cβ2 (Cβ2-V5C), C-terminalt V5-tagget Cβ4 

(Cβ4-V5C) eller med HA tagget Cβ1 (Cβ1-HA). Etter 24 timer ble cellene lysert i 1 % TX-100.  

Lysatet (med 10-15x106 celler hver) ble behadlet og analysert og fosfotransferase aktiviteten målt som 

beskrevet tidligere i figurteks 3B). Vi viser til kinase aktiviteten av Cβ2-V5C, som er et representativt 

eksempel for Cβ2 enheter. Her ser man en tredobling av Cβ2 kinase aktiviteten ved nærvær av cAMP i 

TX-100 uløselige fr.4 sammenliknet med basal kinase aktivitet, og en fordobling av aktiviteten ved 

nærvær av cAMP i TX-100 løselige fr.10. i forhold til basal aktivitet. 

 

Resultatet etter bestemmelsen av PKA-spesifikk fosfotransferase aktivitet in vitro i 

dette forsøket kan beskrives som en tredobling av Cβ2 kinase aktiviteten ved nærvær 

av cAMP i TX-100 uløselige fr.4 sammenliknet med basal kinase aktivitet, og en 

fordobling av aktiviteten i nærvær av cAMP i TX-100 løselige fr.10. i forhold til 

basal aktivitet. En PKA-spesifikk protein kinase inhibitor (PKI), som blokkerer PKA 

spesifikk aktivitet og synliggjør hvor mye av målte kinase aktiviteten skyldes andre 

kinaser enn PKA, ble også inkludert i forsøket. Resultatet viser tilstedeværelse av 

mye cAMP-sensitiv, aktiv Cβ2 i lipidraftene i transfekterte 293T celler. 

Fosfotransferase aktiviteten av C-terminalt V5-tagget Cβ4 (Cβ4-V5C) (Figur 4.8) ble 

undersøkt ved måling av kinase aktiviteten i fr.4 fra den detergent uløselige delen 

etter sukrosegradient ultrasentrifugering. Målet vårt var å detektere og sammenlikne 

aktiviteten til Cβ4 som kontroll med Cβ2 i TX-100 uløselige fraksjoner.  
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Figur 4.8) Bestemmelse av PKA-spesifikk fosfotransferase aktivitet i 293T celler transfektert med 

Cβ4-V5C. 293T celler ble transfektert med plasmid som uttrykker C-terminalt V5-tagget Cβ4 (Cβ4-

V5C). Etter 24 timer ble cellene lysert i 1 % TX-100.  Lysatet (med 10-15x106 celler hver) ble 

behadlet og analysert og fosfotransferase aktiviteten målt som beskrevet tidligere i figurteks 3B). 

Kinase aktiviteten av Cβ4-V5C viser 2,3x økning av Cβ4 kinase aktiviteten ved nærvær av cAMP i TX-

100 uløselige fr.4 sammenliknet med basal kinase aktivitet i samme fraksjon. 

 

Den PKA-spesifikke Cβ4 aktiviteten ble detektert ved basale forhold, og økningen i 

aktiviteten var 2,3x ved nærvær av cAMP i forhold til basal aktivitet i fr.4. For å 

utelukke påvirkningen av andre type kinase aktivitet i bakgrunnen, ble prøver tilsatt 

PKI rutinemessig inkludert i forsøket. Resultatene bekreftet vår hypotese om at både 

Cβ4(kontroll) og Cβ2 lokalisert i lipidraftene i 293T celler (Figur 4.6), og at de er 

begge aktive fordi de viste økt fosfotransferase aktivitet etter cAMP stimulering 

(Figur 4.7 og Figur 4.8).  



 64 

4.3 Lokalisering av PKA katalytiske subenheter ved 
nærvær eller fravær av 1mM 8’-CPT-cAMP 

For å teste effekten av cAMP på aktiviteten og lokaliseringen av C subenhetene med 

hensyn på forankring i lipidrafter, brukte vi transfekterte 293T celler transfektert med 

plasmider som enten uttrykker C-terminalt V5-tagget Cβ2 (Cβ2-V5C) eller C-

terminalt V5-tagget Cα1 (Cα1-V5C). Cellelysatene ble behandlet som angitt over.  
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Figur 4.9) Lokaliseringen av PKA katalytiske subenheter ved nærvær eller fravær av 1mM 8’-CPT-

cAMP i 293T celler transfektert med Ca1-V5C og Cβ2-V5C. A) 293T celler ble transfektert med 

plasmider som enten uttrykker C-terminalt V5-tagget Cβ2 (Cβ2-V5C) eller C-terminalt V5-tagget Cα1 

(Cα1-V5C) og inkubert i 24 timer. Cellelysatene ble behandlet med 1 % TritonX-100, og etter 

separering av fraksjoner i sukrosegradient ved ultrasentrifugering(200 000xg), ble proteinene 

analysert ved SDS-PAGE og overført til PVDF membraner til immunoblotting med anti-V5(Anti-V5, 

1:5000). B) TX-100 uløselige fraksjoner nr.3, 4 og 5 ble slått sammen, og prøvene a 525μl tilsatt 

enten dH2O (kontroll) eller høy konsentrasjon av 8’-CPT-cAMP(1mM total konsentrasjon). Prøvene 
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ble fortynnet med lysis buffer 1:4 og sentrifugert i mikrosentrifuge ved høyeste hastighet (16000xg). 

Pelletene og supernatantene ble analysert mht. lokaliseringen av Cα1-V5C og Cβ2-V5C. 

 

Resultatene (se Figur 4.9A) viste en forventet fordeling av immunreaktive Cα1-V5C 

og Cβ2-V5C rekombinante proteiner. Begge C enheten ble påvist i både TX-100 

uløselige og løselige fraksjoner. Cα1-V5C var til stede i TX-100 uløselige fraksjoner 

og viste en jevnt økende immunreaktivitet mot høyere fraksjoner, mens Cβ2-V5C 

hadde den karakteristiske fordelingen hvor det er en klar topp i TX-100 uløselige fr.5 

etterfulgt av lavere immunreaktivitet i fr.6-7, for å vise høy immunreaktivitet igjen i 

TX-100 løselige fraksjoner nr.8-12. For å undersøke om lokaliseringen i raftene var 

cAMP sensitiv, ble de TX-100 uløselige fraksjonene 3, 4 og 5 ble slått sammen. 

Disse ble behandlet videre ved å ta ut 525μl av hver megafraksjon som ble tilsatt 

enten dH2O (kontroll) eller 8’-CPT-cAMP (1mM final konsentrasjon). Prøvene ble 

inkubert på is i 15minutter, fortynnet med lysis buffer 1:4 og sentrifugert i 

mikrosentrifuge ved høyeste hastighet (16000xg). Pelletene(P) og supernatantene(S) 

blir analysert mht. rekombinant PKA Cα1 og Cβ2 i nærvær(+) eller fravær(-) av 8’-

CPT-cAMP (kontroll). Figur 4.9B) viste at både Cα1 og Cβ2 befant seg i 

lipidraftfraksjonen selv etter cAMP stimulering. Resultatene viste også høy 

konsentrasjon av Cβ2-V5C i forhold til Cα1-V5C, som antydet at det var Cβ2 

isoformen som dominerte i detergent resistente membraner fra TX-100 uløselige 

fraksjoner. 

4.4 Lokalisering av native PKA Cα og Cβsubenheter i 
transfekterte 293T celler i fravær eller nærvær av 1mM 
8’-CPT-cAMP  

Vi har vist at 293T celler transfektert med V5- og HA- tagget plasmider gir opphav til 

Cα1 og Cβ2 enheter som er lokalisert i lipidrafter og som har kinaseaktivitet. Vi 

ønsket nå å undersøke lokaliseringen av native subenheter i lipidrafter.  
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293T celler ble transfektert med nativ Cα1, nativ Cβ2, nativ Cβ4 eller tom vektor 

(Mock). Etter 24 timer ble cellene lysert i 1 % TX-100. I tillegg behandlet vi mock 

transfekterte celler med 8’-CPT-cAMP (1mM). Cellelysatene ble separert ved 

sukrosegradient ultrasentrifugering, fraksjonene analysert ved SDS-PAGE og 

immunoblottet med anti-Cmono antistoff som beskrevet tidligere. For å kontrollere 

for resultatene ble fraksjonene immunoblottet med anti-flotillin1 (48kD). Flotillin1 et 

typisk raft-markør som er lokalisert i lipid raftene.   
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Figur 4.10) Lokalisering av native PKA Cα og Cβ subenheter i 293T celler i fravær eller nærvær av 

1mM 8’-CPT-cAMP. A) 293T cellene ble transfektert med plasmid som uttrykker nativ Cα1, med 

plasmid som uttrykker nativ Cβ2, med plasmid som uttrykker nativ Cβ4 eller tom vektor (Mock). Etter 

24 timer ble cellene lysert i 1 % TX-100. Mock transfekterte  293T celler ble behandlet med 1 % 

TritonX-100 ved fravær(kontroll)  eller nærvær av 1mM 8’-CPT-cAMP. Lysatene ble fraksjonert og 

analysert etter SDS-PAGE i 12.5 % geler og overføring til PVDF membraner og detektert med anti-

Cmono (1:100). Videre- B) T X-100 uløselige fraksjoner ble detektert med lipid-raft”-markøren 

flotillin1 (48kD) (Anti-flotillin1, 1:250) C) Mock transfekterte 293T celler ble behandlet med 1 % 

TritonX-100 ved fravær eller nærvær av 1mM 8’-CPT-cAMP. Lysatene ble fraksjonert og analysert 

etter SDS-PAGE i 12.5 % geler og overføring til PVDF membraner og detektert med anti-Cmono 

(1:100) og anti-flotillin1, (1:250) D) Proteinkonsentrasjonen ble målt ved bruk av Bradford 

proseduren og ble justert til lik verdi i alle prøvene. Immunreaktiviteten ble deretter detektert med 

anti-Cmono (1:100). (obs! liten teknisk feil ved Cβ4nativ, fr.11) E) Vi sammenliknet lokaliseringen av 

native PKA Cα1 og Cβ2 subenheter og deres ko-fraksjonering med flotillin1, detektert med anti-

Cmono (1:100) og anti-flotillin1, (1:250) 

 

Resultater (Figur 4.10A) viste at nativ Cα1 viste positiv immunreaktivitet i fr. 3-12 

med en topp i TX-100 uløselig fr.4, og en ny økning mellom TX-100 løselige fr.8-12 

(Figur 4.10A, øverste bilde). Denne fordelingen gjaldt også nativ Cβ2 (Figur 4.10A, 

nest øverste bilde). Immunreaktivitet i TX-100 uløselige fraksjoner hos celler 

transfektert med nativ Cβ4 var liten, med større mengde immunreaktiv protein i fr.7-

12 (Figur 4.10A, bilde i midten). Cellene som transfektert med tom vektor (Mock) og 

lysert ved nærvær (Figur 4.10A, nederste bilde) eller fravær av cAMP (Figur 4.10A, 

nest nederste bilde) hadde ikke detekterbar immunreaktivitet i TX-100 uløselige 

fraksjoner, mens svak immunreaktivitet ble registrert i TX-100 løselige fraksjoner.  

I Figur 4.10B så vi at det raft-spesifikke proteinet flotillin1 ko-fraksjonerer med 

native Cα1 og Cβ2 (Figur 4.10B, øverste og nest øverste bilde), noe som viser at 

native Cα1 og Cβ2 er lokalisert i lipidraftene. Selv om vi kunne påvise flotillin1 i 

TX-100 uløselige fraksjoner i Mock transfekterte celler både ved nærvær eller fravær 

av cAMP (Figur 4.10B, de to nederste bildene), var det umulig å sammenlikne 

lokaliseringen av flotillin1 med PKA C. 
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Vi kunne ikke vise det samme ko-lokaliseringen av PKA C enheter med flotillin1 for 

Mock transfekterte celler som for native Cα1 og Cβ2, sannsynligvis pga. at cellene 

hadde altfor lav konsentrasjon av native C i TX-100 uløselige fraksjoner (Figur 

4.10C). 

Vi ønsket deretter å utelukke at ulik proteinkonsentrasjon i fraksjonene påvirker 

resultater ved immunoblotting. Etter å ha bestemt totalkonsentrasjonen av proteinene 

i TX-100 uløselig fraksjon 4 og TX-100 løselig fraksjon 10 eller 11, ble de justert til 

lik proteinkonsentrasjon i alle prøver. Deretter ble de analysert for immunoreaktivitet 

av Cα1 og Cβ2, samt Cβ4 og Mock transfekterte celler (sistnevnte enten ved nærvær 

eller fravær av cAMP) (Figur 4.10D). Dette viste at det er relativt lite Cα1 i forhold 

til Cβ2 i de TX-100 uløselige fraksjonene, mens det var omvendt i TX-100 løselige 

fr.11. Det ble detektert mer Cβ2 i fr.5 i forhold til fr.11 sammenliknet med forholdet 

Cα1 i fr.4 vs. fr.11 (Figur 4.10D, øverste bilde). Sammenlikning av nivåene for Cβ2, 

Cβ4 og Mock +/-cAMP ble uklare, pga. deteksjonsproblemer (Figur 4.10D, nederste 

bilde). Likevel så vi Cβ4 enheter i fr.4 og 11. Det ble påvist lite mengde av Cβ2 i 

fr.11. Resultatene i Mock +/-cAMP ble utydelige og kan ikke tolkes med sikkerhet. 

For oss ble viktig å se at det er forholdsvis mye Cβ2 lokalisert i lipid raftene i 

sammenlikning med Cα1.  

Resultatet ved Figur 4.10E var veldig tydelig og viste igjen at Cα1 og Cβ2 er 

lokalisert i lipidraftene i dette tilfellet ved at de ko-fraksjonerer med raftmarkør 

flotillin1. 

4.5 Effekten av TritonX-100, cAMP, NaCl, N-octyl-β-D-
glukopyranosid (NoG) og SDS på lokaliseringen av 
PKA Cα1 og Cβ2 subenheter i TX-100 uløselige 
mikrodomener i  cellemembraner til transfekterte 293T 
celler 

293T celler ble transfektert med plasmid som utrykker C terminalt V5 tagget Cα1. 

Cellene ble høstet etter 24 timer. Før ultrasentrifugering ble celleekstrakter behandlet 
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uten eller med 1 % Triton X-100 (kontroll), 1mM 8’-CPT-cAMP, 400mM NaCl, 

50mM N-octyl-β-D-glukopyranosid (NoG) og 0,5 % SDS i 15 min ved 4 ºC. 

Fraksjoner på 0,4ml ble tatt ut og analysert med immunoblotting og anti-V5 (1:5000) 

som beskrevet tidligere. Samme prøver ble også analysert med et antistoff mot 

Caveolin1(22kD)(1:1000). Vi sammenliknet lokaliseringen av caveolin-1 med 

lokaliseringen av Cα1 V5C i dette forsøket.  
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Figur 4.11) Effekten av TX-100, cAMP, NaCl, NoG og SDS på lokaliseringen av PKA Ca enheter i 

TX-100 uløselige 293T cellemembraner. A) Før ultrasentrifugering (200.000 x g) ble celleekstrakter 

fra Cα1-V5C transfekterte 293T celler behandlet med enten uten eller med 1 % Triton X-100 

(kontroll), samt 1 % TX-100 tilsatt h.h 1mM cAMP, 400mM NaCl, 50mM NoG eller 0,5% SDS i 15 

min ved 4 ºC. Tolv fraksjoner av 0,4ml ble tatt ut og analysert med immunoblotting med anti-V5. B) 

Før sentrifugering (200.000 x g) ble celleekstrakter fra Cα1-V5C transfekterte 293T celler behandlet 

med eller uten 1 % Triton X-100 (kontroll) og 1mM cAMP. Tolv fraksjoner på 0,4ml ble tatt ut og 

analysert med immunoblotting og anti-Caveolin(1:1000). C) Proteinekstraksjon av cellelysater med 

400mM NaCl, 50mM NoG, eller 0,5 % SDS. Tolv fraksjoner ble tatt ut og analysert med 

immunoblotting og anti-Caveolin(1:1000). 

 

Resultater presentert i Figur 4.11A viste at prøvene med 1 % TX-100 hadde 

detekterbar Cα1-V5C i TX-100 uløselige fraksjoner 3-5 (Figur 4.11A, øverste bilde), 

det samme gjaldt etter behandling uten TX-100 og med cAMP og NaCl (Figur 4.11A, 

nest øverst og i midten). Immunreaktiviteten viser en liten topp i fraksjonene 4 og 5 

hos alle disse, untatt prøvene behandlet uten TX-100, samt en jevn økning av 

immunreaktiviteten mot detergentløselige fraksjoner. Behandling av cellene med 

NoG og SDS (Figur 4.11A, nest nederst og nederst) viser også detekterbar Cα1-V5C 

i TX-100 uløselige fraksjoner og gradvis økende intensitet på Cα1 bånd mot 

detergentløselige enden av spekteret. De NoG behandlede prøver viser liten topp i 

detergentuløselige fraksjoner 3 og 4, mens de med SDS viser jevn økning av 

immunreaktiviteten i prøvene mot fraksjon12. 

I Figurer 4.11B) og 4.11C) ser vi at Caveolin1 kunne detekteres som 22kDa bånd i 

alle prøvene uansett behandlingen. Intensiteten av båndene viste imidlertid variasjon. 

Prøvene med 1 % TX-100 (Figur 4.11B, øverste bilde) hadde detekterbar Caveolin1 i 

fraksjoner 3-12, med en topp i TX-100 uløselige fr.4, etterfulgt av fraksjoner med lite 

immunreaktivitet, for å øke jevnt fra TX-100 løselig fraksjon 7-12. Liknende 

fordeling viste prøvene behandlet med cAMP (Figur 4.11B, nederste bilde). 

Resultatet for prøvene uten TX-100 viser svake bånd fra fr.4 og 5, etterfulgt av en 

topp i fr.6-7-8, noe svakere immunreaktivitet i fr.9 og jevn intensitet i fraksjonene 10-

12 (Figur 4.11B, bilde i midten). Prøvene med NaCl, NoG og SDS (Figur 4.11C) 
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hadde Caveolin1 bånd som var svakere uttrykt i TX-100 løselige delen, mens 

immunreaktiviteten kunne detekteres tydeligere i TX-100 løselige delen (fraksjoner 

7-12).  

Resultatene viser at Caveolin1 ko-fraksjonerte med Cα1 ved behandling av 1 % TX-

100, samt ved 1mM cAMP. Da vi sammenliknet lokaliseringen av Cα1 med 

Caveolin1 etter behandling med enten NaCl, NoG eller SDS, kunne vi ikke bekrefte 

ko-fraksjonering i disse tilfeller. Ved lysis i vanlig lysis buffer uten TX-100 kunne vi 

heller ikke se noe sammenheng med lokaliseringen av caveolin1 og Cα1. 

4.6 Bestemmelse av kinase aktiviteten til PKA Cα1, Cβ2 
og Cβ4 subenheter lokalisert i TritonX-100 uløselige 
delene av cellemembranen til transfekterte 293T celler 

Vi ønsket nå å bestemme om PKA C enheter er enzymatisk aktive in vitro. Vi ønsket 

å undersøke og sammenligne fosfotransferase aktiviteten hos 293T celler transfektert 

med plasmider som utrykker enten nativ Cα1, nativ Cβ2 eller nativ Cβ4. Cellelysater 

ble lysert og sentrifugert i sukrosegradient som beskrevet før. Proteinkonsentrasjonen 

ble bestemt i hver fraksjon etter sentrifugeringen (ved Bradford prosedure) (Figur 

4.12A). Den TX-100 uløselige fraksjonen med høyest proteinkonsentrasjon ble 

analysert videre og sammenliknet med fraksjon nr. 11 fra TX-100 løselige delen. De 

justerte prøver ble analysert ved SDS-PAGE i 12,5 % geler og immunoblottet med 

anti-Cmono (1:100). PKA fosfotransferase aktiviteten ble også målt i nærvær og 

fravær av enten cAMP alene eller cAMP og PKI sammen. 
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Figur 4.12) Bestemmelse av PKA-spesifikk fosfotransferase aktivitet i 293T celler transfektert med 

Cα1-nativ, Cβ2-nativ eller Cβ4-nativ. A) 293T celler ble transfektert med plasmider som enten 

uttrykker nativ Cα1 (Cα1-nativ), nativ Cβ2 (Cβ2-nativ), eller nativ Cβ4 (Cβ4-nativ). Etter 24 timer ble 

cellene lysert i 1 % TX-100. Lysatet (med 10-15x106 celler hver) ble separert i en sukrosegradient (0 – 

40 %) ved ultrasentrifugering (200.000 x g) i 20 timer. Tolv fraksjoner a 400μl ble suksessivt tatt av 

fra toppen av sentrifugerører. Proteinkonsentrasjonen ble målt i hver fraksjon ved å følge Bradford 

proseduren. Prøvene ble fortynnet etter behov og konsentrasjoner ble beregnet ved bruk av 

spektrofotometer etter måling av OD. Proteinkonsentrasjonen ble justert til lik verdi i alle utvalgte 

prøvene (se Figur 4.10D), proteinene separert ved SDS-PAGE i 12,5 % gel. De separerte proteinene 

ble deretter overført til PVDF filter og immunreaktiviteten detektert med anti-Cmono (1:100).B) og 

C)PKA fosfotransferase aktiviteten ble analysert ved å bruke γ-[32P]ATP og fosforyleringen av 

Kemptide (PKA-spesifikk substrat) og ved sammenlikning av enzymaktiviteten under basale forhold, 

ved nærvær av enten cAMP eller cAMP og PKI (PKA spesifikk inhibitor).  
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For å undersøke om mengden av immunreaktive PKA C enheter (leseren henvises til 

Figur 4.10D) er i samsvar med mengden av C som viser fosfotransferase aktivitet in 

vitro, først justerte vi proteinkonsentrasjonen i prøvene likt, så målte vi 

enzymaktiviteten ved å følge protokollen til kinase assay.  

Resultatene (Figur 4.12B og 4.12C) viste at PKA Cα1 har høy enzymaktivitet under 

basale forhold og lite forskjell ved nærvær av cAMP. Både Cβ4 og Cβ2 hadde noe 

økt fosfotransferase aktivitet ved nærvær av cAMP sammenliknet med Cα1.  

Da vi sammenliknet (Figur 4.12B) den cAMP indusert kinase aktiviteten med den 

basale aktiviteten av frie C enheter i TX-100 uløselige fraksjonene (fr.4 eller 5) i 

transfekterte 293T celler, vi så forskjell mellom enzymaktiviteten av PKA C isotyper. 

Mens nærvær av cAMP hadde ikke stort utslag på Cα1 aktivitet sammenliknet med 

kinase aktiviteten under basale forhold i TX-100 uløselige fraksjon 4, vi kunne 

observere en økning i cAMP indusert aktivitet i fraksjon5 ved cellene transfektert 

med Cβ4 nativ. Cellene transfektert med Cβ2 nativ hadde størst økning i 

fosfotransferase aktiviteten ved nærvær av cAMP sammenliknet med basale forhold i 

TX-100 uløselig fraksjon 4.  

Figur 4.12C viste at relativ forskjell mellom aktiviteten av rekombinante frie C 

enheter fra fr.11 (TX-100 løselig) og aktiviteten av frie C enheter fra lipid raftene 

(fr.4, TX-100 uløselig) ved nærvær av cAMP var henholdsvis 33x hos PKA Cα1 

nativ, og 17x hos PKA Cβ4 nativ. Oppsiktsvekkende ble dette relative forskjellen 

veldig lite hos PKA Cβ2 nativ – ca.1,96x- da vi sammenliknet fosfotransferase 

aktiviteten i den TX-100 løselig fr.11 med TX-100 uløselige fr.5 ved nærvær av 

cAMP. Dette tyder på at relativt stort andel av Cβ2 enheter som hadde økt cAMP 

induserbar aktivitet faktisk befant seg i fraksjonene som er TX-100 uløselige ved 4 
°C. 

Dette viser at både PKA Cβ2 nativ og Cβ4 nativ lokalisert i lipidraftene er 

enzymatisk aktive og aktiviteten påvirkes i positiv retning ved nærvær av cAMP, 
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mens Cα1 nativ er aktiv under basale forhold men ikke påvirkes i vesentlig grad av 

nærvær av cAMP i transfekterte 293T celler. 

 

Ved å bruke transfekterte HEK 293T celler som modellsystem og analysere våre 

funn, vi kunne konkludere med følgende:  

a) PKA katalytiske subenheter Cα1, Cβ2 og Cβ4 lokaliserer til lipid raftene (se 

Figur 4.10A og 10D) og kan detekteres ved hjelp av immunoblotting med 

PKA C-spesifikke antistoffer (f.eks. anti-Cmono) 

b) Relativt store mengder av enzymatisk aktive PKA Cβ2 enheter er lokalisert i 

lipid raftene i forhold til mengder av aktive frie Cβ2 enheter ellers i cellen, og 

relativ mindre mengder av aktive PKA Cα1 eller Cβ4 er til stede i raftene enn 

fritt i cellen (Figur 4.12C).  

c) PKA Cβ2 og Cβ4 enheter lokalisert i lipidraftene viser økt enzymaktivitet ved 

nærvær av cAMP, mens økningen i aktiviteten er ubetydelig ved Cα1. (Figur 

4.12B).  

4.7 Sammenlikning av lokaliseringen til PKA katalytiske 
subenheter i transfekterte 293T celler med deres 
lokalisering i humane T-lymfocytter  

Her ønsket vi å vise fordelingen av detekterbare PKA katalytiske enheter i 

transfekterte 293T celler og humane T-lymfocytter, og peke på ko-fraksjoneringen 

mellom raftspesifikk flotillin1 (48kD) og C subenhet. Vi brukte mock transfekterte 

293T celler og humane T-lymfocytter. Cellene ble lysert og analysert ved 

immunoblotting ved bruk av anti-Cmono (Anti-Cmono, 1:100) og Anti-flotillin1 

(1:250). 
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Figur 4.13) Sammenlikning av lokaliseringen til PKA katalytiske subenheter og deres ko-

fraksjonering med raft-markør flotillin1 i transfekterte 293T celler og humane T-lymfocytter. 293T 

celler ble transfektert med tom plasmid (Mock), og sammenliknet med humane T-lymfocytter som ble 

renset ut fra blodet fra friske blodgivere. Cellene ble lysert i 1 % TX-100, fraksjonert og analysert 

etter SDS-PAGE i 12.5 % geler og overføring til PVDF membraner med anti-Cmono (Anti-Cmono, 

1:100). TX-100 uløselige fraksjoner ble detektert med lipid-raft”-markøren flotillin1 (48kD)(Anti-

flotillin1, 1:250). 

 

Det ble ikke detektert PKA C enheter i Mock transfekterte 293T celler i TX-100 

uløselige fraksjoner, mens immunreaktivitet ble påvist i TX-100 løselige fraksjoner 

for både Cα1 (40kD) og Cβ2 (47kD)(Figur 4.13, øverste bilde). Raft-markør flotillin 

(48kD) ble påvist i fraksjonene 2, 3 og 4 som tilsvarer TX-100 uløselige fraksjoner 

(Figur 4.13, nest øverste bilde). Andre forsøk med Mock transfekterte 293T celler 

(ikke vist) har bekreftet svak detekterbarhet av C enheter i lavtetthetsfraksjoner etter 

lysis med 1 % TX-100, men vi likevel kunne vise til det kjente mønsteret av 

fordelingen av C enheter mellom TX-100 uløselige og TX-100 løselige fraksjoner i 

transfekterte 293T celler.  
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Immunreaktive Cα1 og Cβ2 samt flotillin1 ble påvist i TX-100 uløselige frakjoner nr. 

2, 3 og 4 i T-cellene (Figur 4.13, nederste bilder). Forsøket viste at lokaliseringen av 

PKA C enheter og ko-fraksjonering med lipid raft-markør flotillin1 i modellsystemet 

med transfekterte 293T celler kunne sammenliknes med fordelingen av C enheter og 

flotillin1 i humane T-celler. 

4.8 Lokalisering og kinase aktivitet til PKA Cα1 og Cβ2 
enheter i nærvær eller fravær av 0,5 mM 8'-CPT-cAMP 
i humane T-lymfocytter 

Humane T lymfocytter ble behandlet som beskrevet tidligere (Material og metoder). 

Den totale proteinkonsentrasjonen ble målt i alle fraksjoner og fraksjonene 2-4 og 11 

ble analysert videre. Proteinkonsentrasjonen i disse prøvene ble justert mot 

fraksjonen med lavest målt proteinmengde.  
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Figur 4.14) Lokalisering og kinase aktivitet til PKA Cα1 og Cβ2 enheter i Triton X-100 uløselige 

membrandomener ved nærvær eller fravær av 0,5 mM 8'-CPT-cAMP i humane T-lymfocytter. A) 

Humane T celler ble lysert i 1 % Triton X-100 i fravær (- cAMP) eller nærvær (+0,5 mM 8'-CPT- 

cAMP) av 0,5 mM 8'-CPT-cAMP. Lysatet ble separert i en sukrosegradient (0 – 40 %) ved 

ultrasentrifugering (200.000 x g) i 20 timer. Tolv fraksjoner a 0,4ml ble suksessivt tatt av fra toppen 

av sentrifugerører. 20 µL fra hver prøve ble blandet med 3 x SDS sample buffer og proteinene 

separert ved SDS-PAGE i 12,5 % geler. De separerte proteinene ble deretter overført til PVDF filtre 

som ble inkubert med anti-PKA C antistoff (Anti-Cmono, 1:100). T X-100 uløselige fraksjoner ble 

detektert med lipid-raft”-markøren flotillin1 (48kD) (Anti-flotillin1, 1:250) B) Konsentrasjonen av 

total protein ble målt i alle sukrosegradientfraksjoner ved Bradford prosedure. C) 

Proteinkonsentrasjonen i alle utvalgte prøver ble justert mot fraksjon med lavest beregnet 

proteinmengde (0,061mg/ml, fr.2, kontroll). Prøvene ble loadet på 12,5 % polyakrylamid geler for 

protein-elektroforese, de separerte proteinene ble overført til PVDF membraner ved WB og inkubert 

med monoklonalt antistoff anti-Cmono(1:100). D) Kinase aktiviteten ble bestemt ved å detektere 

mengden av γ-[32P]ATP som ble overført til PKA spesifikk substrat Kemptide under basale forhold, 

ved nærvær av enten cAMP eller cAMP og PKI (PKA spesifikk inhibitor). 
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Resultatene viste (Figur 4.14A, øverst) at både Cα1 (40kD) og Cβ2 (47kD) ble 

detektert i TX-100 uløselige fraksjoner i humane T-lymfocytter i tillegg til TX-100 

løselige deler av cellemembranen. Cellelysater behandlet med 0,5 mM 8'-CPT-cAMP 

viste sterkeste Cα1 og Cβ2 bånd i TX-100 uløselig fraksjoner 3 og 4, i tillegg til TX-

100 løselige fraksjoner 7-12, mens kontrollen (-cAMP) hadde sterke Cα1 

immunoreaktivitet i TX-100 uløselige fraksjoner 3, 4 og 5, og sterke Cβ2 

immunoreaktivitet i fraksjonene 3 og 4. Begge C enhetene var utrykt i TX-100 

løselige fraksjone7-12 i kontrollen. C subenhetene ko-fraksjonerte med flotillin1 i de 

Triton X-100 uløselige fraksjoner både i nærvær og fravær av cAMP (Figur 4.14A, 

nederst). 

Proteinkonsentrasjonen ble bestemt i alle sukrosegradientfraksjoner fra begge 

cellelysatene (Figur 4.14B).  Immunreaktiviteten til prøvene med justert 

proteinkonsentrasjon ble sammenliknet (Figur 4.14C), og viste noe økende intensitet 

til båndene som markerer Cα1 i TX-100 uløselige fr.3 og 4 mot TX-100 løselige 

fr.11. i cellelysater med cAMP. Cβ2 båndene var til stede i fr.3 og 4, men var relativt 

svakere i sammenlikning med TX-100 løselig fr.11. Kontrollen (-cAMP) hadde 

økende intensitet for Cα1 i fr.3 og 4 mot fr.11., og relativt sett svak Cβ2 bånd i TX-

100 uløselig fr.4 vs. TX-100 løselig fr.11. Både T-celler behandlet med cAMP og 

kontroll hadde utrykt et ukjent protein (ca.75kD) som kunne detekteres ved bruk av 

anti-Cmono, og som ko-fraksjonerte med flotillin1 (Figur 4.14C).  

In vitro kinase assay (Figur 4.14D)viste økende basal og cAMP-stimulert aktivitet fra 

fr.2 mot fr.4 hos begge type prøver på tross av at konsentrasjonen av total protein var 

justert lik i alle utvalgte fraksjoner. Relativ forskjell mellom aktiviteten av C 

subenheter i TX-100 løselig fr.11 vs. TX-100 uløselig fr.4. var 1,16x i T-celler lysert 

i nærvær av 0,5 mM 8'-CPT-cAMP, og 1,14x i kontroll T-celler. Cellene lysert i 

nærvær av cAMP hadde noe høyere kinase aktivitet i alle fraksjoner sammenliknet 
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med kontroll. Relativ forskjell mellom aktiviteten i fr.4 i cellelysater behandlet med 

cAMP (+cAMP) og fr.4 i cellelysater uten cAMP (kontroll) ble 1,11x.  

 

Vi konkluderte med følgende: 

a) Cα1 og Cβ2 enheter kan påvises i TX-100 uløselige mikrodomener i 

cellemembranen til humane T-lymfocytter etter lysis i kald 1 % Triton X-100 

og sukrosegradient fraksjonering både i nærvær og fravær av cAMP(Figur 

4.14A) 

b) PKA Cα1 og Cβ2 ko-fraksjonerte med flotillin1 (48kD) både i humane T-

celler behandlet med 0,5 mM 8'-CPT-cAMP og i kontroll T-celler i fravær av 

8'-CPT-cAMP (Figur 4.14A). 

c) In vitro kinase assay (Figur 4.14D) viste at PKA C enheter lokalisert i lipid 

rafter var katalytisk aktive i humane T-celler både i nærvær og fravær av 

cAMP. Økende basal og cAMP-stimulert aktivitet ble påvist fra fr.2 mot fr.4 

hos begge type prøver. Cellene lysert i nærvær av cAMP hadde noe høyere 

kinase aktivitet i alle fraksjoner sammenliknet med kontroll. 
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5. Diskusjon 

TCR og flere av komponenter i cAMP-PKA signalvei (blant dem Csk) er konsentrert 

i spesielle lipidrike deler av cellemembranen. Spredning og subcellulær 

regionalisering av signaloverføringen derimot skjer blant annet på PKA nivå. Det kan 

tenkes at aktiviteten av PKA avgrenses til bestemte lokaliseringer, som gjør at 

enzymet holdes i nærheten av sine potensielle substrater. I denne oppgaven ønsket vi 

å etablere en metode for å undersøke lokalisering og aktivitet av PKA katalytiske 

subenhetene Cα1, Cβ2 og Cβ4 i humane immune celler. Vi valgte å transfektere HEK 

293T celler og bruke dem som modellsystem og sammenliknet resultatene der med 

våre resultater ved bruk av humane T-lymfocytter. Vi viste at en andel av PKA Cα1, 

Cβ2 og Cβ4 katalytiske enheter kan påvises i TX-100 uløselige fraksjoner etter 

sukrosegradient fraksjonering, som indikerer deres lokalisering i lipidrafter i HEK 

293T celler. En andel av PKA Cα1 og Cβ2 katalytiske enheter kunne også påvises i 

lipidrafter i humane T-lymfocytter. Lokalisering ble bekreftet ved å vise ko-

fraksjonering av C enheter sammen med lipid raft-markør flotillin-1. Vi viste i tillegg 

at C enheter var enzymatisk aktive i lipid raftene ved at de fosforylerte det PKA-

spesifikke substratet Kemptide in vitro i både T-celler og HEK 293T celler. Vi viste 

også at lokaliseringen av C-ene i lipidrafter var differensiert. Den relative andelen av 

aktive Cβ2 enheter i lipid raft fraksjoner var høyere sammenliknet med andelen av 

aktive Cα1 eller Cβ4 enheter i transfekterte HEK 293T celler og hadde forholdsvis 

høyere cAMP induserbar økning i aktiviteten sammenliknet med Cα1 eller Cβ4. I 

humane T-lymfocytter var andelen av aktive Cβ2 enheter i lipid raft fraksjoner  

høyere sammenliknet med andelen av aktive Cα1, i tillegg  ble målt forholdsvis 

høyere cAMP induserbar økning i aktiviteten sammenliknet med Cα1. Dette antyder 

at PKA Cβ2 kan spille en spesiell rolle i reguleringen av signaløverføringskaskaden i 

humane immune celler. 
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5.1 Lipid raft markører 

Caveoler (Couet et al, 1997) er de første membrandomener som ble oppdaget,  

beskrevet som flaskeformede små kløfter i plasmamembranen rike på kolesterol og 

mettede lipider, representerer en undergruppe av lipidrike membrandomener påvist i 

fleste type vev hvor de deltar i vesikkeltransport og signaloverføring. Caveolaer er 

relativt stabile takket være caveolin, et 22-24 kDa integral protein, som er 

hovedkomponenten i caveolae strukturen. Caveolin binder proteiner som f.eks. 

heterotrimeriske G-proteiner, H-Ras, eNOS, PKA Cα og flere av Src kinaser, og 

stabiliserer dem i inaktiv form. Caveolin-1 (22kDa) er ofte brukt som markør til 

caveolae membrandomener. Som nevnt tidligere Razani et al.(1999) har påvist 

direkte interaksjon mellom PKA Cα og caveolin-1 i AV12 celler (transfektert med 

PKA Cα og ko-transfektert med caveolin-1) ved hjelp av immunofluorescent 

mikroskopi. Det ble dokumentert tydelig punktvis kolokalisering av PKA Cα og 

caveolin-1 i cellemembranen i transfekterte celler, mens PKA Cα-transfekterte celler 

alene viste uniform spredning av PKA Cα i hele cellen, unntatt kjernen. I tillegg ble 

PKA katalytisk aktivitet kraftig inhibert ved tilstedeværelse av caveolin-1, 

demonstrert i ved hjelp av in vitro kinase assays. Vi benyttet anti-caveolin 1 antistoff 

for å detektere caveolin1 i lipidrike domener i HEK 293T celler og undersøkte ko-

fraksjonering av den med PKA Cα etter behandling av cellelysater med forskjellige 

detergenter, samt ved høy konsentrasjon av NaCl eller cAMP. Resultatene viste at 

caveolin-1 ko-fraksjonerte med Cα1 ved behandling med 1 % TX-100, samt ved 

nærvær av 1mM cAMP. Da vi sammenlignet lokaliseringen av Cα1 med caveolin-1 

etter behandling med enten NaCl, NoG eller SDS, kunne vi ikke bekrefte ko-

fraksjonering i disse tilfeller. Vi tolket dette slik at i TX-100 uløselige fraksjoner selv 

ved nærvær av cAMP var interaksjonen mellom PKA Cα og caveolin/ukjent protein 

stabil, mens ekstraksjon av proteiner med de andre agenser ødela protein-protein 

interaksjonen slik at vi ikke lenger kunne se ko-fraksjonering. 

  Etterhvert er det påvist at mange celletyper mangler caveolinrike membrandomener, 

blant annet T-lymfocytter og neuronale celler (Fra et al., 1994). I disse cellene ble 
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lipidrike membrandomener kalt DRMs, GEMs eller lipid rafter og definert som en 

egen undergruppe (Edidin, 2003). Av proteiner lokalisert i disse ikke-caveolare type 

mikrodomener ble flotillin1/reggie-2 (47kD) og flotillin2 /reggie-1(47 % homolog til 

flotillin1), samt Lck og LAT er ofte brukt som raft-markører. Flotilliner er proteiner 

som er palmytoilerte eller myristoylerte, og er forankret i det glykolipidrike delen i 

cytoplasmiske indre lag av plasmamembranen (Neumann-Giesen et al., 2004). I våre 

forsøk valgte vi bruk av flotillin-1 som lipid raft spesifikk markør i humane T-

lymfocytter og transfekterte HEK 293T celler, og sammenliknet lokalisering av dette 

med C enhetene. Vi viste at Cα1 og Cβ2 kan påvises i TX-100 uløselige fraksjoner 

etter sukrosegradient fraksjonering av begge celletyper, i tillegg til at Cβ4 subenheter 

kunne påvises i samme fraksjonene i transfekterte HEK 293T celler. Dette sammen 

med ko-lokalisering med flottilin-1 indikerte Cenes assosiering med lipid rafter. Man 

bør likevel vise forsiktighet med å tolke resultater i transfekterte HEK 293T celler. 

Siden cellemembranen i disse cellene inneholder både caveolin og flotillin, og begge 

proteiner kan påvises i detergentuløselige-, lavtetthetsfraksjoner, kunne vi ikke med 

sikkerhet si om C enheter lokaliserte til caveolare eller til ikke-caveolare 

mikrodomener. Vi har vist ko-fraksjonering av Cα enheter med både flotillin-1 og 

caveolin-1 i våre forsøk, så vi har sagt oss enig med Schuck et.al (2003) som sier at 

assosiering av proteiner med detergentuløselige membrandomener gir kun generell 

informasjon som ikke skiller mellom lokaliseringen til caveolare eller ikke-caveolare 

membrandomener i de celletypene hvor begge typer domener er til stede. Mellgren og 

Huang (2008) beskriver en ny metode hvor i tillegg til de ovennevnte typer 

membrandomener viser til eksistensen av flere atskilte DRM subfraksjoner av h.h 

mitokondrial, plasmamembran og endoplasmisk retikulum/endosomisk opphav, som 

alle har sin karakteristisk sett av proteinmarkører. Vi kan dermed konkludere med at 

mer sensitive metoder bør utvikles i fremtiden for å løse utfordringen for bedre 

karakterisering av både lipidrike membrandomener og proteinene assosierte med 

disse. 
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5.2 Humane T-lymfocytter og transfekterte HEK 293T 
celler som modellsystem 

Humane T-lymfocytter brukes ofte som modellsystem (Skålhegg et al., 1992) bl.a. 

når man ønsker å definere lokalisering og funksjon til syklisk AMP-avhengige 

protein kinaser involvert i regulering av aktiveringssignaler som fører til replikasjon 

og klonal ekspansjon av immune celler. Humane T lymfocytter utrykker PKA RIα og 

noe RIIα, samt Cα og Cβ subenheter. Funderud et al.(2009) har vist at PKA Cα1 

isoform er essensiell for regulering av normal immunaktivitet i lymfocytter hos mus. 

Hos mennesket ble Cα1 og Cβ1 isoformer funnet i de fleste vev, mens Cβ2 er funnet i 

høyest konsentrasjon i lymfoid vev og i hvite blodlegemer (Ørstavik et al., 2001). 

Siden vi ønsket å avklare om disse C enhetene (spesielt den immunspesifikke 

isoformen Cβ2) finnes i lipidrike membrandomener i immune celler, anså vi normale 

humane T lymfocytter isolert fra blodet til friske blodgivere som egnet modellsystem 

til våre forsøk. Andre cellelinjer ble også nøye vurdert, siden det ble beskrevet store 

forskjeller i PKA holoenzymets sammensetning og responsen på økt cAMP 

konsentrasjon i forskjellige cellelinjer (Skålhegg et al., 1998).  Jurkat celler (klon E6-

1) ble valgt ut først, fordi de brukes ofte i eksperimenter ved siden av andre T-

cellelinjer, primære T-lymfocytter fra mus og humane T-celler (Weiss et al.,1984). 

Våre pilotforsøk bekreftet at vi kan detektere både PKA Cα1, Cβ2 i humane T-celler. 

Ved bruk av Jurkat cellelinje påviste vi Cα1 og RIα samt raftemarkøren LAT i 

cellelysater behandlet med 1 % TX-100, separert i sukrosegradient ved sentrifugering 

(resultater ikke vist). HEK 293T celler ble valgt som modellsystem fordi disse celler 

gror fort i kulturer, er rimelig motstandsdyktige, lett å transfektere og lett å utrykke 

rekombinant protein. 

5.2.1 Membranlokalisering av PKA C subenheter i transfekterte 
HEK 293T celler 

Vi ønsket å påvise at PKA katalytiske subenheter lokaliserer i membrandomener 

(caveoler eller lipid rafter) i immune celler. Med dette formål transfekterte vi HEK 

293T celler med plasmider som utrykte forskjellig tagget Cα1, Cβ2, Cβ4 eller tom 
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vektor. Det vi kunne se at andel av PKA Cα1, Cβ2 og Cβ4 enheter i raftene fordeler 

seg annerledes i transfekterte og mock transfekterte HEK 293T celler. Dette kunne 

delvis forklares med deteksjonsproblemer angående mengde av C proteiner. Først har 

vi brukt C-terminal V5-tagget Cα1, -Cβ2 og -Cβ4 plasmider til transfeksjon, samt 

Mock transfekterte celler. Etter at vi fikk bekrefte vår hypotese om lokaliseringen til 

PKA C enheter i lipid rafter, undersøkte vi om taggen og dets posisjon påvirket 

lokaliseringen av Cα subenheter i lipidraftene. 293T celler ble transfektert med nativ 

Cα1 (Cα1-nativ), V5 N- eller C-terminalt tagget Cα1 protein og HA-tagget Cα1 

protein. Dette viste at taggen ikke påvirker lokaliseringen av Cα1. Tagget hadde 

heller ikke påvirket lokaliseringen av rekombinant Cβ2 eller Cβ4 proteiner. Til slutt 

transfekterte vi HEK 293T celler med med nativ Cα1, nativ Cβ2, nativ Cβ4 eller tom 

vektor (Mock), fordi vi ønsket å undersøke lokaliseringen av native subenheter i 

lipidrafter. De rekombinante proteiner kunne lett immunodetekteres ved bruk av 

spesifikk primært antistoff mot tag etter WB, mens til deteksjon av nativ rekombinant 

C protein og/eller endogene PKA C enheter brukte vi det spesifikke monoklonale 

antistoffet mot C enheter anti-Cmono. Alle rekombinante C enheter kunne påvises 

sammen med flotillin-1 i lavtetthetsfraksjoner etter lysis i 1 % TX-100 og 

sukrosegradientfraksjonering, noe som indikerte deres lokalisering til lipidrike 

membrandomener.  

Men hvordan er PKA R og C enheter forankret i cellene? Scott JD. og hans 

medarbeidere er pionerer i karakteriseringen av AKAP proteiner og beskrev deres 

rolle i forankring av PKA R enheter til forskjellige subcellulære stukturer (Edwards 

& Scott, 2000). Ruppelt et al (2007) foreslo Ezrin (78kDa) som dual-spesifikk 

AKAP, som er i stand til å binde begge typer PKA. Ezrin binder hovedsakelig PKA 

type I i T-lymfocytter og samler PKA/Ezrin/Ezrin-bindende protein50, samt Csk og 

Cbp/PAG i en viktig reguleringskompleks i lipidraftene i nærheten av TCR/CD3 

aktiveringskompleks. De demonstrerte også at ved å hindre dannelsen av PKA-Ezrin 

interaksjon opphører den inhibitoriske virkningen av cAMP-PKA signalvei på T celle 

aktivering. Det ble påvist flere andre AKAP proteiner som er assosierte med 

cellemembranen (AKAP 79, AKAP 18) via elekrostatiske interaksjoner eller ved å 
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gjennomgå lipidmodifikasjoner som myristoilering eller palmytoilering (Gray et al, 

1998). EEF1A1 (Eucaryotic translation elongation factor 1 alpha 1) ble påvist i 

cytosol i alle typer vev (untatt skjelettmuskelceller) hvor det er assosiert med PKA 

Cβ1, Cβ2, Cβ4 samt Cα1 (Brunvoll, SO, Masteroppgave, UiO, 2007). EEF1A1 

påvirker også SH2 og SH3 domener av signalmolekyler som deltar i T-lymfocytt 

aktiveringskaskaden (Panasyuk et al., 2008). GPKOW ble påvist i cellekjernen hvor 

den assosierer med PKA Cβ2 subenhet (Wikdahl, AK, Masteroppgave, UiO, 2007). 

Den er det første C isoform-spesifikk bindingsprotein i humane lymfocytter 

identifisert. Hittil er ikke påvist noe C-spesifikk bindingsprotein som forankrer PKA 

C subenheter til selve cellemembranen. 

I våre transfekterte 293T celler ble fordelingen av rekombinante C proteiner som 

følger: Cα1 ble påvist i lipid raftene, men andelen var liten i forhold til fri 

rekombinant Cα1 som ble påvist i ikke-lipid raft (detergentløselige) fraksjoner. I 

motsetning til dette kunne vi se at forholdsvis mye Cβ2 enheter var detektert i lipid 

raftene sammenliknet med andel Cβ2 i løselige fraksjoner (fri rekombinant Cβ2), 

også relativt sett i forhold til Cα1. Det ble detektert Cβ4 enheter i lipid raftene, men 

forholdsvis lite i forhold til Cβ2 i samme fraksjoner, mens det ble detektert 

forholdsvis mer i løselige fraksjoner. Vi så høyere intensitet av Cβ4 bånd i lipid raft-

fraksjoner sammenliknet med Cα1, men liknende intensitet i løselige fraksjoner som 

hos Cα1. Videre viste vi at både Cα1 og Cβ2 befant seg i lipidraftfraksjonen selv etter 

cAMP stimulering. Resultatene viste også høy konsentrasjon av Cβ2 i forhold til 

Cα1, som antydet at det var Cβ2 isoformen som dominerte i detergent resistente 

membraner fra TX-100 uløselige fraksjoner. Ørstavik et al. (2005) demonstrerte ved 

hjelp av immunofluorescens at Cβ2 kunne påvises både i cytoplasma og centrosomer, 

samt at Cβ2 ko-lokaliserte med både RIα og RIIα i HEK 293T celler transfektert med 

nativ Cβ2. Samme forfattere beskrev også at Cα1 og Cβ2 enheter assosierer med RIα 

eller RIIα i humane T-lymfocytter, og kan danne hittil ukjente PKA type I eller PKA 

type II holoenzymer som kan inneholde både Cα1 og Cβ2, i tillegg til holoenzymer 

med to like C enheter. Da kan man ikke se bort fra at disse spesielle typer av 

holoenzymer kunne forankres til raftene i nærheten av viktige 
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signaloverføringsdomener i selve cellemembranen hvor de kan bli aktivert ved økt 

konsentrasjon av cAMP og slik regulere reaksjonskaskaden f.eks. ved aktiveringen av 

T-lymfocytter. 

 Mens vi generelt fikk tydelige resultater ved bruk av transfeksjon og 

immunodeteksjon av rekombinante proteiner, i mock transfekterte HEK 293T celler  

var situasjonen vanskeligere å tolke siden det ble vanskelig å oppnå detekterbare 

konsentrasjoner av C enheter i TX-100 uløselige fraksjoner både ved nærvær og 

fravær av cAMP. Dette viste at mengden av endogene PKA C enheter er lite i lipid 

raftene, selv om det er detekterbare konsentrasjon av dem i TX-100 løselige 

fraksjoner (fri C subenheter fordelt intracellulært).  

5.2.2 Katalytisk aktivitet av PKA C subenheter i transfekterte HEK 
293T celler 

Videre undersøkte vi om PKA Cα1, Cβ2 og Cβ4 enheter lokalisert i raftene var 

katalytisk aktive i HEK 293T celler. Ørstavik et al. (2005) har vist at PKA Cα1 og 

Cβ2 enheter var katalytisk aktive både i HEK 293T celler og i T-celler. Prøvene etter 

immunopresipitering ble behandlet ved nærvær eller fravær av 8-CPT-cAMP, og 

PKA kinase aktiviteten ble undersøkt ved hjelp av PKA spesifikk substrat og PKI i T-

lymfocytter. Det ble påvist cAMP-induserbar kinase aktivitet av C enheter, og Cβ2 

aktiviteten ble beregnet for å utgjøre ca. 20 % av totale PKA aktiviteten i cellene. 

Resultatene våre viste at Cα1, Cβ2 og Cβ4 enheter var enzymatisk aktive da de er 

forankret til lipidraftene i transfekterte HEK 293T celler. Høy konsentrasjon av 

rekombinant fri C i transfekterte celler gav utslag i målingene som høy basal PKA 

enzymaktivitet i alle fraksjoner, samtidig som den cAMP-induserbar aktivitet vist 

som tilsynelatende liten. En økning i cAMP konsentrasjon forårsaker dissosiering av 

holoenzymet og aktivering av tidligere R-bundede C enheter, og det vises som 

økning i aktiviteten i forhold til basal aktivitet. For å utelukke påvirkningen av andre 

type kinase aktivitet i bakgrunnen, ble prøver tilsatt PKI (PKA-spesifikk protein 

kinase inhibitor). Vi observerte høyt basal kinase aktivitet og en liten økning ved 

nærvær av cAMP i både TX-100 uløselige og løselige fraksjonen hos både native og 
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rekombinante Cα1 og Cβ4. Vi kunne ikke demonstrere forskjeller mellom 

detergentuløselige og detergent løselige fraksjoner mht. Cα1 aktivering ved nærvær 

av cAMP. Den PKA-spesifikke Cβ4 aktiviteten ble detektert ved basale forhold, og 

økningen i aktiviteten var 2,3x ved nærvær av cAMP i forhold til basal aktivitet 

detergentuløselige fraksjonen. Nærvær av cAMP spesielt økte fosfotransferase 

aktiviteten til PKA Cβ2 enheter i forhold til den basale aktiviteten i 

detergentuløselige fraksjonen (3X), som viser tilstedeværelse av forholdsvis mye 

cAMP-sensitiv, aktiv Cβ2 i lipidraftene i transfekterte 293T celler.  

Vi konkluderte med at relativt store mengder av enzymatisk aktive rekombinante 

PKA Cβ2 enheter er lokalisert i lipid raftene (også som del av en PKA holoenzym, 

som dissosierer etter cAMP binding) i forhold til mengder av aktive frie Cβ2 enheter 

ellers i cellen, og relativ mindre mengder av aktive PKA Cα1 eller Cβ4 (fri eller R-

bundet) er til stede i raftene enn fritt i cellen. Sammenliknet med Cα1 og Cβ4, foreslå 

vi Cβ2 som den dominerende aktive isoformen lokalisert til lipid raftene i 

cellemembranen i transfekterte HEK 293T celler. I  mock transfekterte 293T celler 

(mock) var enzymaktiviteten i detergentuløselige fraksjonen markant mindre, men 

viste respons på økning i cAMP konsentrasjon. Dette viser at også C subenheter 

befinner seg forankret til lipid-raft protein(er) og frigjøres ved nærvær av cAMP. 

5.2.3 Membranlokalisering og katalytisk aktivitet av PKA C 
subenheter i humane T-lymfocytter 

I T-lymfocytter ble Cα1 og Cβ2 påvist i lipid rafter, men mengden av detekterbare C 

enheter var vesentlig høyere i detergentløselige fraksjoner. I nærvær av cAMP ble en 

liten økning i mengde av frie Cβ2 enheter i topp TX-100 uløselig fraksjon og i TX-

100 løselig fraksjon. T-celler, enten behandlet med cAMP eller kontroll (-cAMP) 

hadde utrykt et ukjent protein (ca.75kD) som kunne detekteres ved bruk av anti-

Cmono, og som ko-fraksjonerte med flotillin1. PKA C enheter i T-lymfocytter var 

katalytisk aktive i alle fraksjoner, også i lipid raftene. Vi viste økende basal og 

cAMP-stimulert aktivitet fra detegentuløselige fraksjoner mot detergentløselige 

fraksjoner. Relativ forskjell mellom aktiviteten av C enheter i topp detergentløselig 
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fraksjonen sammenliknet med den topp detergentuløselig fraksjonen var 1,16x i T-

celler lysert i nærvær av 08'-CPT-cAMP, og 1,14x i kontroll T-celler. Cellene lysert i 

nærvær av cAMP hadde noe høyere kinase aktivitet i alle fraksjoner sammenliknet 

med kontroll, som indikerer frigjøring av C enheter fra holoenzym etter cAMP 

aktivering. Ørstavik et al (2005) viser til at i T-celler to RI regulatoriske enheter 

binder to Cα1 eller to Cβ2 (RI2C2 homodimerer), eller muligens en av hver (RI2 Cα1 

Cβ2 heterodimerer), som da frigjøres ved nærvær av cAMP. Siden vi har vist 

forholdsvis større økning i fri Cβ2 detektert ved både WB og ved måling av kinase 

aktivitet, antar vi at hvis det finnes et slik holoenzym som teoretisk sett kan være 

forankret til lipid rafter, da er det Cβ2 som favoriseres når C enheter skal frigjøres fra 

det. Den andre muligheten er at C enheter er forankret i raftene uten tilknytning til et 

holoenzym, men at de rekrutteres til lipid rafter ved binding til et spesifikt C bindings 

protein. 

5.3 Diskusjon av metodevalg 

Den klassiske metoden å isolere lipid raftene er å bruke milde detergenter ved lave 

temperaturer (vanligvis 4 °C) (Hooper et al.,1987; Janes et al., 1999). Vi vet at 

enzymkinetikken er påvirket av temperaturen, og at flere viktige biokjemiske 

prosesser i kroppen kan ikke skje utenfor et optimal temperaturområde. Dette kan 

også påvirke signaloverføringen og distribusjon av raft-komponenter i løpet av 

aktiveringsprosessen og kan gi skjeve resultat når vi kun undersøker disse 

komponentene ved 4 °C. Dette gjelder lokaliseringen av C subenhetene også. Vi har 

testet virkningen av forskjellige detergenter på ekstraksjon av proteiner fra DRMs 

ved lave (4 °C) temperaturer og under fysiologiske forhold (37 °C) (Brown and Rose, 

1992) i HEK 293T celler transfektert med Cβ4 nativ. Vi ønsket å se om vi kunne 

detektere raft markør flotillin-1 og PKA Cβ4 enheter i pelleter eller supernatanter 

etter mikrosentrifugering av den topp detergentuløselige fraksjonen fra 

sukrosegradientfraksjonering som ble behandlet med enten 1 % TX-100, 50mM 

NOG, eller 1 % SDS (resultater ikke vist). Prøvene ble satt på SDS-PAGE og 
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proteiner immunodetektert med anti-flotillin-1 (1:250) og anti-Cmono (1:500). Det vi 

så var at flotillin-1 kunne detekteres i pelleten etter behandling med 1 % TX-100 ved 

begge temperaturer, og kunne påvises i pelleten etter behandling med NOG ved 37 

°C, men ikke ved 4 °C. Vi kunne ikke påvise flotillin-1 etter behandling med SDS i 

pelleter. Flotillin-1 kunne ikke detekteres i supernatantene i det hele tatt, uansett 

behandlingstype eller temperatur. Vi klarte ikke å påvise PKA C enheter i forsøket, 

på grunn av at proteinkonsentrasjonen var under deteksjonsgrense. Resultatene ble 

vanskelig å tolke, men kan tyde på at temperaturforskjeller i løpet av forsøket kan 

påvirke resultatet med hensyn til deteksjon av raft-forankede proteiner.  

Analyse av komponenter i detergentuløselige fraksjoner viser tilstedeværelse av 

forskjellige raft-markører (Lisanti et al., 1994). Disse er ofte membranproteiner som 

har hydrofobiske regioner som gjør at de er dårlig løselige i løpet av protein 

ekstraksjon (Magee & Parmryd, 2003; Wu & Yates, 2003). Vi har i våre forsøk brukt 

flere type detergenter for å prøve isolere lipid raftene og ekstrahere proteiner av 

interesse som er forankret der. Litteraturen beskriver at bruk av den ikke-ioniske 

detergenten TX-100 (1 %) løser opp deler av cellemembranen som ikke inneholder 

lipider med mettede acyl-kjeder (ld fasen), men ikke lipid raftene som er tettpakket 

med mettede lipider og kolesterol (lo fasen) (Brown, Deborah A., 2006) (London and 

Brown, 2000). Vi kunne påvise lipidrike, detergentuløselige membrandomener i 

fraksjoner 2-5 etter behandling med 1 % TX-100 og sukrosegradient fraksjonering av 

extrakter av T-lymfocytter, Jurkat celler (resultater ikke vist) og transfekterte HEK 

293T celler ved å immunodetektere kjente raft markører (flotillin/caveolin). Samtidig 

kunne vi også påvise rekombinante Cα1, Cβ2 og Cβ4 enheter i de samme fraksjonene 

både i nærvær og fravær av 1mM cAMP.  For å ekstrahere proteiner fra raftene i 

transfekterte HEK 293T celler brukte vi også andre detergenter. NOG er en biologisk 

detergent som ofte er brukt for å løse ut membranproteiner og er lett å fjerne fra 

ferdige proteinekstrakter. Fordelen ved å bruke NOG er at den ikke denaturerer og 

forårsaker ikke ytterligere aggregering av proteiner (Morandat and El Kirat, 2007). Vi 

brukte 50mM NOG i lysis buffer i prøvene brukt til sukrosegradientfraksjonering i 

vårt forsøk og forventet her å kunne lettere detektere C enheter forankret til lipidrike 
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membrandomener. Dessverre ble resultatet uklar. Vi brukte også 0,5 % SDS i lysis 

bufferen ved ekstraksjon. SDS er en anionisk detergent som splitter non-kovalente 

bindinger i proteinene, og dermed denaturerer dem (Helenius and Simons, 1974). 

Denatureringen skal forårsake at membranproteiner løses ut fra alle 

membransegmenter i cellene, inkludert membranene til intracellulære orgeneller. Vi 

forventet at SDS kunne ekstrahere proteiner både fra lipidrafter og resten av 

cellemembranen og detektere proteinene av interesse i de detergentløselige fraksjoner 

etter sentrifugering. Dette kunne vi vise i vår eksperiment med transfekterte HEK 

293T celler. Den zwitterioniske detergenten aminosulfobetain-14 (ASB-14) brukes 

også å løse opp lipidrafter. Resultatene i siterte artikkeler viste at behandling med 1 

% ASB-14 løste ut 75 % av LCK og mer enn 90 % av LAT, samt flotilliner 

(Slaughter et al., 2003). Videre ble det beskrevet at Brij detergenter er fordelaktige til 

isolering av detergent resistente membrandomener (Drevot et al., 2002; Madore et al., 

1999). Homogenater laget ved hjelp av Brij detergenter har DMRs med mer lik 

lipidsammensetning til naturlige membraner enn homogenater man får etter 

behandling med Triton X-100 (Chen et al, 2007). Den samme artikkelen beskriver 

også at det oppstår forskjeller i DRMs lipidsammensetning når man gjør forsøket ved 

4 °C versus 37 °C, samt at resultatet er avhengig av bruk/ikke bruk av kationer. Det 

er sannsynlig at behandling av cellelysater med Brij detergenter gir også mer like 

DRMs m.h.t. proteinsammensetningen in vivo enn TX-100.  

 

Det diskuteres om bruk av forskjellige detergenter kan gi fraksjoner med ulike 

egenskaper (Schuck et al., 2003), noe som kan gjøre det vanskelig å tolke eller 

sammenlikne resultater (Garner et al, 2008). Dette må man ta hensyn til ved bruk av 

flere detergenter. Bruk av detergenter ved lave temperaturer også kan gi falskt 

positive resultater pga opphopning og sammenklumping av raft komponenter i løpet 

av ekstraksjon. Også når forholdet detergent til protein er lavere enn 5-10:1, kan det 

hende at en andel ikke-raft proteiner forblir uløst og dermed vises som raft assosierte 

proteiner. Disse fraksjoner er i tillegg fortynnet i forhold til opprinnelige cellelysater, 
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samt inneholder sukrose, og derfor er ikke spesielt egnet til proteonomiske analyser 

uten ytterligere behandling av prøvene (Blonder et al., 2004). Flere ulemper ved å 

bruke disse klassiske metoder til isolering av raftene er at de er tidskrevende og består 

av flere faser hvor det lett skjer tekniske feil. Likevel representerer den klassiske 

metoden et pålitelig utgangspunkt for videre biokjemiske analyser av lipid rafter. 

 

Litteraturen beskriver også metoder for isolering av rafter uten bruk av detergenter 

(Song et al., 1996; Smart et al.,1995). MacDonald og Pike (2005) utviklet en ny, rask 

metode uten bruk av detergenter som separerer plasmamembranen fra membranene 

som tilhører intracellulære organeller, hvor raftene isoleres i 0 % til 20 % iodiksanol 

(OptiPrep) gradient etter lysis av celler i isotonisk buffer som inneholder kalsium og 

magnesium. Metoden gir homogene raft preparater som ifølge forfattere reflekterer 

situasjonen in vivo. Lyngren et.al, (2005) beskrev en annen metode som innebærer 

isolering av detergentuløselige membrandomener fra T-lymfocytter ved hjelp av 

sukrosegradient fraksjonering i mikrosentrifuge. Den nye metoden er raskere (varer 

kun 6 timer), krever mindre biologisk materiell enn den klassiske, og gir god 

separering.   

 

Til slutt kan vi konstatere at ved å bruke kombinasjon av klassiske og moderne 

metoder i molekylær biologi kan man i dag identifisere native proteiner, påvise 

interaksjonen mellom proteiner og lipid rafter osv. som gjør at vi etter hvert får 

undersøke hvordan lipid raftene og proteinene forankret til dem forandrer 

lokalisasjon, samt aktivitet i forskjellige faser av T-celle differensieringen, eller 

hvilke forandringer oppstår etter aktiveringen av T-celler med forskjellige ligander 

eller medikamenter. Systematisk analyse av proteiner assosiert med lipid raftene i 

løpet av patofysiologiske forandringer som oppstår ved visse sykdomstilstander vil 

skaffe oss ny viten om multiple signalmekanismer som er virksomme i patologiske 

prosesser i kroppen. Å definere rollen til lipid raftene og til proteiner - som f.eks. 
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viktige reguleringsenzymer som PKA- forankret til dem kan derfor bli essensiell i 

tidlig diagnose og til behandling av både HIV, CVI (Aandahl et al., 1998; Aukrust et 

al., 1999), maligne (Frame M.C, 2002) og autoimmune sykdommer (Skålhegg et al, 

2005).  
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6. Konklusjon 

Ved å bruke HEK transfekterte 293T celler som modellsystem kunne vi konkludere 

med følgende:  

a) PKA katalytiske subenheter Cα1, Cβ2 og Cβ4 lokaliserer til lipid rafter 

fordi de kofraksjonerer med flotillin-1 og caveolin-1. 

b) Relativt store mengder aktiv Cβ2 er lokalisert i lipid raftene i forhold til 

mengder av aktive frie Cβ2 enheter ellers i cellen, og relativ mindre 

mengder av aktiv Cα1 eller Cβ4 er til stede i raftene enn fritt andre steder 

intracellulært.  

c) Cα1, Cβ2 og Cβ4 er aktive når de er lokalisert i raftene. Aktiviteten økte 

noe i nærvær av cAMP 

Våre resultater ved bruk av humane T-lymfocytter indikerer følgende: 

a) Cα1 og Cβ2 enheter kan påvises i TX-100 uløselige mikrodomener i 

cellemembranen til humane T-lymfocytter.  

b) PKA Cα1 og Cβ2 kofraksjonerer med lipid raft-spesifikk protein flotillin-1. 

c) PKA C enheter lokalisert i lipid rafter var katalytisk aktive i humane T-

celler både i nærvær og fravær av cAMP. Cellene lysert i nærvær av cAMP 

hadde noe høyere kinase aktivitet i alle fraksjoner sammenliknet med 

kontroll. 

d) Aktiv Cα1 og Cβ2 frigjøres i nærvær av cAMP noe som indikerer at de er 

holoenzym assosiert og dermed binder R i lipid raftene.  
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