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Forord 
Arbeidet med denne prosjektoppgaven i profesjonsstudiet i medisin ved Universitet i Oslo 

ble utført ved FoU seksjonen ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus, 

Ullevål. 

Diabetes, hjerte- og karsykdom og overvekt er tunge helseproblemer med stadig økende 

omfang i hele verden. Inflammasjon og aterosklerose er velkjente og komplekse prosesser vi 

vet har mye å si i denne sammenhengen. Når det gjelder hva som fører til disse prosessene 

og utviklingen av de nevnte helseproblemene er det mange sammenhenger vi enda ikke har 

forstått eller oppdaget 

I denne prosjektoppgaven, som består av to eksperimentelle oppsett, har vi forsøkt å 

komme litt nærmere inn på noen av prosessene som skjer på cellenivå når kroppen utsettes 

for endringer i sin metabolisme. Den første studien omtaler vi som glukosestudien fordi vi 

her har sett på hvordan akutte endringer av glukosekonsentrasjon i vekstmediet til en 

monocyttcellelinje i kultur (THP-1) påvirker cellenes genekspresjon. Den andre studien 

omtales som suksinatstudien fordi denne omhandler effekter av suksinat og uttrykket av en 

spesifikk reseptor for suksinat, GPR91, i THP-1 celler mens de differensieres til 

makrofaglignende celler.  

Det har vært en lang, spennende og lærerik prosess, men vi har fått god hjelp på veien. Vi vil 

først og fremst rette en stor takk til vår veileder professor Jens Petter Berg for grundig, 

oppklarende og rett og slett strålende veiledning. Vi følte oss alltid litt klokere etter møtene 

på ditt kontor.  

Videre vil vi takke Marit Hellum for tålmodig opplæring i labarbeid, og for løsninger på  alle 

de spørsmål og praktiske problemer som fulgte med arbeidet med denne prosjektoppgaven. 

En stor takk går også til dr. Reidun Øvstebø, Runa M. Grimholdt og alle andre ved FoU 

seksjonen for god hjelp og oppmuntrende samtaler. Spesielt takk til dr. Ole Kristoffer Olstad 

for affymetrixanalyse av prøvene våre og for all annen hjelp.   

Oslo Diabetes Forskningssenter takkes for økonomiske midler som gjorde gjennomføring av 

denne prosjektoppgaven mulig. 

Til slutt en stor takk til våre trofaste Magnus og Magnus for god støtte underveis i arbeidet 

og tålmodig lytting til ivrige fortellinger om pipettering, cellelinjer og ekstrahering av RNA.  
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Abstract 
Background: The first of the two objectives in this study was based on a well demonstrated 

link between diabetes and chronic low-grade inflammation and the results from the ACCORD 

study and other studies investigating benefits and drawbacks in intensive glucose therapy in 

diabetes. Our first objective was therefore to investigate how rapid changes in glucose levels 

would affect macrophagelike cells.  

Recently there has also been revealed g-protein coupled receptors using intermediates in 

TCA-cycle as ligands. Studies have found several actions of the succinate receptor GPR91 

linked to the development of diabetic complications and as part in the immune response in 

dendritic cells. Our second objective was therefore to find out whether the expression of 

GPR91 increases during differentiation from THP-1 cells into macrophage-like cells, and what 

kind of effect a stimulation with succinate would have on these cells. 

Methods: Both aims were explored using a model based on cultivating and stimulating cells 

in vitro, and measuring gene expression with qRT-PCR and Affymetrix gen expression array. 

TNF-α, IL-6, MCP-1 and caveolin-1 was chosen as markers based on current knowledge upon 

their role in inflammation and atherosclerosis. 

Results: There was not demonstrated any significant changes in the expression (fold change) 

in any of the markers after change in glucose levels. Analyses of global gene expression 

showed no abundant changes. The expression of GPR91 was found to increase significantly 

during phorbol ester induced differentiation of THP-1 cells to macrophage-like cells. 

Maturation into macrophage-like cells did not lead to any significant increase in expression 

of TNF-α when stimulating with succinate. Analyses of global gene expression showed no 

abundant changes after succinate stimulation. 

Conclusion: Rapid changes in glucose levels did not seem to affect the macrophagelike cells. 

On the other hand their expression of GPR91 did increase after PMA stimulation, when 

compared to the immature THP-1 cells. This strengthens the hypothesis of a role for this 

receptor in immune responses, even though we did not find any effect upon TNF-α when 

stimulating with succinate. 
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Introduksjon 

Glukosestoffskiftet 

I nærvær av oksygen kan alle cellene i kroppen forbruke glukose for å gjøre energi 

tilgjengelig for alle nødvendige prosesser i cellen. En del celler har evnen til å utnytte 

alternativ energi over kortere perioder, i en hypoksisk situasjon eller dersom glukose ikke er 

tilgjengelig. Men enkelte vev, spesielt nevroner, har små lagre av slik alternativ energi og blir 

derfor ekstra sårbare i disse situasjonene. Glukose kan også brukes i disse situasjonene, men 

uten oksygen blir netto energigevinst mye mindre. 

Insulin og glukose 

Insulin er, avhengig av typen celle, mer eller mindre nødvendig for at glukosen som finnes i 

blodet skal bli tilgjengelig for cellene. Størst effekt har insulin på cellene i muskelvev og 

fettvev. Disse vevene er helt avhengige av insulin for opptak av glukose. Hver celle har 

glukosetransportører i cellemembranen, og når insulin bindes til insulinreseptorer settes det 

i gang intracellulære prosesser som påvirker antall og effekt av disse transportørene. 

Hvis insulin ikke produseres og dermed ikke er til stede i sirkulasjonen, vil glukose i mange 

vev i kroppen ikke tas opp i cellene, og isteden akkumulere i blodet. Det er dette som skjer 

ved diabetes mellitus type 1. Cellene i kroppen kan også utvikle en nedsatt følsomhet for 

insulin. Da vil glukose akkumulere i blodet til tross for at insulin er til stede. Dette ser vi ved 

diabetes mellitus type 2. Konsekvensen av begge typene diabetes, dersom de ikke behandles 

adekvat, er en hyperglykemi som på lang sikt kan ha flere uheldige virkninger på mange av 

kroppens organsystemer. 

Energi fra glukosemolekylet 

Når glukose har kommet inn i cellen, blir molekylet substrat for en kaskade av enzymer som 

katalyserer strukturendringer, påhekting av fosfatgrupper og spaltinger. Denne prosessen 

kalles glykolysen (Figur 1). Det første og tredje trinnet forbruker energi og er, sammen med 

trinn ti, hastighetsbegrensende. Netto energigevinst for cellene er 2 ATP, samt 2 NADH. 

Glukose består av seks karbonatomer, og etter glykolyse av ett glukosemolekyl står cellen 

igjen med to molekyler pyruvat, hver med tre karbonatomer. I nok en enzymatisk prosess 

taper pyruvat ett karbonatom, og ved addisjon av CoA dannes to-karbonmolekylet acetyl-

CoA som går inn i sitronsyresyklus (Figur 1). 

”Funksjonen til sitronsyresyklus er å omdanne den energien som frigjøres ved forbrenning av 

acetat til lagret energi i pyrofosfatbindingene i ATP” (1). Dette skjer ved en rekke 

enzymatiske reaksjoner som lagrer frigjort energi i molekylene NADH og FADH2. Disse 

molekylene benyttes i nok en prosess, oksidativ fosforylering, som syntetiserer ATP som med 

sine energirike pyrofosfatbindinger er lett tilgjengelig energi for cellen. Av ett molekyl 

glukose regner man at cellen står igjen med 36 molekyler ATP etter at de energikrevende 

leddene i prosessen er trukket fra. 
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Figur 1 

Suksinat og suksinatreseptor 

Suksinat er mest kjent for sin rolle som intermediat i sitronsyresyklus. Her oksideres 

molekylet til fumarat vha enzymet suksinat dehydrogenase og danner det reduserte 

coenzymet FADH2. I forbindelse med kartlegging av den store familien av G-proteinkoplede 
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reseptorer og deres ligander har man imidlertid funnet ut at flere av disse 

mellomproduktene i sitronsyresyklus også kan fungere som ligander og potensielt ha andre 

roller kroppen – f.eks. ifm. signaloverføring (2). 

Det er videre vist at selv om suksinat i utgangspunktet er lokalisert i mitokondriene kan 

ubalanse i energiforsyning og –behov (hypoksi) føre til frigjøring av molekylet til det 

ekstracellulære rom (3). Dette er med på å støtte en hypotese om funksjon i forbindelse med 

signaloverføring, og her kan man kanskje se for seg et mulig bindeledd mellom en 

hypoksistatus og respons på dette andre steder i kroppen. Et funn som ytterligere støtter 

dette er at hypoksi fører til opphoping av mellomproduktene i sitronsyresyklus (4). Dette 

skyldes blant annet en hemming av enzymet suksinat dehydrogenase på grunn av opphoping 

av ikke-oksidert flavin og nicotinamid nucleotider når respirasjonskjeden stopper opp (4). I 

tillegg vil dannelse av oksygenradikaler utøve en hemmende effekt på enzymet (4). 

Man vet lite om hvilke effekter suksinat kan utøve via GPR91, og flere senere arbeider på 

området har drevet hypotesetesting i forhold til dette (2;4-8) Resultatene spenner fra 

potensielle effekter på blodtrykksregulering (7) og angiogenese (4) til påvirkning av lipolyse 

(8) og immunrespons (5). 

G-proteinkoblede reseptorer 

Kroppen inneholder tallrike systemer som bidrar til at ulike signaler kan formidles hurtig, 

effektivt og presist, slik at endringer i organismens homeostase så raskt som mulig kan 

korrigeres. Et ledd i denne signaloverføringen er ofte reseptorer på cellenes overflate. Disse 

er bygget opp og fungerer på ulike måter, tilpasset den oppgaven de er ment å ivareta. 

Den største familien av slike celleoverflatereseptorer er de G-protein-koblede reseptorene. 

Dette er en omfattende familie, og man tror at omtrent 1/3 av alle medikamenter vi i dag 

kjenner til utøver sin effekt gjennom disse reseptorene (8). Da sier det seg selv at det ikke 

bare er en type signalmolekyler som virker som ligand for hele familien av reseptorer. 

Snarere har man observert en rekke ulike signalmolekyler som varierer sterkt både i funksjon 

og struktur. De kan være hormoner, lokale mediatorer eller nevrotransmittere, i form av 

proteiner, små peptider eller derivater av aminosyrer (9;10). Med andre ord er det et svært 

vidt spekter av signalmolekyler som kan virke som ligander for de G-protein-koblede 

overflatereseptorene. 

Det som derimot kjennetegner hele familien av G-protein-koblede reseptorer er deres 

struktur (9;10). Reseptoren er sammensatt av en enkelt polypeptidkjede som snor seg frem 

og tilbake gjennom cellens plasmamembran hele syv ganger (9) (Figur 2). N-terminalen er 

alltid lokalisert ekstracellulært, mens C-terminalen alltid er lokalisert intracellulært. 
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Figur 2 

Ved binding av en ligand, skjer det en konformasjonsendring i reseptoren som gjør den i 

stand til å aktivere et G-protein. G-proteinet finnes i cytosol og er sammensatt av 3 enheter, 

α, β og γ. Videre er proteinet lenket til plasmamembranen ved hjelp av to lipidhaler. Ved 

aktivering splittes ofte G-proteinet i to aktive komponenter, en α-subenhet og en βγ-

subenhet. Disse kan begge formidle signal videre inn i cellen og dette kan skje via ulike 

mekanismer (9). 

Én mekanisme er regulering av ionekanaler, for eksempel K-kanaler i hjertemuskulaturen. 

Aktivering av membranbundne enzymer er en annen mekanisme. Slike membranbundne 

enzymer kan for eksempel være adenylyl cyclase og phospholipase C. Begge enzymene 

setter i gang kaskadereaksjoner som fører til fosforylering av intracellulære proteiner; 

adenylyl cyclase ved å øke cellens innhold av cAMP og phospholipase C bl.a. ved å øke 

Ca2+konsentrasjonen i cytosol (9). 

Suksinatreseptoren GPR91 

De senere år har større og større deler av den G-protein-koblede reseptorfamilien blitt 

kartlagt, og man har som tidligere nevnt funnet reseptorer som ser ut til å ha intermediater 

fra sitronsyresyklus som ligander. Eksempler på disse er GPR91 og GPR99 som aktiveres av 

henholdsvis suksinat og α-ketoglutarat (2). Det er den førstnevnte av disse vi har sett 

nærmere på i denne studien, her vil vi derfor kort oppsummere noe av det man allerede vet 

om denne reseptoren. 

Hvor finner man GPR91? 

Regard et al. har undersøkt uttrykket av GPR91 hos mus og fant at GPR91 var høyest uttrykt i 

hvitt fettvev og i adipocytter. Videre så man høyt uttrykk i lever og nyrer. Også milt, hud, 

tyreoidea, binyrer og galleblære hadde et høyere uttrykk av denne reseptoren enn andre vev 

hos mus (8). Hos mennesker finner man høyest uttrykk av reseptoren i CD34+ celler i 

beinmarg, men den er også høyt uttrykt i nyrene, cerebellum og tyreoidea (11). 

EKSTRACELLULÆRT 

Plasma-

membran 

CYTOSOL 
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Hva skjer når GPR91 aktiveres? 

GPR91-aktivering med suksinat er koblet til minst to signalveier. En Gi/Go signalvei og en Gq 

signalvei (2). Effekten av aktivering av disse signalveiene avhenger av i hvilke celler og vev 

signaloverføringen skjer. 

Rubic et al. viste at stimulering av reseptoren kan påvirke inflammasjonsresponsen hos 

dendrittiske celler i en positiv retning og fremme immunreaksjoner. Man så at umodne 

dendrittiske celler hadde høy ekspresjon av GPR91. Ved stimulering med suksinat fikk man 

en kalsiummobilisering. Man så videre at suksinat induserte doseavhengig kjemotakse av 

dendrittiske celler, samtidig som de dendrittiske cellene fikk sterkere uttrykk av TNF og IL-1β 

dersom stimuleringen med suksinat ble kombinert med TLR3-liganden poly(I:C) eller TLR7-

agonisten imiquimod. Suksinat så også ut til å forsterke den dendrittcellemedierte T-

celleaktiveringen, og man så at delesjon av GPR91 hemmet de dendrittiske cellenes 

migrasjon og immunitet (5). Det kan derfor se ut som om GPR91 spiller en rolle i kroppens 

immunforsvar. 

Hos dyr har man observert effekter av denne reseptoren også i andre organsystemer. 

Det er observert at man hos rottemodeller med hypertensjon og metabolsk sykdom finner 

økte nivåer av sirkulerende suksinat, men man har ikke klart å finne tilsvarende forskjeller 

hos mennesker (7). Det er også vist at GPR91 hemmer lipolyse i fettvev (8). GPR91 er i retina 

uttrykt i gangliecellene og man har her sett at GPR91-aktivering med suksinat gir økt 

angiogenese. Dette står i forhold til at suksinatkonsentrasjonen øker ved hypoksi. 

Gangliecellene blir dermed i stand til direkte å påvirke sitt eget vaskulære miljø (4). Denne 

prosessen kan være aktuell ved utvikling av senkomplikasjoner hos diabetikere. 

Man har også funnet ut at suksinat med sin virkning gjennom GPR91 kan være et bindeledd 

mellom høye nivå av glukose og aktivering av renin-angiotensin systemet (RAS). Denne 

aktiveringen er sentral i utviklingen av diabetes nefropati og hypertensjon (6). 

Inflammasjon 

Det er kjent at diabetes og insulinresistens induserer en kronisk lavgradig 

betennelsestilstand i kroppen . Dette gjelder også overvekt og metabolsk syndrom (12;13) 

For å indusere og regulere immunresponsen i organismen må multiple celletyper interagere 

tett. Dette involverer blant annet lymfocytter, monocytter, nøytrofile granulocytter og 

endotel. Mange av interaksjonene krever tett celle til celle kontakt, men andre medieres av 

cytokiner; polypeptider med lav molekylvekt som skilles ut av både lymfocytter, 

effektorceller og antigenpresenterende celler (14).  

Ofte kan én celletype identifiseres som primærkilde til et cytokin, selv om ett cytokin ofte 

produseres av flere celletyper. Og selv om de fleste cytokiner har mange forskjellige 

funksjoner, kan man stort sett gruppere dem i fem kategorier basert på de generelle 

egenskapene. De cytokinene vi har sett på tilhører gruppen med cytokiner som medierer 
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medfødt immunitet (TNF-α og IL-6), cytokiner som aktiverer inflammatoriske celler (TNF-α) 

og kjemokiner; cytokiner med kjemotaktisk effekt (MCP-1) (14). 

Cytokinene IL-1, IL-6 og TNF-α er de viktigste mediatorene av akuttfaseresponsen som finner 

sted ved inflammasjon. De produseres alle av leukocytter og andre celletyper som respons 

på infeksjon og toksisk skade, og frigjøres systemisk, med mange forskjellige virkninger. Det 

er noe variasjon i effekt, men spesielt IL-1 og TNF-α har mange lignende virkninger. For 

eksempel virker de begge på det termoregulatoriske senteret i hypotalamus og forårsaker 

feber. IL-6 virker blant annet stimulerende på leverens produksjon av plasmaproteiner, 

primært fibrinogen. Dette gjør at senkningsreaksjonen øker ved inflammasjon (15). 

TNF-α er involvert i en rekke inflammatoriske, infeksiøse, autoimmune og maligne tilstander, 

og sånn sett har TNF-α mange positive effekter. Men organismen må likevel hele tiden ha 

tett kontroll med produksjonen for å beskytte mot skadelige virkninger.  For høyt uttrykk av 

TNF-α kan nemlig være medvirkende årsak til både kronisk inflammasjon og flere 

autoimmune tilstander (16). Kroppens krav til tett regulering av dette cytokinet og følgene 

dersom noe i reguleringsprosessen går galt er viktige årsaker til at vi valgte å se på akkurat 

TNF- α. 

TNF-α produseres primært av celler i immunsystemet, som makrofager og T- og B-

lymfocytter, i respons på ulike immunologiske stimuli. Men også andre celletyper, som 

endotelceller, mastceller og nevronale vev kan produsere TNF-α (16).  

Kjemokiner er en gruppe cytokiner som har en sentral rolle i rekruttering og aktivering av 

leukocytter i kroppens inflammasjonsrespons. ”Monocyttkjemotaktisk protein 1(MCP-1) er 

et kjemokin i C-C eller beta-familien og er kjemotaktisk in vitro for monocytter, T-celler og 

basofile granulocytter” (17). 

En human myelomonocyttisk cellelinje og mitogen-stimulerte humane mononukleære 

blodceller var de første kildene til renset humant MCP-1. Dette kjemokinet tiltrekker og 

aktiverer monocytter og når MCP-1 bindes til sin reseptor initieres en rask Ca2+ influks i 

cellene. I tillegg til sin hovedeffekt på monocytter er MCP-1 sterkt kjemotaktisk for humane 

T-celler og kan også tiltrekke basofile granulocytter og stimulere dem til frigjøring av 

histamin. Flere celletyper har vist seg å uttrykke MCP-1 genet som respons på 

cytokinstimulering og ved inflammatoriske sykdommer, og det er også observert 

overekspresjon av cytokinet ved flere autoimmune og inflammatoriske tilstander og ved 

aterosklerose (17). 

I avsnittet om makrofagers rolle ved diabetes er virkningene til TNF-α, IL-6 og MCP-1 ift. 

kronisk lavgradig inflammasjon og diabetes omtalt nærmere. 

Type 2-diabetes 

Type 2-diabetes er den vanligste formen for diabetes og utgjør hele 90 % av den totale 

forekomsten. Det er en progredierende sykdom der økende insulinresistens uten adekvat 
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kompensatorisk økning av insulinsekresjonen fører til en abnormal glukosemetabolisme og 

forstyrrelser i kroppens metabolisme.  

Forekomsten av type 2-diabetes, både globalt og i den vestlige verden, er stadig økende. 

Den globale prevalensen i 2000 ble estimert til 2,8 % og man har beregnet at man frem til 

2030 vil ha en økning til 4,4 % (18). I en studie basert på amerikanske tall ble livstidsrisikoen 

for å utvikle type 2-diabetes for personer født i år 2000 estimert til 32,8 % for menn og 38,5 

% for kvinner (19). Personer som får diagnostisert denne sykdommen har vist seg å ha 

betydelig reduksjon i forventet levealder. I den samme studien ble det beregnet at menn 

som får diagnosen i en alder av 40 år ville miste 11,6 leveår sammenlignet med en ikke-

diabetiker. Kvinner ville miste 13,4 leveår (19).  

Økningen i type 2 diabetes har kommet parallelt med økning i overvekt og fedme. Man 

snakker gjerne om metabolsk syndrom. Metabolsk syndrom er en samling av risikofaktorer 

som alle øker risikoen for kardiovaskulær sykdom (20). Syndromet inkluderer 

insulinresistens, redusert glukosetoleranse, abdominal fedme, reduserte nivå av HDL-

kolesterol, økte triglyseridnivåer og hypertensjon (20). 

Diabetiske senkomplikasjoner 

En dårlig regulert diabetes kan ha flere komplikasjoner. Her har vi særlig beskrevet hjerte- og 

karsykdom og den aterosklerotiske prosessen. 

Hjerte- og karsykdom 

Type 2-diabetes øker risikoen for hjerte- og karsykdom 3-4 ganger. I en metaanalyse av 

Huxley et al. fra 2006 fant man at forekomsten av fatale hendelser knyttet til koronarsykdom 

var 5,4 % hos diabetikere versus 1,6 % hos personer uten diabetes. Spesielt kvinner med 

diabetes viste seg å være utsatt for hjerte- og karsykdom (21). 

Aterosklerose 

Aterosklerose er den underliggende årsak til de fleste kardiovaskulære hendelser. Et 

aterosklerotisk plakk består av en kjerne med skumceller, døde celler og ekstracellulære 

lipiddråper. Kjernen er kledd av en kapsel dannet av glatte muskelceller og collagenmatriks. 

Lesjonen er infiltrert av aktiverte T-celler og makrofager (22). 

Utviklingen av en aterosklerotisk lesjon er på mange måter en immunologisk prosess, der 

flere immunceller spiller en viktig rolle. Utgangspunktet er en økt mengde av lipoproteinene 

LDL og VLDL i blodbanen. Disse proteinene infiltrerer karveggen og hoper seg opp der. Dette 

skjer særlig i områder med stort hemodynamisk stress (22). 

I arteriens intima modifiseres lipoproteinene på ulike måter, og det blir bl.a. dannet oksidert 

LDL. Dette fører til frigjøring av substanser som aktiverer endotelcellene. Aktiverte 

endotelceller uttrykker adhesjonsmolekyler som leukocyttene i blodet kan feste seg til. Et 

eksempel på et slikt molekyl er vaskulært celleadhesjonsmolekyl-1 (VCAM-1). Det er særlig 
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monocytter og T-celler som adhererer til endotelet og etter adhereringen migrerer de inn i 

intima som respons på kjemotaktiske stimuli (22). 

I en inflammert intima produseres det makrofag-koloni-stimulerende faktor (M-CSF), som 

gjør monocyttene i stand til å differensiere til makrofager. Makrofagene uttrykker så flere 

reseptorer, bl.a.scavenger reseptor og toll-like reseptor . Mens den førstnevnte bl.a. fører til 

at makrofagene binder og tar opp store mengder oksidert LDL, initierer sistnevnte reseptor 

en kaskade av reaksjoner som fører til aktivering av makrofagene. Opptaket av oksidert LDL 

gir opphoping av kolesterol i cellen og utvikling av såkalte skumceller (22). Opphoping av LDL 

i intima er også beskrevet nærmere i avsnittet om caveolin-1. 

Det aterosklerotiske plakket som dannes infiltreres også av T-celler hvor det er CD4+ celler 

som dominerer. Trolig rekrutteres disse T-cellene uavhengig av antigener, mens aktiveringen 

av cellene trolig er antigenspesifikk. Antigenene kan bl.a. være oksidert LDL og endrede 

kroppsegne molekyler, samt at patogene molekyler kan indusere kryssreaksjoner med 

kroppsegne molekyler og slik aktivere T-celler i plakket (22). 

Cytokinet TNF-α ser også ut til å være aktivt involvert i utviklingen av aterosklerose. I en 

studie av Brånen et al. fant man at hemming av dette cytokinet reduserte aterosklerose hos 

mus (23). 

Caveolin-1 

I 2004 publiserte Philippe et al. en review-artikkel som  tok for seg sammenhengen mellom 

caveolin-1 og aterosklerose. Bakgrunnen for det var flere studier som har vist at caveolin-1 

er involvert i regulering av flere signalveier og prosesser med betydning for 

ateroskleroseutvikling. Caveolin-1 er kjennetegnet for såkalte caveolae, en type invaginering 

av plasmamembranen som er observert i nesten alle celletyper assosiert med 

atheromutvikling. Dette inkluderer endotelceller, makrofager og glatte muskelceller(24). 

Det er presentert flere forklaringsmodeller for hvordan LDL-kolesterol hopes opp i intima 

under dannelsen av fatty-streaks. Det er bl.a. presentert en transcytosemodell der caveolae 

spiller en sentral rolle. Her ser man for seg at plasma-LDL kan overføres fra lumen til intima i 

blodkarene via transcellulær transport. I intima kan LDL modifiseres og deretter tas opp av 

makrofager (24). 

Det er to teorier for hvordan transporten av LDL i caveolae skjer. Den ene teorien ser på 

muligheten for reseptormediert transport vha. en spesifikk reseptor i caveola som binder 

LDL og induserer endocytose/transcytose. Den andre omhandler en uspesifikk, væske-

fasemediert form for caveolær transcytose. Laboratorieforsøk har vist at caveolin-1 mangel 

er assosiert med redusert transcytose av albumin gjennom endotelceller (24). 

Undersøkelser av caveolin-1 er ikke entydige med hensyn til ateroskleroseutvikling, og man 

har funnet både gunstige og ugunstige virkninger. Studier på mus har vist at caveolin-1 

mangel har en protektiv effekt i forhold til utvikling av aterosklerose. Caveolae og caveolin-1 
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kan sånn sett være svært sentrale i reguleringen av substansutveksling mellom plasma og 

interstitiet. Hvis dette viser seg å stemme, vil både endringer i caveolin-1 ekspresjon, antall 

caveolae og variasjon i deres dynamikk ha en direkte innvirkning på vaskulær funksjon (24). 

Det er også funnet flere potensielt gunstige effekter av caveolin-1. Blant annet har man sett 

en nedregulering av aktiviteten til enzymet endotelial NO-syntase (eNOS). Dette har vist seg 

å øke den endotelderivert NO-produksjonen, noe som igjen kan redusere leukocyttadhesjon 

til endotelet via adhesjonsmolekylet VCAM-1. Det er også sett sammenhenger mellom 

caveolin-1 og flere ledd i lipoproteinmetabolismen som kan ha beskyttende effekter på 

utvikling av aterosklerose. Når det gjelder caveolin-1 i glatte muskelceller, er mye enda 

ukjent, men noen studier tyder på at proteinet kan ha en antiproliferativ og antimigratorisk 

effekt (24). 

Makrofager uttrykker også caveolin-1. Dette kan være sentralt i forhold til internalisering av 

virus og bakterier, men det har vist seg at det også kan være med på å regulere 

interaksjonen mellom makrofager og HDL. En rolle i forhold til makrofagapoptose er også 

undersøkt, med tanke på en eventuell betydning for plakkets stabilitet (24). 

Andre senkomplikasjoner til diabetes 

Diabetisk nefropati er klinisk karakterisert av proteinuri og progressiv renal insuffisiens. I dag 

er denne typen nefropati den vanligste årsaken til terminal nyresvikt på verdensbasis (25). 

Etiologien er multifaktoriell og inkluderer både hypertensjon (26), hyperglykemi (27) og 

endringer i mikrovaskulær hemodynamikk (28). Sentralt i utviklingen av diabetes nefropati er 

også aktivering av renin-angiotensin systemet. Mekanismen for aktivering av dette systemet 

er ukjent, men Toma et al. har vist at nettopp suksinat og GPR91 kan være en direkte 

forbindelse mellom høye nivåer av glukose og reninfrigjøring (6). 

Diabetisk retinopati er en av de mest fryktede komplikasjonene ved diabetes. Ved 

diagnosetidspunktet har nesten ¼ av type 2-diabetikere tegn på retinopati, mens etter 20 år 

med sykdommen vil omtrent 60 % være rammet. God behandling gjør likevel at et fåtall blir 

blinde. Retinopatien skyldes en mikroangiopati. Blant annet fører mikrovaskulære 

okklusjoner til iskemi i retina, noe som igjen gir neovaskulær proliferasjon. Dette er en 

prosess som fører til svært svekket syn (29). Som nevnt tidligere kan denne prosessen være 

relatert til GPR91-aktivering med suksinat. 

Diabetisk nevropati rammer omtrent halvparten av pasientene med diabetes, og kan ved 

type 2-diabetes være et tidlig funn. Den vanligste formen er distal symmetrisk polynevropati 

(30). Hyperglykemi forstyrrer vanlig cellemetabolisme og nevroner er særlig sårbare for høy 

blodglukose fordi glukose kan komme inn i cellene bare ved hjelp av 

konsentrasjonsgradienten. Det høye nivået av glukose kan skade cellene bl.a. gjennom 

dannelse av reaktive oksygenradikaler, dannelse av avanserte glykosylerte endeprodukter 

(AGE) og redusert produksjon av vekstfaktorer som er viktige for nevronene. Også redusert 

blodstrøm og iskemi er en medvirkende faktor (31). 
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Makrofagers rolle ved type 2-diabetes 

Inflammasjon i fettvev har vært i søkelyset de siste årene. Fettvevet har vist seg å produsere 

store mengder inflammatoriske cytokiner og kjemokiner, f.eks. TNF-α, IL-6 og MCP-1. Særlig 

det viscerale fettvevet synes å ha en slik effekt. Cytokinene virker tiltrekkende og 

aktiverende på makrofager som da vil hope seg opp i fettvevet og drive inflammasjonen 

videre. Studier har vist korrelasjon mellom antallet fettvevsmakrofager og BMI. Siden fettvev 

er et veldig stort organ, særlig hos overvektige, tenker man seg at disse makrofagene spiller 

en stor rolle i den lavgradige inflammasjonen som oppstår ved fedme (32;33). 

Denne lavgradige inflammasjonen påvirker mange organer i kroppen, og i dag tyder mye på 

at denne inflammasjonen gjennom ulike mekanismer er en viktig årsak til insulinresistens og 

videre utvikling av type 2-diabetes. Inflammatoriske mediatorer påvirker leverfunksjonen 

bl.a. ved at TNF-α fremmer hepatisk lipogenese og slik fører til hepatisk hyperlipidemi. Man 

har også sett at TNF-α reduserer insulinsensitiviteten i muskulatur. Også i pankreas fører 

overvekt og inflammasjon til endringer. Man får infiltrasjon av makrofager, hemmet 

glukosestimulert insulinproduksjon, samt skade av de insulinproduserende øycellene. 

Samtidig vil hyperglykemi i seg selv gi skade av pankreas (13;33). 

Utvikling av komplikasjoner ved type 2 diabetes har vist seg i stor grad å være avhengig av 

inflammasjon og makrofagakkumulering i vevet. Både ved diabetisk nevropati, nefropati og 

retinopati, samt ved aterosklerose hos diabetikere, ser man en økt tetthet av 

vevsmakrofager. Makrofager fører til vevsskade ved diabetes ved ulike mekanismer, bl. a. 

ved å frigjøre reaktive oksygenradikaler og metalloproteinaser (34;35). 

Andre mekanismer for makrofagmediert skade kan initieres av ulike forhold i det diabetiske 

miljø. For eksempel kan faktorer som høy glukosekonsentrasjon og avanserte glykosylerte 

endeprodukter (AGE), samt oksidert LDL, stimulere makrofagene til cytokinfrigjøring som 

igjen fremmer inflammasjon, fibrose og trombose. I tillegg  spiller AGE en viktig rolle i seg 

selv ved utvikling av komplikasjoner ved diabetes. AGE stimulerer makrofager til produksjon 

av cytokiner ved å interagere med reseptorer på cellene, samtidig fører AGE til uttrykk av 

scavenger-reseptor på makrofagene (34;35). 

Behandlingsstrategier 

I en studie som ble publisert i The New England Journal of Medicine i 2008, kalt ACCORD, 

sammenlignet man intensiv terapi for å nå normal HbA1c (<6 %) hos type 2 diabetikere med 

en mer moderat terapi (HbA1c 7,0-7,9 %). Studien ble imidlertid stoppet etter 3,5 år fordi 

det viste seg at det var signifikant flere dødsfall av alle årsaker i gruppen som fikk intensiv 

terapi sammenlignet med kontrollgruppen. Dette gjaldt også dødsfall som følge av 

kardiovaskulær sykdom (36). 

Årsaken til den økte dødeligheten i gruppen som fikk intensiv terapi er fortsatt uklar. Flere 

tilfeller av hypoglykemi i denne gruppen så ikke ut til å kunne forklare utfallet. Man klarte 
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heller ikke å utrede om det var forskjellene i blodglukose i seg selv eller forskjellene i 

medikamentprofil mellom de to gruppene som var forklaringen (37). 

Andre studier har ikke vist et så klart bilde som ACCORD-studien. ADVANCE-studien som 

også undersøkte effekten av intensiv glukosekontroll viste en reduksjon i primære 

endepunkter i gruppen som fikk intensiv terapi, men dette var grunnet en signifikant 

reduksjon i mikrovaskulær nefropati. Når det gjaldt primære endepunkter som 

kardiovaskulær død, nonfatalt hjerteinfarkt og slag fant man ingen fordeler hos gruppen som 

fikk intensiv terapi (38). 

Det foregår fortsatt intensiv forskning på dette feltet, og oppsummerende studier 

konkluderer med at man foreløpig ikke kan si sikkert hvilken målsetning  for HbA1c-kontroll 

hos type 2 diabetikere som er mest gunstig i forhold til risiko for kardiovaskulær sykdom 

(37;39;40). 

Mål 

Effekter av akutte endringer i glukosekonsentrasjonen 

Med utgangspunkt i ACCORD-studien hvor det ble tilstrebet en rask normalisering av 

blodsukker og HbA1c ville vi i glukosestudien teste hva som skjer på cellenivå. Vi ville 

undersøke hvilken effekt en betydelig og rask reduksjon i glukosekonsentrasjon hadde på en 

makrofagcellelinje in vitro. Som markører for effekten ville vi bruke mRNA-uttrykket av 

caveolin-1, MCP-1, IL-6 og TNF-α. 

Suksinatstudien hadde to mål: 

Effekter av makrofagdifferensiering på GPR91 

Vi ville se på uttrykket av GPR91 hos THP-1 celler som ble differensiert til makrofager. Hos 

dentrittiske celler har man som nevnt tidligere funnet et økt uttrykk av reseptoren.  Målet 

vårt var å undersøke om dette også var tilfelle med makrofager.  

Effekter av suksinat på makrofager 

Suksinat stimulerer GPR91. Vi ville derfor undersøke hvilken effekt stimulering med suksinat 

hadde på makrofager. Som markør for effekten ville vi bruke TNF-α.  

Materiale og metoder 
I begge studiene brukte vi real-time reverse transcription PCR (qRT-PCR) og 

mikromatriseteknologi for å kartlegge ekspresjon av ulike markører og gener.  I 

glukosestudien var det mRNA-nivåene av TNF-α, IL-6, caveolin-1 og MCP-1 vi undersøkte og i 

suksinatforsøket var det kun TNF-α som ble undersøkt. 

Begge forsøkene ble kjørt tre ganger, og hver gang ble det kjørt paralleller av alle prøvene. 

Ved qRT-PCR ble det i tillegg kjørt paralleller av parallellene (Figur 3). 
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Figur 3 - Oppsettet for dag 0 i suksinatstudien som eksempel på forsøksoppsettene generelt. 1a og 1b er 

parallelle prøver. Når vi gjorde RT-PCR ble hver av disse prøvene kjørt i to brønner, 1a tilsvarer da 1a1 og 

1a2. Vi fikk da fire parallelle prøver som hadde samme suksinatkonsentrasjon og ble høstet på samme tid. 

Tilsvarende ble gjort i glukoseforsøket. 

Dyrking og stimulering av THP-1 celler 

THP-1 celler 

Cellene vi har benyttet i begge forsøkene er fra en human leukemicellelinje som først ble 

etablert og karakterisert i 1980. Disse cellene fikk navnet THP-1 celler. Denne cellelinjen viste 

seg å ha en rekke monocyttegenskaper, inkludert immunologiske funksjoner. Dette gjør den 

egnet til studier av monocytters rolle i den humane immunresponsen (41). De kan derfor 

også være sentrale i studier som ser på funksjonen til monocytter og monocyttderiverte 

celler, som makrofager og dendrittiske celler. 

Det ble brukt fire kriterier for å klassifisere THP-1 cellene som en myeloleukemisk cellelinje: 

Nærværet av en leukocyttesterase; α-naftyl butyrat esterase, lysosymproduksjon, 

fagocyttaktivitet og evnen til å fremme T-lymfocyttrespons. I tillegg har cellelinjen, i 

motsetning til de tidligere leukemiske cellelinjene, vist seg å holde på monocyttegenskapene 

i så lenge som 14 måneder (41). 

I vårt forsøk har vi benyttet oss av at THP-1 cellene kan differensieres videre til ulike 

monocyttderiverte celler ved hjelp av en forbol ester; 12-O-tetradekanoylforbol-13-acetat 
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(TPA = PMA). Denne behandlingen har vist seg å gi THP-1 cellene samme funksjonelle 

karakteristika som modne makrofager. Man har sett at cellene begynner å adherere til 

overflater, de forandrer form til flate og amøboide celler og de taper mikrovilli. I tillegg får 

de et mer utviklet Golgi apparat og rER, og mengden frie ribosomer øker kraftig (41). 

I en studie av Matsumoto et al. (42) er det vist at økt ekspresjon av en celledelingsinhibitor – 

p21Waf1 – spiller en kritisk rolle i den PMA-induserte differensieringen av myeloleukemiske 

celler, deriblant THP-1 celler. Denne inhibitoren sørger for en stans i cellens delingssyklus slik 

at differensiering kan finne sted. Det ble også observert en økning i cyclin D1, som fremmer 

progresjon fra G1- til S-fase i cellesyklus (antagonist til p21Waf1), samt nedregulering av noen 

andre faktorer i cellesyklus; p18, cdk2 og c-myc. 

I den samme studien ble det også vist at inhibisjon av de biokjemiske signalveiene PKC og 

MAPK/ERK gjorde cellene helt eller delvis resistente mot PMA-indusert differensiering, og at 

verken p21Waf1 eller cyclin D1 økte. Dette tyder på at aktivering av PKC- og MAPK/ERK-

signalveiene trengs for å få en økning av p21Waf1 og dermed en differensiering av de 

myeloleukemiske cellene. 

Vekstmedium 

RPMI er vekstmediet vi har brukt til THP-1 cellene i begge studiene. Det er et medium som 

tradisjonelt er brukt til dyrking av humane lymfoide celler(43). RPMI inneholder en rekke 

byggestener og næringsstoffer cellene trenger for å vokse, i utgangspunktet også glukose. I 

suksinatforsøket benyttet vi RPMI med glukose. I glukoseforsøket hadde vi behov for å 

kunne regulere glukosekonsentrasjonen selv fordi vi skulle se på hvilken effekt ulike 

glukosekonsentrasjoner og raske endringer i konsentrasjon har på THP-1 cellene. Derfor 

valgte vi her RPMI uten glukose. 

Vekstmediet ble også tilsatt føtalt bovint serum (FBS). Dette tilsettes eukaryote celler som 

skal dyrkes fordi det inneholder en rekke ulike proteiner som hjelper cellene med å overleve, 

vokse og dele seg.  Fordi det er føtalt serum inneholder det lite immunglobuliner og mange 

vekstfaktorer, noe som er gunstig ved dyrkning av celler i kultur. Penicillin, streptomycin og 

gentamycin (P/S/G) tilsettes også mediet for å beskytte mot oppvekst av bakterier i 

cellekulturen. 

Glukosestudien 

RPMI ble varmet i vannbad til 37⁰C og tilsatt FBS (10 %), P/S/G (1 %) og PMA slik at 

sluttkonsentrasjonen ble 10 ng/mL. THP-1 cellene ble så suspendert i RPMI-løsningen og 

sådd i fem 6-brønners brett (totalt 28 brønner). Konsentrasjonen av celler i suspensjonen var 

5*105/mL og hver brønn ble tilsatt 2 mL. Deretter ble 14 brønner tilsatt 5 mM glukose og 14 

brønner tilsatt 20 mM glukose. I brønnene med 5 mM glukose ble det tilsatt 15 mM 

mannose for å kompensere for redusert osmolalitet ved lav glukosekonsentrasjon i 

kulturmediet.  Cellene ble så inkubert ved 37°C og i en atmosfære av luft med 5 % CO2. 
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Etter 3 døgn ble det gjort mediumskift i samtlige brønner bortsett fra i to brønner med 20 

mM glukose og to brønner med 5 mM glukose. Cellene i disse brønnene ble høstet og lysert 

med en gang og representerte tid null. 

Ved mediumskift ble cellene i ett av brettene som tidligere ble dyrket med 5 mM glukose nå 

tilsatt 20 mM, mens cellene i det andre brettet fortsatte med 5 mM glukose. Tilsvarende ble 

gjort med cellene i begge brett som tidligere hadde hatt 20 mM glukose. Hvert 6-brønners 

brett representerte slik en gruppe celler som hadde fått lik behandling. I hvert brett ble 

supernatanten i to brønner sugd av og cellene ble lysert med lyseringsbuffer fra MagnaPure 

Kitet (Roche), etter 1, 3 og 24 timer (Figur 4). 

 

 

Suksinatstudien 

RPMI ble også her varmet i vannbad til 37°C og tilsatt FBS (10 %), P/S/G (1 %) og PMA slik at 

sluttkonsentrasjonen ble 10 ng/mL. THP-1 cellene ble så suspendert i RPMI-løsningen og 

sådd i fem 12-brønners brett. Konsentrasjonen av celler i suspensjonen var 1,5*106/mL. Hver 

brønn ble tilsatt 0,5 mL av cellesuspensjonen og 0,5 mL RPMI uten celler. 

Etter hvert som cellene ble inkubert med PMA ble det tilsatt suksinat. Dette ble gjort i et 

brett av gangen etter hhv. 0, 2, 4, 7 og 10 dager som vist i Figur 5, og tre timer etter tilsetting 

av suksinat ble de aktuelle cellene høstet og lysert som i glukosestudien. I tillegg definerte vi 

en nulltid ved å høste og lysere 2 celleprøver før cellene ble sådd i brønner på dag 0 (Figur 5 

og Figur 6). 
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Figur 5 
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Figur 6 

Isolering av RNA 

MagNA Pure bruker en teknikk der man benytter små magnetiske glasskuler med prober 

som RNA fester seg til. Cellene lyseres med en lyseringsbuffer og man tilsetter deretter flere 

reagenser, bl.a. proteinase K som bryter ned proteiner. Nukleaser som kan skade RNAet man 

ønsker å isolere blir slik fjernet. Til slutt holdes de magnetiske glasskulene fast med en 

magnet, mens resten av løsningen fjernes. Da kan man endre forholdene slik at RNAet løsner 

fra kulene (44). 

RNA fra cellelysatet ble ekstrahert ved hjelp av MagNA Pure LC RNA Isolation Kit (Roche). Vi 

startet med å ta de lyserte cellene ut fra fryseren og satte dem til tining på is mens vi gjorde 

klar maskinen (MagNA Pure LC System).  

Maskinen ble innstilt på følgende protokoll for isolering; RNA, HP, BLOOD, ekstern lysering, 

med prøvevolum 720 µL og elueringsvolum 50 µL. Ved å trykke på ”stage setup” fikk vi så 
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opp informasjon om mengden av de ulike reagensene og engangsbeholderne vi trengte. 

Glasset med magnetiske glasskuler ble satt i en roterende blander. Proteinase og DNase ble 

løst opp. Plastikken ble plassert inn i maskinen og de angitte mengder reagenser ble fylt i 

engangsbeholderne. Prøvene ble pipettert over i et prøvebrett og satt inn i maskinen, 720 µL 

av hver prøve.  Reagenset med de magnetiske glasskulene ble vortexet og pipettert over i sin 

beholder til slutt. Vi startet så maskinen. Da isoleringen var ferdig pipetterte vi prøvene 

manuelt over i ferdigmerkede 1,5 mL eppendorfrør.  

qRT-PCR 

Kvantifisering av RNA 

For å finne konsentrasjonen av RNA i elusjonsløsningen fra RNA isoleringen ble det brukt 

NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). Dette er et spektrofotometer som kan beregne 

konsentrasjonen av blant annet RNA, DNA og proteiner. Maskinen har to optiske fibre som 

kan måle UV-absorbans, og på grunnlag av det beregnes så konsentrasjonen ved hjelp av 

Beer-Lamberts lov som sier at det er en lineær sammenheng mellom absorbans og 

konsentrasjon (45;46).  

Prøvene ble tatt ut av fryseren og satt på is. Vi slo på apparatet og åpnet programvaren. Vi la 

så 1µL RNasefritt vann på apparatet, lukket hendelen og klikket OK i programvaren. Deretter 

tørket vi av vannet og tilsatte 1 µL elusjonsbuffer fra MagNa Pure Kitet og klikket BLANK på 

programvaren for å kalibrere maskinen. Vi tilsatte 1 µL av hver prøve etter tur og tørket av 

mellom hver gang. Underveis i prosedyren ”reblanket” vi med jevne mellomrom, ved å 

tilsette elusjonsbuffer på ny. Vanligvis er en ”blankverdi” gyldig i 5 minutter. 

Konsentrasjonen blir ved bruk av NanoDrop uttrykt i ng/µL.  

Revers transkriptase 

Før vi kunne gjøre PCR måtte vi omdanne RNAet til cDNA. Dette gjorde vi ved hjelp av 

enzymet revers transkriptase. Revers transkriptase er et multifunksjonelt enzym, vanligvis 

fra et RNA-holdig retrovirus, f.eks. HIV. Enzymet fungerer som en RNA-avhengig DNA-

polymerase, en hybridavhengig exoribonuclease og en DNA- avhengig DNA-polymerase. 

Disse tre funksjonene gir in vivo transkripsjon av en enkelttrådet RNA til et dobbeltrådet 

DNA. In vitro bruker man de to første funksjonene for å lage en enkelttrådet cDNA-tråd (47). 

For å gjennomføre denne prosessen kjørte vi prøvene på GeneAmp PCR System 9600 (Perkin 

Elmer) på program 33 som er sammensatt av et 2 temp PCR program der prøvene først går 

60 minutter ved 37°C og deretter fem minutter ved 95°C, og et HOLD program som lar 

prøvene stå ved 4°C til man tar dem ut. 

I tillegg til det isolerte RNAet brukte vi: 

 Oligo dT – primer for danning av cDNA-tråd 

 dNTP 

 RT-buffer 

 RNase-inhibitor 
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 Omniscript enzyme – revers transkriptase 

 RNase-fritt vann 

Før vi startet forsøket måtte vi fortynne prøvene slik at alle fikk samme konsentrasjon av 

RNA. Vi tok ut 100 ng RNA fra hver prøve og tilsatte RNase-fritt vann slik at hver prøve fikk et 

volum på 13 µL. Mengden RNase-fritt vann som måtte tilsettes hver prøve ble beregnet ved 

å bruke konsentrasjonsmålene vi hadde fått ved kvantifisering av RNA som utgangspunkt. 

Deretter lagde vi en Master Mix ved å blande de ulike reagensene i sammensetningen vist i 

Tabell 1. Til hver prøve trengte vi 7 µL Master Mix og totalvolumet i hvert prøverør ble da 

20µL. Prøvene ble så satt i GeneAmp PCR System 9600 (Perkin Elmer). 

10 x RT buffer 2 µL 

DNTP 2 µL 

Oligo dT 1 µL 

RNase inhibitor 1 µL 

Omniscript enzyme 1 µL 
Tabell 1 

Til hvert oppsett lagde vi også en prøve uten enzym (minus RT) for å kunne kontrollere 

forurensning med cDNA. 

qRT- PCR 

qRT-PCR prosedyren ble kjørt på 7900HT Fast Real-Time PCR system (Applied Biosystem), en 

maskin som automatisk endrer temperaturen slik at de ulike reaksjonene kan skje. 

Denaturering (ca 95˚C) der DNA tråden blir denaturert slik at man får enkelttråder, 

hybridisering (ca 50˚C) der prober binder seg til templat-DNA og polymerisering (ca 72˚C) der 

det foregår DNA syntese ved hjelp av en DNA-polymerase(48). 

Vi brukte real-time qPCR for å kartlegge endringene i genekspresjon. Ved denne teknikken 

kvantifiserer man PCR-produktene mens prosessen pågår, i motsetning til ved end-point 

qPCR der man kvantifiserer med gelelektroforese etter at prosessen er ferdig.(49) Ved real-

time qPCR bruker man fluorescerende DNA prober for å måle genekspresjon. 

Til prosedyren brukte vi 96-brønners brett som ble kjørt under standard betingelser. I 

suksinatstudien ble det brukt en Fast block PCR plate som gjorde at prosessen kun tok 45 

minutter. Denne var ikke tilgjengelig under glukosestudien der prosessen derfor tok noe 

lenger tid. Som referansegener brukte vi GAPDH og β-actin. Probene vi brukte var av typen 

TaqMan (Applied Biosystem), og vi hadde prober for TNF-α, IL-6, MCP-1 og caveolin-1 samt 

for referansegenene GAPDH og β-actin 

Først blandet vi Mastermixen fra PCR-kitet med de ulike probene. I hver brønn trengte vi 1 

µL probe og 10 µL Mastermix. Så fortynnet vi cDNAet ved å tilsette 80 µL RNase-fritt vann i 

hvert prøverør som fra forrige prosedyre inneholdt 20 µL. Vi tilsatte deretter 9 µL av det 

fortynnede cDNAet i hver brønn og brettet ble plassert i PCR-maskinen. På hvert brett hadde 
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vi også en prøve fortynnet til ½, ¼ og 1/8 av den opprinnelige konsentrasjonen for å 

undersøke reaksjonseffektiviteten ved ulike konsentrasjoner av cDNA.  

For bearbeiding av resultatene fra qRT-PCR brukte vi komparativ Ct metode, som sier noe 

om hvor mange fold høyere eller lavere genet vi er interessert i er uttrykt sammenlignet med 

ett eller flere referansegener. For å sammenligne mellom prøver forutsettes det at 

referansegenet i minimal grad blir påvirket av behandlingen cellene får. Vi sammenlignet da 

de aktuelle genene med referansegener og deretter etter ulike stimuleringer av cellene. 

Tallene vist i resultatdelen er gjennomsnittstall fra de fire parallellene, klammene angir 

standardavvikene.   

Kontroll av kvalitet 

Kvantitativ RT-PCR er en sensitiv metode for å kartlegge endringer i genekspresjon, men 

sikre resultater krever også at materialet man analyserer er av høy kvalitet. Vi ønsket derfor 

å kontrollere kvaliteten av RNAet vi hadde isolert. Til dette brukte vi Agilent 2100 

Bioanalyzer. Denne teknologien bruker elektroforese til å avsløre vanlige problemer som kan 

oppstå når man jobber med RNA; for eksempel degradering av total RNA eller mRNA og 

kontaminering med ribosomal RNA i mRNA-prøver (50). Vi gjorde kvalitetskontroll på et 

utvalg av prøvene våre. 

Vi gjorde først klar gelen vi skulle bruke i kitet. Vi pipetterte 550 µL RNA 6000 Nano gel 

matrix over i spinnfilteret, som så ble sentrifugert i 10 minutter i romtemperatur. Den 

filtrerte gelen ble så fordelt i 0,5 ml RNase-frie mikrofugetuber.  

Neste skritt var å gjøre klar fargekonsentratet. Vi tok ut RNA 6000 Nano fargekonsentrat og 

lot det stå i romtemperatur i 30 minutter. Konsentratet ble så vortexet i 10 sekunder og 

spunnet ned. 1 µL ble så tilsatt mikrofugetuben med den filtrerte gelen. Til slutt ble 

blandingen vortexet og sentrifugert på 13000 g i 10 minutter i romtemperatur.  

Gel-fargemiksen skulle så fordeles i Nano Chipen. Vi la en RNA 6000 Nano Chip i 

primingstasjonen og pipetterte 9,0 µL gel-fargemiks i brønnen merket med en hvit G. 

Deretter ble primingstasjonen lukket og plungeren presset ned til den ble holdt av klipsen. 

Etter nøyaktig 30 sekunder løsnet vi klipsen og pipetterte 9,0 µL gel-fargemiks i brønnen 

merket med en sort G. 

Vi pipetterte så 1 µL av hver prøve over i hver av de 12 resterende brønnene og vortexet 

chipen i 1 minutt. Chipen ble så kjørt i Agilent 2100 Bioanalyzer. 

Resultatene fra Bioanalyzeren utrykkes i RIN (RNA Integrity Number). RIN = 10 viser at 

prøven har god kvalitet. Tallene gir imidlertid ikke alene et fullstendig bilde av prøvenes 

kvalitet, til dette må man også se på kurven man får ut (Figur 7). De fleste av prøvene våre 

hadde god nok kvalitet (RIN>9). 
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Figur 7: Eksempel på elektroferogram av RNA prøver med god kvalitet fra suksinatstudien. De to høyeste 

toppene svarer til 18S og 28S enhetene av det eukaryote ribosomet. 

Affymetrixanalyser av global genekspresjon 

Genekspresjon kan analyseres ved å bruke mikromatriseteknologi, som gjør at man kan 

analysere flere tusen gener samtidig. Man analyserer genekspresjon fra den aktuelle 

celleprøven ved å ekstrahere mRNA fra prøven. Dette konverteres først til cDNA og merkes 

med en fluorecerende markør. Deretter eksponerer man cDNAet for en mikromatrise der 

hvert av de mange tusen punktene består av én bit DNA som representerer ett gen. Dette 

hybridiseres og man kan da bruke graden av fluoresering i hvert punkt som et mål på 

mengden av det spesifikke genet i celleprøven (51). 

Analysen av den globale genekspresjonen i cellene ble utført ved hjelp av 

mikromatriseundersøkelse på et utvalg av prøvene våre. Affymetrix analysene ble gjort med 

Affymetrix GeneChip Human Gene 1.0 ST Array av Ole Kristoffer Olstad ved kjernefasilitet for 

mikromatriseanalyser ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. I glukosestudien ble det gjort 

analyse av følgende prøver: To paralleller som ble dyrket med en konstant 

glukosekonsentrasjon på 20 mM, to paralleller som ble dyrket med en konstant 

glukosekonsentrasjon på 5 mM og to paralleller som først ble inkubert i tre dager med 

glukosekonsentrasjon på 20 mM for så å få endret konsentrasjonen til 5 mM.  I 

suksinatstudien ble det gjort analyse av fire parallelle prøver som ikke hadde blitt stimulert 

med suksinat og fire parallelle prøver som ble stimulert med 200 µM suksinat i tre timer. 

Til bearbeiding av resultatene fra affymetrixanalysene brukte vi programvaren Ingenuity for 

å identifisere de genene og signalveiene der det var størst endring i ekspresjon. 
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Resultater 
Vi kjørte forsøkene gjentatte ganger, og resultatene som er gjengitt under er basert på 

analyser av ett representativt forsøk. 

Effekt av glukose på genekspresjonen i THP-1 celler 

Uttrykk av TNF-α, caveolin-1, IL-6 og MCP-1 viser ingen store endringer ved 

endring av glukosekonsentrasjonen 

 

 

Figur 8: Ekspresjon av TNF-α (a), Caveolin-1 (b), IL-6 (c) og MCP-1 (d)  i THP 1 celler differensiert til 

makrofaglignende celler med PMA. Cellene ble forbehandlet med 5 mM (blå og røde søyler) eller 20 mM 

glukose (grønne og lilla søyler) i 3 dager. Deretter ble vekstmediet skiftet. I én gruppe ble 

glukosekonsentrasjonen økt fra 5 mM til 20 mM (røde søyler), i én gruppe ble den redusert fra 20 mM til 5 

mM (grønne søyler), mens to grupper fortsatte med 5 mM (blå søyler) eller 20 mM (lilla søyler). To 

kontrollgrupper med celler som var forbehandlet med hhv. 5 og 20 mM glukose, ble høstet ved tid 0. Celler 

ble høstet og lysert 1, 3 og 24 timer etter mediumsskift. RNA ble isolert med RNA isoleringskit og 

ekspresjonen ble kvantifisert vha qRT-PCR. Søylene viser genekspresjonen på de tre høstingstidene (1, 3 og 

24 t) normalisert i forhold til de to referansegenene GAPDH og β-actin, og sammenlignet med ekspresjonen 

ved tid 0. Resultatene er presentert som gjennomsnitt +/- 1 SD. 
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Analyse med bruk av qRT-PCR viste ingen signifikant variasjon i ekspresjon av de ulike 

markørene ved endring av glukosekonsentrasjon (Figur 8). Dette gjaldt både ved endring fra 

5 mM glukose til 20 mM glukose og ved endring fra 20 mM glukose til 5 mM glukose. For 

ekspresjonen av TNF-α kan man se en liten økning etter stimulering i tre timer i forhold til én 

time, mens man etter 24 timer fikk et fall i ekspresjonen. Disse variasjonene er imidlertid like 

for alle gruppene av celler uavhengig av endring i glukosekonsentrasjon.  

Affymetrixanalyse av global genekspresjon ved reduksjon av 

glukosekonsentrasjonen 

Nedregulerte 
gener 

Fold 
change 

Funksjon 

UIMC1 5,89  

LAIR2  
 

1,81 Funksjon ukjent, men er antatt å bli utskilt og kan hjelpe med 
modulering av mukosas toleranse 

DDR2  
 

1,63 Kommunikasjon mellom cellen og mikromiljøet 
Involvert i regulering av cellevekst, differensiering og metabolisme. 

Oppregulerte 
gener 

Fold 
change 

Funksjon 

CUZD1  1,57  

IL18 1,56 Proinflammatorisk cytokine.  

SULT1A2  1,56 Katalyserer sulfatkonjugering av mange hormoner, nevrotransmittere, 
medikamenter og xenobiotiske komponenter. 

SGOL1  1,55  

COX7B  1,54 Cytokrom C oxidase (COX), den terminale komponenten i 
mitokondrienes respirasjonskjede, katalyserer elektrontransport fra 
cytokrom til oksygen. 

TERC 
(includes 
EG:7012)  

1,51  

SIGLEC11  1,51  

TNFSF10  1,50 Induserer apoptose i transformerte celler og tumorceller 

PCDHB16  1,49 Spesifikk funksjon ukjent, men spiller trolig en kritisk rolle i etablering 
og funksjon av spesifikke celle-til-celle forbindelser hos nevroner 

Tabell 2: Genene som ble mest opp- eller nedregulert ved endring av glukosekonsentrasjonen fra 20 mM til 5 

mM sammenlignet med celler som hele tiden ble inkubert med en glukosekonsentrasjon på 20 mM. Cellene 

ble høstet og lysert 3 timer etter mediumsskift og endring av glukosekonsentrasjon. RNA ble ekstrahert med 

RNA isoleringskit og genekspresjonen analysert med Affymetrix mikromatrise. Data ble bearbeidet i 

programvaren Ingenuity. Opplysninger om funksjon er hentet fra http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

 

Gener Fold change Opp-/nedregulert p-verdi 

TNF-α 1,18 Oppregulert 0,32 

CAV1 1,03 Oppregulert 0,53 

IL6 1,00 Oppregulert 1,00 

MCP-1 1,03 Nedregulert 0,83 
Tabell 3: Tabellen viser endring i ekspresjonen av TNF-α, caveolin-1, IL-6 og MCP-1 ved endring av 

glukosekonsentrasjon fra 20 mM til 5 mM, sammenlignet med celler som hele tiden ble inkubert med 20mM. 

Dette er de samme genene som ble undersøkt med qRT-PCR. Cellene ble høstet og lysert 3 timer etter 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
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mediumsskift og endring av glukosekonsentrasjonen. RNA ble ekstrahert med RNA isoleringskit og 

ekspresjonen analysert med Affymetrix mikromatrise. Dataene ble bearbeidet i programvaren Ingenuity. 

Affymetrix mikromatriseanalyse av mRNA fra celler der glukosekonsentrasjonen ble redusert 

fra 20mM til 5 mM viste ingen kraftig opp- eller nedregulering av gener. Gener som ble 

endret mer enn eller lik 1,5 ganger sammenlignet med kontrollceller er vist i Tabell 2. Vi fant 

heller ingen store endringer i ekspresjonen av de genene som først ble undersøkt med qRT-

PCR; TNF-α, caveolin-1, IL-6 og MCP-1 (Tabell 3). Vi fant ingen signalveier der mer enn ett 

gen var signifikant endret. 

Makrofagdifferensiering av THP-1 celler: Suksinatreseptor og 

suksinateffekter 

Uttrykket av suksinatreseptoren GPR91 øker parallelt med differensiering fra 

THP-1 celler til makrofaglignende celler 

 

 

Figur 9: Ekspresjon av GPR91 i THP-1 celler ved differensiering til makrofaglignende celler vha. stimulering 

med 10 ng/mL PMA i 10 dager. Cellene ble suspendert i RPMI tilsatt 10 ng/mL PMA og noen celler ble høstet 

som kontrollceller før utsåing i brønner (tid 0). Celler ble høstet og medium skiftet på dag 1, 2, 3, 4, 7 og 10.  

RNA ble ekstrahert vha RNA isoleringskit. Ekspresjonen på alle tidspunkt ble kvantifisert vha qRT-PCR. 

Kurven viser ekspresjon på de ulike høstingstidene normalisert i forhold til de to referansegenene GAPDH og 

β-actin og sammenlignet med ekspresjonen ved tid 0. Resultatene er presentert som gjennomsnitt +/- 1 SD 

qRT-PCR analyse av GPR91 mRNA i THP-1 cellene på utvalgte tidspunkter under 

differensieringen til makrofaglignende celler viste et svært lavt uttrykk av GPR91 mRNA på 

dag 0 og dag 1. Fra dag 1 til dag 10 observerte vi imidlertid en tydelig økning (Figur 9). PMA-
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stimulering av THP-1 cellene hadde altså en klart stimulerende effekt på uttrykket av GPR91 

mRNA. Vi observerte også at økningen var jevn fram til dag ti uten noen klar tendens til 

utflating annet enn et platå på dag tre til fire der fold change endret seg lite. 

Ekspresjon av TNF-α etter stimulering med suksinat 

qRT-PCR analyse av TNF-α viste ingen sikker økning i ekspresjon ved stimulering med ulike 

konsentrasjoner av suksinat 0, 2, 4, 7 og 10 dager etter induksjon av differensiering av THP1-

celler til makrofaglignende celler ved hjelp av PMA (Figur 10) Det kan se ut som om det var 

en lett økning på dag 2 ved stimulering med 100 mikroM suksinat, men her er det stor 

usikkerhet.   

Verken endring i glukosekonsentrasjonen eller økende konsentrasjon av suksinat ser altså ut 

til å gi noe signifikant økning i ekspresjonen av TNF-α hos THP-1 celler differensiert til 

makrofaglignende celler. 

 

 

Figur 10: Ekspresjon av TNF-α i THP-1 celler differensiert til makrofaglignende celler vha. PMA, etter 

stimulering med hhv. 0, 50, 100, 200 og 500 μM suksinat. Cellene ble inkubert med suksinat i tre timer på 

fem ulike tidspunkt (dag 0, 2, 4, 7 og 10) etter oppstart av PMA-behandling. Etter inkubering i tre timer ble 

cellene høstet og lysert. RNA ble ekstrahert vha RNA isoleringskit. Ekspresjonen på alle tidspunkt ble 

kvantifisert vha qRT-PCR. Søylene viser ekspresjon på de ulike høstingstidspunktene ved ulike suksinat-

konsentrasjoner sett i forhold til referanseceller som ikke ble stimulert suksinat, men høstet samme dag. 

GAPDH og β-actin ble brukt som referansegener. Resultatene er uttrykt som gjennomsnitt +/- 1 SD. 
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Affymetrixanalyse av global genekspresjon etter suksinatstimulering 

Affymetrix mikromatriseanalyse av mRNA etter suksinatstimulering (200 µM, 3 timer) av 

THP-1 celler differensiert med PMA til makrofaglignende celler i sju dager viste ingen store 

endringer i genuttrykk. Gener med fold change >1,25 er vist i Tabell 4. Bearbeiding av 

Affymetrixdataene i programvaren Ingenuity gav også en oversikt over hvilke cellulære 

reaksjonsveier det skjedde mest signifikante forandringer i (Tabell 5).  

Oppregulerte 
gener 

Fold 
change 

Funksjon 

ND2 2,177 Subenhet I NADH-dehydrogenase, et enzym som deltar i oksidativ 
fosforylering 

ZNF208 1,289 Proteiner som binder DNA og slik regulerer gentranskripsjon 

AK5 1,286 Involvert i regulering av adenin nukleotid sammensetningen i en celle 

GCNT2 1,286 Enzym ansvarlig for dannelse av blodgruppe I antigener 

UQCRB 1,270 Er del av et stort kompleks - ubiquinol-cytochrome c oxidoreductase 
komplekset. Binder ubiquinone og deltar I elektronoverføringer når 
ubiquinone er bundet 

FER (includes 
EG:2241) 

1,265 Involvert i celle-til-celle adhesjon, og signalering fra celleoverflaten til 
cytoskjelettet via growth factor reseptorer 

CFHR1 1,264 Sekretorisk protein i complement faktor H protein familien 

NOC3L 1,264 Positiv regulator in adipocytt differensiering 

METTL1 1,259 Et konservert S-adenosylmethionine-bindende motiv som inaktiveres 
av fosforylering 

PSG1 1,259 Human PSG1a induserer alternative aktivering i humane- og 
musemonocytter og undertrykker T-celleproliferasjon avhengig av 
aksessoriske celler 

Nedregulerte 
gener 

Fold 
Change 

Funksjon 

IFNA10 
(includes 
EG:3446) 

1,427 Interferon-α undertrykker cyclin D3 og cdc25A genes og fører dermed 
til en G0-lignende arrest. 

SEPT9  1,415 Medlem av septin familien, en gruppe som er involvert i cytokinese og 
cellesykluskontroll. Er kandidat for ovarialt tumorsuppressorgen. 
Mutasjon i genet  hereditær nevralgisk amyotrofi 
Translokasjon med MLL-gen på kromosom 11  AML 

SPRR2A  1,387 Små prolinrike proteiner (SPRR2A) er SH3 domene ligander, øker 
motstand mot skade og er assosiert med epitelial-mesenkymal 
transisjon (EMT) I cholangiocytter. 

OR7A17  1,348 Olfaktorisk reseptor 7 a 17 – luktpersepsjon 

HAVCR1  1,340 Hepatitt A virus cellulær reseptor 1 

HLA DPB1 1,338 MHC klasse II, DP beta 1, vevstypeantigen 

C9ORF163  1,319 Kromosom 9, åpen leseramme 163, hypotetisk protein 

CYP4Z1  1,317 Medlem av cytokrom P450 superfamilien, en gruppe som er assosiert 
med medikamentmetabolisme og kolesterolsyntese 

KIAA1881  1,315  
Tabell 4: Tabellen viser endringer i genekspresjon ved Affymetrix mikromatriseanalyse bearbeidet ved hjelp 

av programvaren Ingenuity. Lister over gener med størst endring for fold change vises for et utvalg gener fra 

dag 7 der effekten av stimulering med 200 µM suksinat sammenlignes med ingen stimulering. 
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Navn p-verdi Ratio 

IL12- signalisering og – produksjon i makrofager 4,64E05 14/132 (0,106) 

4-1BB-signalisering i T-lymfocytter 2E04 7/37 (0,189) 

LPS-stimulert MAPK-signalisering 4,53E04 10/81 ( 0,123) 

Apoptosesignalisering 1,62E03 10/94 (0,106) 

CD28-signalisering i T-hjelperceller 1,78E03 11/124 (0,089) 
Tabell 5: De signalveiene som det i størst grad skjedde forandringer i, etter bearbeiding i programvaren 

Ingenuity.  Ratio er et uttrykk for andel gener med endring i den aktuelle signalveien. 

Diskusjon 

Effekt av glukose på genekspresjonen i THP-1 celler 

I denne studien har vi vist at raske endringer i glukosekonsentrasjon hos THP-1 celler in vitro 

ikke gir store endringer i effektorgenene TNF-α, caveolin-1, IL-6 og MCP-1. Vi fant dermed 

ikke resultater som kunne støtte en endret inflammatorisk eller aterogen respons. 

TNF-α, caveolin-1, IL-6 og MCP-1 ble valgt ut med bakgrunn i kjennskap til deres roller ved 

inflammasjon og aterosklerose, og fordi en endring kunne være tegn på at raske 

glukoseendringer har en innvirkning på disse prosessene. Likevel kan ikke fravær av 

signifikante endringer utelukke en slik innvirkning. Man kan jo tenke seg at det har vært 

endringer i andre gener, som vi ikke har fanget opp med vårt utvalg. Og selv om vi analyserte 

global genekspresjon og heller ikke der fant signifikante endringer, vil det likevel kunne være 

aktuelt å gå videre med analyser av andre markører. 

Ut fra våre analyser er det vanskelig å si om de subtile endringene vi fant var tilfeldige, eller 

om de er utrykk for endringer som funksjonelt kan ha signifikante effekter. Derfor vil 

analyser på proteinnivå kunne være interessant. 

Når det gjelder metoder er det flere feilkilder å trekke inn. Referansegenene ble valgt ut fra 

en hypotese om at disse genene representerer prosesser i cellen som påvirkes lite av ytre 

forandringer. Derfor tenker vi oss at sammenligning med disse genene vil gi et reelt uttrykk 

for endringer som en effekt av vår stimulering av cellene. Dersom referansegenene påvirkes i 

samme grad som effektorgenene vil de eventuelle endringene bli maskert og ikke komme til 

uttrykk i den statistiske beregningen. Vi brukte GAPDH og β-actin som referansegener. Dette 

er gener som tradisjonelt har vært mye brukt som referansegener. Selv om det var et 

forholdsvis godt samsvar mellom qRT-PCR-  og Affymetrix-resultatene, har imidlertidig 

senere studier vist at disse genene kanskje ikke er så stabile som man tidligere har antatt og 

at man trolig bør ta i bruk ”nye” referansegener fremfor å støtte seg til de 

tradisjonelle.(52;53) 

Hypotesen forutsetter også en stabil glukosekonsentrasjon forut for den raske endringen i 

konsentrasjon slik at man kan være sikker på at resultatene skyldes vår planlagte endring og 

ikke andre faktorer. Etter en inkubasjonsperiode på tre dager kan man tenke seg at cellenes 

forbruk av glukose fører til et fall i den reelle konsentrasjonen og at forsøket dermed avviker 
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fra protokollen. Dette fallet i glukose kan stimulere cellene til endring i uttrykket av 

effektorgener allerede før vår planlagte stimulering. I så tilfelle vil man ikke kunne være 

sikker på at resultatet kun skyldes vår endring i konsentrasjon etter tre dager. 

Dersom utgangskonsentrasjonene reduseres signifikant, som en følge av cellenes 

glukoseforbruk, vil de planlagte endringene etter tre dager også avvike fra protokollen. Den 

raske økningen i glukose vil da bli større, mens den raske reduksjonen i glukose vil bli 

mindre. Dette vil ha betydning med tanke på sammenligning av resultatene i de to gruppene, 

samt at det vil påvirke resultatet i absolutte tall. 

Forbruksrelatert fall i glukose vil også kunne ha en innvirkning på kontrollcellene, som i følge 

protokollen skal gå med stabil glukosekonsentrasjon hele veien. Ved mediumskift etter tre 

dager vil da også disse cellene være stimulert i form av en endring i glukosekonsentrasjon, 

hvis man tenker seg at cellenes forbruk av glukose har redusert utgangskonsentrasjonen. 

Selv om ACCORD-studien (36) tydet på at en intensiv reduksjon ikke var gunstig, har ikke 

andre studier vist like entydige resultater (37-40). Resultatene fra vår studie styrker ikke 

hypotesen om at en rask reduksjon i blodsukker gir noen økt inflammasjonsrespons og 

aterosklerose. Man trenger imidlertid mer forskning for å finne ut både hva som er det 

ideelle HbA1c målet ved behandling av diabetes, og for å finne årsaker til at en mer intensiv 

blodsukkerkontroll eventuelt ikke er gunstig.   

Makrofagdifferensiering av THP-1 celler: Suksinatreseptor og 

suksinateffekter 

I denne studien har vi vist at det in vitro skjer en økning i uttrykket av suksinatreseptoren 

GPR91 når man differensierer THP1-celler til makrofaglignende celler ved hjelp av PMA. 

Dette peker i samme retning som en rekke andre studier, og styrker hypotesen om at 

suksinat og GPR91 kan spille en viktig rolle i regulering av immunrespons. Vi fikk imidlertid 

ikke noen avflating i økningen av uttrykket til GPR91 i løpet av den perioden vi observerte 

cellene. Det kan derfor være aktuelt å se på cellenes utvikling over lengere tid for å finne ut 

om/når reseptoruttrykket på et tidspunkt når et platå og hvilken betydning dette eventuelt 

kan ha. 

Vi kunne ikke finne noen sammenheng mellom stimulering med ulike konsentrasjoner med 

suksinat og uttrykk av TNF-α hos THP-1 cellene differensiert til makrofaglignende celler. Vi 

vet derfor ikke noe sikkert om effekten av GPR91 hos cellene vi undersøkte.  Rubic et al. 

viste at stimulering med suksinat førte til ulike effekter på dendrittiske celler, som 

kjemotakse, forsterket T-celleaktivering og sekresjon av TNF-α  (5). Vi hadde en hypotese om 

at stimulering av de makrofaglignende cellene med suksinat ville gi en lignende økning i 

sekresjon av TNF-α, men resultatene fra vår studie kan ikke styrke en slik hypotese. En av 

forklaringene kan være at Rubic et al. i motsetning til oss ikke stimulerte med suksinat alene, 

men kombinerte stimulering med suksinat med ligander som virket på TLR (toll like 
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reseptor). En slik kombinasjon gav en økning i proinflammatoriske cytokiner som TNF-α, 

mens suksinat alene ikke syntes å kunne gi en slik effekt (5). 

En annen forklaring kan være at de konsentrasjonene av suksinat vi brukte ikke var høye nok 

til å gi en ønsket effekt. Konsentrasjonen av suksinat i serum hos friske mennesker er 

omtrent 5µM, men ved celledød som ikke foregår med apoptose (dvs. ved nekrose) kan det 

lokalt oppstå mye høyere konsentrasjoner av suksinat opp mot millimolarnivå (5). Vår 

høyeste konsentrasjon var 500µM, og det kan tenkes at dette ikke var tilstrekkelig for å 

oppnå den ønskede effekten. I forsøket til Rubic et al. fant man at den optimale 

konsentrasjonen var mellom 200 og 2000µM (5). Det kan selvsagt også hende at en økning i 

suksinat ikke fører til en økning av makrofagers produksjon av inflammasjonsmarkører som 

TNF-α. 

Når det gjaldt resultatene fra affymetrixanalysen viste det seg at stimulering med 200 µg 

suksinat ikke gav de store endringer i noen gener, men enkelte små endringer i visse gener 

og signalveier ble observert. Blant signalveiene som ble mest påvirket var ”IL-12 signalisering 

og produksjon i makrofager” (Tabell 5). I denne signalveien ble 14 av 132 gener opp- eller 

nedregulerte. IL-12 er et cytokin som i hovedsak produseres av monocytter, makrofager, 

dendrittiske celler og nøytrofile celler. Cytokinet virker særlig på T- og NK-celler ved å 

indusere proliferasjon, produsere IFN-γ, samt ved å øke den cytotoksiske aktiviteten hos 

disse cellene. IL-12 er også et viktig cytokin fordi ekspresjonen ved infeksjon både regulerer 

det medfødte immunsystemet og bestemmer type og varighet av den adaptive 

immunresponsen (54).  

En annen signalvei som vi fant noe endring i var ”4-1BB signalisering i lymfocytter” (Tabell 5). 

I denne signalveien hadde 7 av 37 gener endret ekspresjon. 4-1BB er en del av TNF reseptor 

familien. Denne reseptoren har de siste årene vist seg å ha en større utbredelse og effekt 

enn først antatt. Den spiller bl.a. en viktig rolle for overlevelse hos aktiverte CD8+ celler og 

CD8+ hukommelsesceller. Reseptoren kan delta i og påvirke flere ulike stadier av 

immunresponsen og man tror dette er på grunn av ulikt utrykk av respetoren og  dens ligand 

i forhold til kostimulatoriske molekyler (55). Det er vanskelig å si noe sikkert om 

sammenhengen mellom disse signalveiene og stimulering med suksinat, hvis det er en 

sammenheng. 

I vår studie fant vi altså ikke noen sikker effekt av suksinat på makrofager, men i tidligere 

studier er det vist ulike effekter av suksinat mediert gjennom GPR91 hos andre celler. 

Effekten på dendrittiske celler er allerede nevnt (5). Det er som nevnt også vist at GPR91 har 

en evne til aktivering av renin-angiotensin systemet (6), samt at suksinat har effekter på 

retinal angiogenese (4) og hypertensjon (7). 

Det trengs flere studier for å finne ut hvilken effekt stimulering av GPR91 har hos 

makrofager. Relatert til de studier som er gjort rundt denne reseptoren de siste årene kan 

det tenkes at den får en større rolle i forståelsen av menneskets immunsystem og utvikling 
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av nye immunmodulerende medikamenter. Økningen av suksinatnivåer som er observert 

hos rotter med insulinresistens (7) satt i sammenheng med effektene av suksinat mediert 

gjennom GPR91 gir et grunnlag for nye studier som potensielt kan åpne opp for nye 

forklaringsmodeller og behandlingsstrategier. 
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