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Abstract 
Introduction: Overweight and obesity are conditions where there is an excessive storage of 

lipids in fat tissue, often followed by ectopic fat accumulation in other tissues as skeletal 

muscle. This type of fat storage in obese individuals is often associated with insulin resistance 

and type 2 diabetes. Endurance trained athletes on the other side can store lipids in skeletal 

muscle without developing insulin resistance. This phenomenon is called the athletes paradox, 

and it is still unclear why there is a difference in the development of insulin resistance 

between these two groups. One theory is that the lipid droplets where lipids are stored as 

triacylglycerol are different between these groups or that the lipid droplets are coated with 

different proteins on the surface. Perilipin 2 is a protein found on the surface of lipid droplets 

and several studies have shown that the protein inhibits lipolysis from lipid droplets, probably 

by regulating the access of the lipolytic enzyme adipose triglyceride lipase (ATGL) to the 

lipid droplet surface. By inhibiting lypolysis from lipid droplets, the cells can be protected 

against lipotoxicity-associated insulin resistance. There are also theories that other perilipins 

take over the role of perilipin 2 in its absence. 

Goal: To achieve greater understanding of perilipin 2s role in skeletal muscle and which 

proteins are affected by the presence of perilipin 2, the protein expression in differentiated 

myotubes with and without Plin2 was investigated. Further, the lipid droplets were isolated 

from the myotubes and the protein expression on the surface was examined. 

Methods: Satellite cells established from the hind leg of normal mice and mice lacking Plin2 

were proliferated as myoblasts and further differentiated to multinuclear myotubes in culture. 

The myotubes were stimulated with bovine serum albumine or oleic acid complexed with 

bovine serum albumin to investigate differences between myotubes incubated with or without 

oleic acid. The myotubes were also incubated with or without atglistatin, an inhibitor of the 

enzyme ATGL, to promote the storage of lipids in lipid droplets. Protein expression of 

perilipins and ATGL in the myotubes was observed using western blot. Furthermore, the lipid 

droplets were isolated from the myotubes and the protein expression on the surface was 

observed using western blot. 

Results: Myotubes lacking Plin2 incubated with oleic acid and atglistatin had larger lipid 

droplets compared to the same myotubes incubated with oleic acid but without atglistatin. The 
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protein expression of the remaining perilipines were essensial the same when Plin2 was 

removed, except for a smaller decrease in perilipin 3 content. The protein expression on the 

surface of isolated lipid droplets did not differ between the myotubes with or without Plin2, 

but perilipin 4 and perilipin 5 was difficult to detect in both sample types. There was less 

ATGL in myotubes and on isolated lipid droplets without Plin2 compared to myotubes with 

Plin2. 

Conclusion: Removal of Plin2 does not affect protein expression of other perilipines, and less 

ATGL appears to associate to the surface of lipid droplets devoid of Plin2. This suggests that 

perilipin 2 does not prevent binding of ATGL to the surface of lipid droplets and that other 

factors increase ATGL activity in lack of Plin2. Further studies should be done to reveal the 

unknown mechanisms leading to less accumulation of triglycerides in the lipid droplets and 

increased lipolysis in myotubes lacking Plin2. 

  



 VIII  
 

Sammendrag 
Bakgrunn: Overvekt og fedme skyldes en overdreven lagring av lipider i fettvev, ofte 

etterfulgt av ektopisk fettakkumulering i andre vev som skjelettmuskel. Lipidene lagres i 

lipiddråper, og slik fettlagring i skjelettmuskelen hos overvektige er assosiert med 

insulinresistens og type 2 diabetes. Utholdenhetstrente atleter kan midlertidig også lagre 

lipider i skjelettmuskulatur uten at de utvikler insulinresistens. Dette fenomenet kalles 

atletparadokset, og det er uvisst hvorfor det er en forskjell i utvikling av insulinresistens 

mellom disse gruppene. En teori er at lipiddråpene mellom disse gruppene er ulike eller at de 

har ulike proteiner på overflaten. Perilipin 2 er et protein som finnes på overflaten av 

lipiddråper, og flere studier har vist at proteinet hemmer lipolyse fra lipiddråpene. Til nå har 

det vært antatt at perilipin 2 hemmer lipolyse ved å regulere tilgangen av det lipolytiske 

enzymet fettriglyseridlipase (ATGL) til overflaten av lipiddråper. Ved å hemme lipolyse fra 

lipiddråper vil cellen beskyttes mot lipotoksisk-assosiert insulinresistens. Det er også teorier 

om at andre perilipiner tar over rollen til perilipin 2 dersom proteinet mangler i cellen. 

Mål: For å oppnå større forståelse om hvilken rolle perilipin 2 har i skjelettmuskel og hvilke 

proteiner som påvirkes av tilstedeværelsen til perilipin 2, ble proteinuttrykket i differensierte 

myotuber med og uten Plin2 undersøkt. Videre ble lipiddråper fra myotubene isolert, og det 

ble undersøkt hvilke perilipiner som befant seg på overflaten av disse.  

Metode: Satelittceller isolert fra bakre lår hos mus med Plin2 og mus som manglet Plin2 ble 

proliferert som myoblaster og videre differensiert til flerkjernede myotuber. Myotubene ble 

stimulert med bovint serumalbumin eller oljesyre koblet til bovint serumalbumin for å 

undersøke forskjeller mellom lipiddråper hos myotuber inkubert med eller uten oljesyre. 

Cellene ble i tillegg inkubert med eller uten atglistatin, en hemmer av enzymet ATGL, for å 

fremme lagring av lipider i lipiddråpene. Proteinuttrykket av perilipinene og ATGL i hele 

myotuber ble observert ved hjelp av westernblotting. Videre ble myotubene homogenisert, og 

det ble isolert rene lipiddråper fra myotubene. Proteinuttrykket på lipiddråpene ble observert 

ved hjelp av westernblotting.  

Resultater: Myotuber uten Plin2 som ble inkubert med oljesyre og atglistatin hadde større 

lipiddråper enn samme myotuber inkubert med oljesyre uten atglistatin. Det ble observert at 

proteinuttrykket av de resterende perilipinene var likt mellom myotubene med og uten Plin2, 
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bortsett fra at det ble observert tendenser til lavere innhold av perilipin 3 i myotuber uten 

Plin2. Proteinuttrykket på overflaten av isolerte lipiddråper ble ikke endret ved fjerning av 

Plin2, men det var vanskelig å detektere perilipin 4 og perilipin 5 hos begge celletypene. Det 

ble observert mindre ATGL i celler og på lipiddråper uten Plin2 sammenlignet med myotuber 

med Plin2. 

Konklusjon: Fjerning av Plin2 påvirker ikke proteinuttrykket av andre perilipiner, og mindre 

ATGL bindes til overflaten av lipiddråpene. Dette tyder på at perilipin 2 i cellene ikke 

forhindrer binding av ATGL til overflaten av lipiddråpene, og at andre faktorer øker 

aktiviteten til ATGL i myotuber uten Plin2. Flere studier bør gjøres for å undersøke de 

ukjente mekanismene som fører til mindre akkumulering av triglyserider i lipiddråper og økt 

lipolyse i myotuber uten Plin2.  
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1 Innledning 

1.1 Skjelettmuskel 

Kroppen inneholder tre ulike muskelvev kalt skjelettmuskulatur, glatt muskulatur og 

hjertemuskulatur [1]. I denne oppgaven vil det fokuseres på skjelettmuskulatur og hvordan 

denne muskulaturen lagrer fettsyrer i lipiddråper (LD). Skjelettmuskulaturen er det største 

vevet i menneskekroppen, og utgjør omtrent 40-50 % av den totale kroppsmassen [2]. 

Hovedfunksjonen til skjelettmuskulaturen er å koordinere kroppens bevegelser. 

Skjelettmusklene består av muskelceller, nerver, blodårer og bindevev som binder 

individuelle muskelfibre til fiberbunter [3]. De fleste skjelettmuskler er bygd opp av tre ulike 

muskelfibre. Disse vil bli nærmere omtalt i avsnitt 1.1.2. Sammensetningen av muskelfibre er 

avhengig av alder, genetikk, hvor på kroppen skjelettmuskelen sitter og hvilken aktivitet den 

utøver [2]. Vekst og reparasjon av skjelettmuskler skjer ved hjelp av myogene forløperceller 

kalt satelittceller. Disse cellene vil etter aktivering dele seg for å danne myoblaster som videre 

prolifererer, differensierer til myotuber og tilslutt smelter sammen med eksisterende myofibre 

for å reparere skadede skjelettmuskler eller bidra til å øke størrelsen til skjelettmuskelen [4, 

5].  

1.1.1 Energikilder 

Muskelkontraksjoner, sammentrekninger av muskelfibre, krever energi som frigjøres ved 

hydrolyse av adenosintrifosfat (ATP) til adenosindifosfat (ADP) og uorganisk fosfat (Pi). 

Skjelettmuskulatur har en unik evne til å tilpasse seg brå og store endringer i energiforbruk 

når de går fra hviletilstand til kontraksjonsaktivitet. For å klare slike store variasjoner i behov 

for ATP har skjelettmuskulatur flere raske mekanismer for resyntese av ATP [6]. Den første 

mekanismen for rask resyntese er lagring av kreatinfosfat inne i muskelen, der kreatinfosfat 

har en høyenergifosfatgruppe som kan doneres direkte til ADP for å danne ATP. Dette lageret 

er den første energikilden som tappes under aktivitet, og lageret kan gi energi det første 

minuttet under trening [2]. Under lengre energikrevende aktivitet bruker skjelettmuskulatur 

energi som er dannet fra oksidasjon av glukose eller fettsyrer for å kontrahere muskelfiber (se 

figur 1.1). Disse substansene lagres henholdsvis i muskelen som glykogen eller i LD som 

triacylglyserol (TAG). Lagringen av glukose som glykogen i muskelceller er godt beskrevet i 
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litteraturen, mens metabolismen og lagringen av lipider i muskelceller er mindre undersøkt. 

Fettsyrer som tas opp gjennom plasmamembran eller som frigjøres fra LD kan omdannes til 

acetyl-koenzym A (acetyl-CoA) gjennom β-oksidasjon [6], en enzymatisk, oksidativ 

nedbrytning av fettsyrer der fettsyrene trinnvis mister to karbonatomer og omgjøres til acetyl-

CoA [7]. Acetyl-CoA går videre inn i sitronsyresyklusen, også kjent som Krebs syklus, hvor 

energien benyttes til å produsere ATP. Denne prosessen kalles oksidativ fosforylering og 

skjer i mitokondriene. Oksidativ fosforylering er avhengig av oksygen til 

elektrontransportkjeden og er hovedkilden til ATP når det er oksygen tilgjengelig. Dersom det 

blir mangel på oksygen i muskelfibrene, for eksempel ved høyintensitetstrening, vil 

hovedkilden til ATP være gjennom glykolyse og videre omdannelse av pyruvat til laktat. Ved 

glykolyse brytes glukose ned til to pyruvatmolekyler og genererer to ATP molekyler i 

prosessen. Denne nedbrytningen er ikke avhengig av oksygen [2].  

 

Figur 1.1: Energikilder i muskelfiber ved langvarig energikrevende aktivitet. Ved tilgang på oksygen (O2) er 
hovedkilden til adenosintrifosfat (ATP) gjennom oksidativ fosforylering. Oksidativ fosforylering bryter ned glukose til 
pyruvat og fettsyrer til acetyl-CoA som videre går inn i sitronsyresyklusen for å danne ATP. Denne prosessen er avhengig av 
oksygen og avgir nedbrytningsproduktene karbondioksid (CO2) og vann (H2O). Dersom tilgangen på oksygen er for liten, vil 
hovedkilden til ATP være gjennom glykolyse. Ved glykolyse omdannes glukose til to pyruvatmolekyler. Pyruvat kan brukes 
videre til oksidativ fosforylering dersom det er tilgang til oksygen. Uten tilgang på oksygen blir pyruvat omdannet til laktat 
og frigjort i blodbanen. Glukose kommer inn i blodbanen etter matinntak eller nedbrytning av glykogen i lever og kan lagres i 
muskelfiber som glykogen. Fettsyrer kommer inn i blodbanen etter matinntak eller fra fettlager i kroppen og/eller fettlager 
inne i muskelfibrene (ikke vist på figuren). Figuren er modifisert fra [2]. 
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1.1.2 Muskelfibertyper 

Skjelettmuskelfibre klassifiseres som langsomme type I fibre eller hurtige type II fibre. Disse 

fibertypene er forskjellige når det kommer til kontraksjonshastighet, foretrukket substrat for 

generering av energi og mottakelighet for tretthet. Type I fiber har et høyt innehold av 

mitokondrier og bruker hovedsakelig oksidativ metabolisme for energiproduksjon. Dette gir 

en stabil og langvarig tilførsel av ATP så lenge tilgangen til oksygen, glukose og fettsyrer er 

tilstrekkelig. En stabil og langvarig tilgang til ATP gjør skjelettmusklene mer resistente mot 

tretthet, men krever også at musklene har tilgang på oksygen. Type II fiber deles i tre 

subtyper, IIa, IIx og IIb. Type IIb har lavest innhold av mitokondrier og oksidative enzymer, 

og er avhengig av glykolytisk metabolisme som hovedkilde til energi. Glykolytisk 

metabolisme gjør fibertypen mer utsatt for tretthet da den er mer utsatt for surgjøring av 

muskelen ved dannelse av laktat. Type IIa og IIx har oksidative funksjoner som ligger mellom 

type I og type IIb [2, 8]. Alle muskelfibertyper kan lagre glykogen og lipider som senere er 

substrater ved energiproduksjon. Lipidinnholdet og antall LD er derimot større i type I 

muskelfibre sammenlignet med type II, noe som trolig skyldes at type I muskelfibre benytter 

seg av oksidativ metabolisme og trenger større tilgang til fettsyrer [6]. 

1.1.3 Opptak av fettsyrer 

Skjelettmuskulatur tar opp fettsyrer fra sirkulasjonssystemet både via passiv diffusjon og ved 

proteinmediert transport over cellemembranen. De viktigste proteinene som regulerer 

fettsyretransport er fettsyre translokase/cluster of differentiation 36 (FAT/CD36), 

plasmamembran-assosiert fettsyrebindingsprotein (FABPpm) og en familie av fettsyre-

transportproteiner (FATP1 og 4) [9]. Når fettsyrene kommer inn i cellene blir de reversibelt 

bundet til cytosolisk fettsyrebindingsprotein (FABPc) som binder opp og sender fettsyrene 

videre til andre deler av cellen slik at cellen beskyttes mot lipotoksisk fettakkumulering. Inne 

i cellen blir de omdannet til acyl-CoA og hovedsakelig brukt som substrat til acetyl-CoA for å 

produsere ATP eller videre esterifisert til TAG og lagret i LD [9]. En liten andel av fettsyrene 

kan transporteres av FATP og raskt aktiveres av plasmamembran acyl-CoA syntetase (ACS1) 

til acyl-CoA (se figur 1.2) [10]. 
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Figur 1.2: Opptak av fettsyrer i skjelettmuskel. Fettsyrer bundet til albumin og fettsyrer fra VLDL og kylomikroner kan 
diffundere over cellemembranen eller transporteres av ulike proteiner, blant annet CD36 og FATP1. Når fettsyrene kommer 
over cellemembranen blir de bundet til cytoplasmisk FABP (FABPc) før de omdannes til acyl-CoA. En liten andel av 
fettsyrene kan transporteres av FATP. Fettsyrene vil raskt aktiveres av ulike acyl-CoA enzymer, slik som plasmamembran 
acyl-CoA syntetase (ACS1), og omdannes til acyl-CoA. Acyl-CoA blir videre esterifisert til triacylglyserol (TAG) og lagret i 
LD eller transportert inn i mitokondriene ved hjelp av carnitinproteiner. Inne i mitokondriene blir acyl-CoA betaoksidert til 
acetyl-CoA som videre går inn i Krebs syklus for å produsere ATP. CD36, «cluster of differentiation»; FABPc, 
fettsyrebindingsprotein i cytoplasma; FATP1, fettsyretransportprotein1; VLDL: Very low density lipoprotein. Bildet er 
modifisert fra [10]. 

1.2 Lipiddråper 

Lipiddråper (LD) er cytoplasmiske organeller som finnes i de fleste celler. De første LD ble 

observert med de første lysmikroskopene, men ble kun sett på å være små lipidansamlinger i 

cellene som ikke hadde en spesiell funksjon. Det var ikke før på 1990-tallet, etter at det ble 

identifisert et protein kalt perilipin som var assosiert med LD at forskere begynte å vise 

interesse for denne organellen. Dette førte til at flere ble mer nysgjerrig på LD og hvilke 

funksjoner de har i kroppen, og siden den gang har en rekke studier blitt gjort på organellen 

[11-13]. 
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1.2.1 Oppbygging av lipiddråper 

LD foreligger som en emulsjon i cellenes cytoplasma. De består av en hydrofob kjerne av 

nøytrale lipider, som for eksempel sterolestere (SE) og triacylglyseroler (TAG) [11]. Noen 

LD kan også inneholde retinolestere og eterlipider [14]. Den hydrofobe kjernen er dekket med 

et enkelt lag av fosfolipider som vender det polare hodet ut mot cytosol (se figur 1.3). I LD 

hos pattedyr er fosfatidylkolin det mest vanlige fosfolipidet, etterfulgt av fosfatidyletanolamin 

og fosfatidylinositol [14, 15]. Syntesen av fosfolipidene skjer primært i endoplasmatisk 

retikulum (ER) [12]. Fosfolipidlaget inneholder kolesterol, og flere spesifikke proteiner kan 

kobles til overflaten [14]. Denne oppgaven vil fokusere på en proteingruppe kalt perilipiner 

(se avsnitt 1.2.4). 

 

Figur 1.3: Oppbygging av LD. De nøytrale lipidene er dekket med et enkelt lag av fosfolipider som har flere LD-proteiner 
innkapslet mellom fosfolipidene. Figuren er modifisert fra [11]. 

 

Antall LD og størrelsen på dråpene varierer mellom forskjellige celletyper. Mange celler har 

små LD med en størrelse på 100-200 nm i diameter, mens LD i adipocytter kan ha diameter 

opp til 100 µm og fylle nesten hele cytoplasma. I pattedyr syntetiseres SE og TAG av ulike 

enzymer. Det siste trinnet i syntesen av TAG syntetiseres av acyl-CoA:diacylglycerol 

acyltransferase (DGAT), både DGAT1 og DGAT 2, mens SE syntetiseres av acyl-

CoA:kolesterol acyltransferaseenzymer (ACAT), både ACAT1 og ACAT2 [11, 14]. Disse 

enzymene finnes på ER [11, 16], og det er i tilknytning til ER at dannelsen av LD trolig 

starter [11, 14]. Det er fortsatt usikkert hvordan dannelsen av LD skjer på molekylært nivå. 
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1.2.2 Funksjoner til lipiddråper 

LD har flere ulike funksjoner i en celle. Hovedoppgaven til LD er å fungere som 

intracellulære lipidlagre som kroppen kan benytte seg av ved membransyntese, steroid 

hormonsyntese eller ved energimetabolisme [11]. LD i adipocytter har det høyeste innholdet 

av TAG blant kroppens celler og fungerer som lagringsplass for energi i form av esterifiserte 

fettsyrer. Disse fettsyrene kan mobiliseres til andre vev i kroppen slik som skjelettmuskulatur 

for å opprettholde produksjon av ATP ved hjelp av β-oksidasjon som nevnt tidligere [14]. LD 

fungerer også som et lager for byggesteiner i biologiske membraner. Celler kan ha LD med 

høyt innehold av fosfolipider og steroler som kan brukes ved membransyntese og – 

reparasjon. LD kan i tillegg forhindre lipotoksisitet i celler ved å lagre overflødige lipider. 

Ved overflødige mengder av for eksempel kolesterol kan makrofager ta opp disse for å 

beskytte cellene, men som en konsekvens av slik lagring vil dette kunne trigge stress i ER og i 

verste fall føre til celledød ved apoptose eller nekrose. LD er derfor viktige for å binde opp og 

dermed detoksifisere sterolene ved å omdanne de til sterolestere og lagre de i LD-kjernen. 

Den samme detoksifiseringsegenskapen kan beskytte celler mot store mengder fettsyrer og 

retinoler [12]. LD fungerer også som et cellulært lager av lipider som benyttes som substrater 

i syntesen av signallipider og inflammasjonsmediatorer i leukocytter og andre celletyper [14]. 

1.2.3 Mobilisering av fettsyrer fra lipiddråper 

Når celler trenger lipider for å generere energi eller for å syntetisere membraner vil cellene 

øke lipolyse for å mobilisere slike substrater. Mobiliseringen av TAG fra LD blir katalysert av 

tre lipaser. Fettriglyseridlipase (ATGL) medierer det første steget i degraderingen av TAG der 

én fettsyrekjede kløyves av glyserolryggraden slik at det dannes diacylglyserol (DAG) [9, 17]. 

DAG blir deretter degradert av hormonsensitiv lipase (HSL) til monoacylglyserol (MAG) [9, 

18], som videre blir kløyvet av MAG lipase (MAGL) til glyserol og fettsyrer (se figur 1.4) [9, 

19]. Under lipolysen vil LD kjernen krympe og overflatearealet minske. Det er uvisst om 

overflødige proteiner og fosfolipider reabsorberes i ER eller degraderes [11]. 
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Figur 1.4: Hydrolyse av TAG til glyserol og fettsyrer. TAG blir enzymatisk degradert til fettsyrer og glyserol i 
skjelettmuskulatur. Degraderingen involverer aktiv rekruttering av lipaser til overflaten av LD. Det første steget i 
degraderingen av TAG involverer ATGL som spalter av en fettsyrekjede fra TAG og gir DAG. Lipasen HSL vil videre spalte 
DAG til MAG ved å fjerne en fettsyre fra glyserolryggraden, og MAG blir deretter kløyvet av MAGL slik at det dannes 
fettsyrer og glyserol. ATGL, fettriglyseridlipase; DAG, diacylglyserol; HSL, hormonsensitiv lipase; MAG, 
monoacylglyserol; MAGL, MAG lipase; TAG, triacylglyserol. 
 

Aktiviteten til ATGL reguleres av aktivatorproteinet komparativ genidentifikasjon-58 (CGI-

58). Aktiveringen krever interaksjon mellom ATGL og CGI-58, hvor CGI-58 også må bindes 

til LD. I studier med muterte CGI-58 proteinfragmenter hvor CGI-58 proteinfragmentene 

bandt seg til ATGL, men ikke til LD, stimulerte ikke CGI-58 til ATGL aktivitet [20].  

1.2.4 Perilipiner 

Perilipiner er en familie av proteiner som finnes på overflaten av LD. Proteinene ble først 

navngitt som PAT-proteinfamilien basert på de tre første familiemedlemmene som ble 

oppdaget (Perilipin, ADFP og TIP47). Senere ble det funnet to nye gener i denne familien, 

som nå består av 5 ulike gener som danner enda flere ulike proteiner. For å få en enhetlig 

navnsetting av genene i familien ble det besluttet å navngi genene Plin1-5, med forslag om å 

beskrive de tilhørende proteinene perilipin 1-5 (PLIN1-5) [21]. Alle perilipinene bindes til 

LD, men de er forskjellige når det kommer til vevsdistribusjon, bindingsaffinitet til LD, 

proteinstabilitet og transkripsjonsregulering [22]. Proteinfamilien har i ulike vevs- og 

cellekulturer vist at de er viktige regulatorer i hvordan celler og vev lagrer, mobiliserer og 

bruker fettsyrer [23]. Hovedfunksjonen til disse proteinene antas å være regulering av lipolyse 

ved å forhindre binding eller aktivt rekruttere lipaser til LD [24]. Hvert protein i 

perilipinfamilien har en unik vevsdistribusjon [22, 25] og har trolig en unik rolle og funksjon i 

regulering av LD-dynamikken [23].  
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Perilipin 1 

Proteinet perilipin 1 (PLIN1) uttrykkes i modne adipocytter der det er involvert i reguleringen 

av lipolyse [9]. Proteinet finnes også i steroidogene celler [26]. PLIN1 var det første proteinet 

i familien som ble oppdaget og det første proteinet som ble vist å ha en funksjon relatert til 

regulering av lipolyse [27, 28]. Mye av kunnskapen om de andre perilipinene har 

utgangspunkt i karakterisering av dette familiemedlemmet. PLIN1 uttrykkes ikke i 

skjelettmuskulatur, og vil derfor ikke beskrives videre i denne oppgaven. Funksjonen til 

PLIN1 er godt beskrevet i [29, 30]. 

Perilipin 2  

Den eksakte funksjon til perilipin 2 (PLIN2) er fremdeles ikke klarlagt, men det antas at 

proteinet er involvert i LD biogenese og i regulering av lipolyse [23]. Proteinet er uttrykt i de 

fleste celler [14], og er det mest dominerende perilipinproteinet i skjelettmuskulatur [31]. 

PLIN2 har en størrelse på 50 kDa [29]. McManaman et al. [32] viste at mus uten genet Plin2 

hadde mindre vektøkning ved høyfettdiett sammenlignet med villtypemus på samme diett. 

Dette forklarte de ved at musene uten Plin2 hadde redusert energiinntak og økt aktivitet. Det 

er fortsatt usikkert hvordan Plin2 påvirker energiinntak og aktivitet, og hvilke organer som er 

involvert. Samme studie viste at tap av Plin2 forhindret hepatosteatose og andre former for 

fettlever. Flere studier viser at genuttrykket av Plin2 øker når celler får behandling som 

induserer dannelse av LD [23, 33, 34]. Faste har også vist å øke uttrykket av Plin2 i lever [35] 

og i myoblaster [36]. En studie har vist at mus som manglet Plin2 hadde redusert evne til å 

lagre TAG i LD ved fettsyrestimulering [36]. Overekspresjon av Plin2 har vist en assosiasjon 

med økt fettsyreopptak [23]. Innholdet av proteinet PLIN2 er høyere i type I fiber 

sammenlignet med type II fiber [31, 37], samt høyere hos kvinner enn hos menn [38] og 

høyere hos personer som har gjennomgått langvarig utholdenhetstrening [37]. Dette viser at 

det er høyere innhold av proteinet i tilfeller der det er høyere nivå av intramuskulære 

triglyserider (TG), noe som biologisk kan forklares ved at PLIN2 fremmer TAG syntese eller 

reduserer lipolyse [23]. Cellekulturstudier antyder at tilstedeværelse av PLIN2 på overflaten 

av LD medfører at lipaser som ATGL i mindre grad befinner seg på LD, noe som fører til at 

lipolysehastigheten senkes [29, 39].  
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Perilipin 3  

Perilipin 3 (PLIN3) uttrykkes i nesten alle celletyper, og er det minst studerte perilipin-

proteinet. Proteinet har en størrelse på 47 kDa [29]. I motsetning til PLIN1 og PLIN2 som 

begge er ustabile når de ikke er bundet til LD, er PLIN3 stabil i cytoplasma når det ikke er LD 

til stede [11]. I skjelettmuskulatur er ekspresjon av Plin3 høyere hos kvinner, og uttrykket 

endres ikke av trening [38]. I en studie gjort på mennesker ble det vist at proteininnholdet av 

PLIN3 var lavere i muskler hos overvektige sammenlignet med slanke kontrollobjekter [23]. 

En studie har foreslått at PLIN3 har en rolle i LD dannelse og/eller vekst ved å hemme 

lipolyse [40]. Dette er støttet opp av en annen studie hvor det er vist at PLIN3 bindes til LD 

under behandling av oljesyre (OA, se avsnitt 2.5.1), glukose og insulin [14]. Det har også blitt 

vist at PLIN2 blir erstattet med PLIN3 i visse celletyper fra mus uten Plin2 [39, 40].  

Perilipin 4  

Perilipin 4 (PLIN4) uttrykkes primært i fettvev, og noe i skjelettmuskulatur og hjerte [29]. 

Proteinet har en molekylstørrelse på omtrent 134 kDa, men studier antyder at proteinet kan 

eksistere som en dimer i muskelceller [41]. Uttrykket av Plin4 er noe høyere i langsomme 

type I fibre sammenlignet med raske type II fibre [41]. Det er uvisst hvilken funksjon 

proteinet har, men det finnes teorier om at PLIN4 er involvert i den tidlige fasen av LD-

syntese i fettvev [9, 29, 42]. En studie på adipocytter antyder at proteinet er stabilt i cytosol 

dersom det ikke er LD til stede, og at det beveger seg til overflaten av LD under 

fettsyrestimulering [29]. En studie på andre celletyper [43] antyder derimot at proteinet ikke 

er stabilt i fravær av LD. Stabiliteten til PLIN4 i fravær av LD bør derfor kartlegges nærmere. 

Perilipin 5  

Perilipin 5 (PLIN5) er primært uttrykt i oksidativt vev, inkludert hjerte, soleus muskel og 

brunt fettvev [26, 43]. Proteinet har en molekylvekt på 51,4 kDa [44]. PLIN5 er i likhet med 

PLIN3 stabilt i cytosol uten LD, men har en sterkere affinitet til LD enn PLIN3 [22]. PLIN5 

ser ut til å være et viktig regulatorisk protein for lipolyse da studier har vist at PLIN5 bindes 

til ATGL for å nedregulere lipolyse [9, 45]. PLIN5 kan også bindes til CGI-58, koaktivatoren 

til ATGL [20]. En studie antyder imidlertid at PLIN5 ikke bindes til både CGI-58 og ATGL 

samtidig [45]. PLIN5 har trolig en overlappende funksjon med PLIN2 og PLIN3 i å forhindre 
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lipolyse av LD, og i hjerte og oksidative muskler vil PLIN5 og PLIN3 delvis kunne 

kompensere for PLIN2 dersom proteinet fjernes [22]. 

1.3 Metabolske sykdommer 

Forstyrrelser i fettsyremetabolismen har vist en sammenheng med utvikling av metabolske 

sykdommer. Økt lipolyse i fettvev er observert ved fedme, og kan føre til ektopisk 

lipidakkumulering i andre vev som lever, pankreas, skjelett- og hjertemuskulatur. Slik 

lipidlagring er assosiert med endret metabolisme (eller metabolske funksjoner), 

insulinresistens og inflammasjon [46]. 

1.3.1 Overvekt og fedme 

I følge en rapport Verdens Helseorganisasjon (WHO) publiserte i 2014 var rundt 39 % av alle 

voksne over 18 år overvektige, mens 13 % hadde utviklet fedme. Overvekt er definert som 

kroppsmasseindeks (BMI) ≥ 25 kg/m2 mens fedme er definert som BMI ≥ 30 kg/m2. Fedme 

kan gi flere komplikasjoner, blant annet type 2 diabetes (T2D), hypertensjon, koronar 

hjertesykdom, slag og noen typer kreft. Rapporten fra WHO estimerte at rundt 3,4 millioner 

dødsfall hvert år skyldes overvekt og fedme [47]. Fedme er en tilstand der det skjer en 

overdreven lagring av lipider i LD i fettvev. Dette er ofte ledsaget med lagring av lipider i 

andre vev, ektopisk lipidakkumulering, noe som kan føre til lipotoksisitet eller 

vevsdysfunksjon [11]. LD kan i noen grad beskytte mot slik toksisitet ved å lagre overskudd 

av lipider, men for mye lipider kan overskride cellens lagringskapasitet [12]. 

Vevsdysfunksjon og forstyrrelser i signaleringsveier kan føre til insulinresistens i blant annet 

skjelettmuskulatur [48].  

1.3.2 Insulinresistens og type-2-diabetes 

Insulinresistens er en tilstand der glukosenivået i blodet ikke senkes like effektivt som 

normalt som følge av at insulin ikke fungerer optimalt. Årsaken til nedsatt insulinfølsomhet 

ligger i signaloverføring i de insulinfølsomme cellene, men forklaringen er ikke fullstendig 

klarlagt. Den vanligste årsaken til insulinresistens er overvekt. Ved nedsatt insulinproduksjon 

i tillegg til nedsatt insulinfølsomhet, noe som særlig oppstår ved overvekt, vil det utvikles 

behandlingstrengende diabetes type 2 (T2D) [49]. Selv om progresjonen til T2D skjer oftere 
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hos overvektige sammenlignet med slanke individer, er assosiasjonen avhengig av genetikk. 

Mange overvektige utvikler aldri en diabetisk tilstand, noe som kan skyldes genetiske faktorer 

og/eller miljøfaktorer [50]. T2D utløses når insulinproduksjon ikke er tilstrekkelig for å 

opprettholde et normalt blodglukosenivå. Det høye nivået av glukose i blodet skyldes økt 

produksjon av glukose i leveren og et forsinket opptak av glukose i perifere vev, hovedsakelig 

skjelettmuskulatur [51]. Skjelettmuskulatur er hovedstedet for kroppens insulinmedierte 

glukoseopptak og dette vevet tar samlet opp omtrent 75 % av kroppens glukose [9]. Når 

skjelettmuskulaturen blir mindre sensitiv for insulin vil dette føre til økt konsentrasjon av 

glukose i sirkulasjonssystemet. En viktig mediator som medierer insulinresistens i 

skjelettmuskulatur er frie fettsyrer (FFA). Flere studier støtter teorien om at mobilisering av 

FFA til sirkulasjonssystemet og høyt opptak av FFA i skjelettmuskulatur fremmer 

insulinresistens [50, 52, 53]. Økt innhold av TAG i skjelettmuskulatur er også assosiert med 

insulinresistens. Det er derimot påvist at utholdenhetstrente atleter har høyt innehold av TAG 

i skjelettmuskulatur uten å være insulinsensitiv. Dette har fått betegnelsen atletparadokset [9]. 

Paradokset motbeviser korrelasjonen mellom intramuskulære TG og insulinresistens, og 

antyder at det er andre faktorer som bidrar til insulinresistens. Paradokset har blitt assosiert 

med DGAT1 funksjon [11], samt forbundet med proteinuttrykk på overflaten av LD [54]. Den 

sistnevnte studien viste at utholdenhetstrente atleter hadde høyere innhold av PLIN5 i 

skjelettmuskel sammenlignet med pasienter med T2D. Det bør derimot gjøres flere studier på 

PLIN5 og andre LD-proteiner før det kan avgjøres om de har en korrelasjon med 

insulinresistens. 
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1.4 Mål for oppgaven 

LD har ulike proteiner på overflaten som har ulike roller og som kan påvirke hverandre. En 

viktig funksjon til disse proteinene er å vedlikeholde LD, samt regulere lipolyse ved å 

rekruttere eller forhindre rekrutering av lipaser til LD. Det er fortsatt uklart hvordan disse 

proteinene interagerer med hverandre, og hvordan de uttrykkes i skjelettmuskulatur. På 

bakgrunn av dette var det ønskelig å studere hvordan fravær av Plin2 påvirket mengden av 

andre proteiner på LD, blant annet PLIN3, PLIN4, og PLIN5 samt ATGL. Dette ble gjort ved 

å benytte myotuber som manglet genet som kodet for Plin2 (Plin2-/-, knock out celler, Plin2-

KO) og kontrollmyotuber som hadde dette genet til stede (Plin2+/+, villtypeceller, Plin2-WT) 

som modellsystem. Ved hjelp av westernblotting ble det undersøkt hvilke proteiner som 

befant seg i hele celler fra myotubene, og senere hvilke proteiner som kun befant seg på LD 

fra myotubene. For å se hvilke proteiner som kun befant seg på LD var det også nødvendig å 

optimalisere en metode for å isolere LD fra hele celler.  

Det ble satt følgende mål for oppgaven: 

 Sammenligne det totale proteinuttrykket i Plin2+/+ og Plin2-/- celler ved hjelp av 

westernblotting. 

 Optimalisere en metode for å isolere LD fra myotuber. 

 Sammenligne mengden av utvalgte proteiner på overflaten av LD isolert fra Plin2+/+ og 

Plin2-/- ved hjelp av westernblotting. 
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2 Materialer og metoder 

2.1 Materialer 

Tabell 2.1 viser oversikten over utstyr som ble brukt i forbindelse med studien, mens tabell 

2.2 viser hvilke kjemikalier og reagenser som ble brukt. 

Tabell 2.1: Utstyr 

Utstyr Leverandør 
Adobe Illustrator CS6 Adobe (San Jose, CA, US) 
Adobe Photoshop CS6 Adobe (San Jose, CA, US) 
Branson Sonifier 450 Branson (US) 
Celledyrkningsflasker (75 cm2, 150 cm2) Falcon. Corning Incroporation (Durham, NC, US) 
Celledyrkningsbrett (6-brønner) Falcon. Corning Incroporation (Durham, NC, US) 
Celledyrkningsskål (100 mm x 20 mm) Falcon. Corning Incroporation (Durham, NC, US) 
Celleskraper Falcon. Corning Incroporation (Durham, NC, US) 
ChemiDoc™ Touch Imaging System Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Criterion™ Vertical Electrophoresis Cell Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Criterion TGX Precast Gel 12+2 well Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Criterion TGX Precast Gel 18 well Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Dekkglass Glasswarenfabrik Karl Hecht KG (Tyskland) 
Filterpapir #170-4085 Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Heraeus® Labofuge® 400 R Kendro Laboratory Products® (Langenselbold, 

Tyskland) 
Image Lab™ Software Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Immobilon®-P Transfer Membrane Merck Millipore (MA, US) 
Julabo ED vannbad Julabo (Tyskland) 
Kryorør VWR (Radnor, Pennsylvania, US) 
Mikroplate (96-brønner) Sigma (St. Louis, MO, US) 
Nitrogenkavitasjonsbeholder Parr Instrument Company (US)  
Objektglass Glasswarenfabrik Karl Hecht KG (Tyskland) 
PerfectWestern container, medium Nordic Biosite AB (Sverige) 
Pipetboy Integra Biosciences (Hudson, US) 
Pipettespisser (5 ml, 10 ml, 25 ml) Falcon. Corning Incroporation (Durham, NC, US) 
Powerpac™ HC Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Sentrifugerør (15 ml, 50 ml) Falcon. Corning Incroporation (Durham, NC, US) 
Spectrafuge™ Mini Laboratory Centrifuge Labnet International (NJ, US) 
Sprøyter (10 ml) Terumo (Belgia) 
Sterile filter Integra (Sveits) 
TC20™ Automated Cell Counter Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
TC20™ Counting slides Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Titertek Multiskan PLUS Titertek-Berthold (Tyskland) 
Ultrasentrifugerør Beckmann Coulter (Indianapolis) 
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Tabell 2.2: Kjemikalier og reagenser 

Kjemikalie/reagens Leverandør 
Albumin Sigma (St. Louis, MO, US) 
Atglistatin Sigma (St. Louis, MO, US) 
Basic Fibroblast Growth Factor (FGF-basic), #PMG0034 GIBCO (Life Technologies, Paisley, UK) 
Bromfenol blått Sigma (St. Louis, MO, US) 
Bodipy493/503 Invitrogen (Life technologies, Paisley, UK) 
Bovint serumalbumin (BSA) Sigma (St. Louis, MO, US) 
Collagen I (0,4 %) #3867-1VL Sigma (St. Louis, MO, US) 
Complete proteaseinhibitor minitablett Roche Diagnostics GmbH (Tyskland) 
Dimetylsulfoksid, DMSO Sigma (St. Louis, MO, US) 
Ditiotreitol, DTT Sigma (St. Louis, MO, US) 
Dulbecco´s modified Eagles medium (DMEM-Glutamax™, 
5.5 mM glukose med natriumpyruvat 

GIBCO (Life Technologies, Paisley, UK) 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM, Sigma, 
#D5648) med glukose og L-glutamin, pulver 

Sigma (St. Louis, MO, US) 

Etylenediaminetetraacetic acid, EDTA Sigma (St. Louis, MO, US) 
Føtalt kalveserum GIBCO (Life technologies, Paisley, UK) 
Glyserol Sigma (St. Louis, MO, US) 
Glysine Sigma (St. Louis, MO, US) 
Goat anti-GRP78 AH Diagnostics (Danmark) 
Goat Anti-Rabbit IgG  ThermoFisher Scientific (Massachusetts, US) 
Ham´s F-10-Glutamax™ nutrient mixture (5.5 mM glukose) GIBCO (Life technologies, Paisley, UK) 
HEPES Sigma (St. Louis, MO, US) 
Hesteserum GIBCO (Life technologies, Paisley, UK) 
Hoechst Sigma (St. Louis, MO, US) 
Kaliumklorid, KCl Sigma (St. Louis, MO, US) 
Metanol Sigma (St. Louis, MO, US) 
Magnesiumacetat tetrahydrat, Mg(CH3COO)2·4H20 Sigma (St. Louis, MO, US) 
Magnesiumklorid, MgCl2 Sigma (St. Louis, MO, US) 
Natriumbikarbonat, NaHCO3 Sigma (St. Louis, MO, US) 
Natrium dodecyl sulfat, SDS Sigma (St. Louis, MO, US) 
Natriumklorid, NaCl Sigma (St. Louis, MO, US) 
Natriumpyruvat Sigma (St. Louis, MO, US) 
Fosfatbufret salin, PBS Sigma (St. Louis, MO, US) 
Penicillin-streptomycin (10 000 IE/ml) GIBCO (Life technologies, Paisley, UK) 
Pierce™ BCA Protein Assay Kit ThermoFisher Scientific (Massachusetts, US) 
Precision Plus Protein™ standard, all blue Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Precision Plus Protein™ standard, dual color Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Rabbit anti-ATGL #24395 AH Diagnostics (Danmark) 
Rabbit anti-B-actin ThermoFisher Scientific (Massachusetts, US) 
Rabbit anti-GAPDH AH Diagnostics (Danmark) 
Rabbit anti-plin2, londos N510 Gave fra D. Londos, NIH, US 
Rabbit anti-plin5 #NB110-60509 Bio-techne (Minnesota, US) 
Rabbit-anti-S3-12 : A468001 Laget av Knut Tomas Dalen og Hilde Nebb 
Rabbit-anti-Tip47/Plin3 #SZT2 Gave fra D. Londos, NIH, US 
Saltsyre, HCl Sigma (St. Louis, MO, US) 
Sukrose Sigma (St. Louis, MO, US) 
SuperSignal® West Pico Chemiluminescent Substrate  ThermoFisher Scientific (Massachusetts, US) 
Triglycerides Enzymatique PAP 150 Biomérieux (Frankrike) 
Tricine Sigma (St. Louis, MO, US) 
Tris-base Sigma (St. Louis, MO, US) 
Tris-HCl Sigma (St. Louis, MO, US) 
Trypsin Sigma (St. Louis, MO, US) 
Tryptanblått Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Tween-20 Merck (New Jersey, US) 
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2.2 Cellekarakteristika 

Myoblaster er primære muskelceller som kan differensiere til flerkjernede myotuber ved at 

cellene fusjonerer. Ved tilstrekkelig tilgang til vekstfaktorer vil myoblastene kun proliferere 

uten å differensiere til myotuber. Dersom det derimot blir mangel på vekstfaktor vil 

myoblastene slutte å dele seg, og starte differensieringen.  

2.3 Kollagencoating 

Myoblaster fester seg kun delvis til vanlig plast, og de vil ikke differensiere tilfredsstillende 

til muskelfibre på en plastoverflate alene. Dette gjør de derimot på plastoverflater som er 

overflatebehandlet (coated) med kollagen. Alle dyrkningsoverflatene ble derfor 

overflatebehandlet med 0,01 % kollagenløsning. Kollagenløsningen ble laget ved å fortynne 

en stockløsning av Collagen I (0,4 %) med sterilfiltrert Milli-Q vann til Collagen I 

bruksløsning (0,01 %). Bunnen av hver flaske eller brett ble tilstrekkelig dekket av 

kollagenløsningen. Se tabell 2.3 for hvilke volum som ble brukt til hver enkelt overflate. 

Deretter ble flaskene og brettene oppbevart i kjøleskap (4 °C) over natt. Neste dag ble 

kollagenløsningen fjernet, og flaskene ble satt i LAF-benk i to timer for å tørke. Etter 

tørkingen ble de oppbevart i romtemperatur for videre bruk. Kollagencoated plast er holdbar i 

opptil 12 måneder ved lagring i romtemperatur. Den fortynnede kollagenløsningen kan lagres 

ved 4 °C og gjenbrukes i opptil to uker. 

Tabell 2.3: Anbefalte volum av 0,01 % kollagenløsning 

 Enkeltbrett/skål Flerbrønnersbrett Cellekulturflaske 

Størrelse 10 cm 6 brønner 75 cm2 150 cm2 

Volum 5 ml 1 ml per brønn 5 ml > 8 ml 

2.4 Cellebank 

I denne oppgaven ble det benyttet satelittceller (myoblaster) isolert fra Plin2+/+ og Plin2-/- 

mus. Musene ble avlet fram av Knut Tomas Dalen ved Avdeling for ernæringsvitenskap, 

Universitetet i Oslo. Myoblastene ble isolert fra skjelettmuskelen på bakre lår og videre renset 

opp i samarbeid med Arild Rustan ved Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i 
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Oslo. Cellelinjene etablert fra Plin2+/+ mus er tidligere blitt betegnet donor WT1, mens 

cellelinjene etablert fra Plin2-/- mus er tidligere betegnet donor KO5. I denne oppgaven blir 

disse cellelinjene beskrevet som Plin2+/+ og Plin2-/- myotuber. Ved utarbeidelse av protokoll 

for LD-isolering ble det også benyttet Sol8-celler fra mus. Disse cellene er opprinnelig isolert 

fra primære kulturer av soleusmuskel (ATCC® #CRL-2174™). 

2.4.1 Opptining av celler  

En ampulle med celler ble tatt opp fra nitrogentank og raskt varmet opp i vannbad ved 37 °C 

til omtrent halvparten av løsningen var tint. Deretter ble løsningen overført til en 

kollagencoated celleflaske med 20 ml forvarmet medium med serum (vekstmedium, se 

appendiks 1 og 2). Serum gis til cellene for å sørge for at de har tilstrekkelig tilgang til 

næringsstoffer som normalt finnes i blodet, samt vekstfaktorer som fremmer cellevekst. Det 

bør være minst 20 ganger mer vekstmedium enn celleløsning i flasken da celleløsningen 

inneholder dimetylsulfoksid (DMSO). DMSO er et reagens som tilsettes til mediet slik at det 

blir et gunstig nedfrysningsmedium som forhindrer krystalldannelse inne i cellene. DMSO er 

toksisk for cellene i høye konsentrasjoner. Ved å ha 20 ganger mer medium enn celleløsning i 

flasken vil DMSO-konsentrasjonen være tilstrekkelig lav slik at det tolereres av cellene. 

Flasken ble deretter satt i inkubatorskap ved 37 °C, og etter minst seks timer ble det ved hjelp 

av lysmikroskop undersøkt og konstatert at cellene hadde festet seg til overflaten. Deretter ble 

mediet fjernet, og cellene fikk 10 ml nytt vekstmedium uten DMSO.  

2.4.2 Splitting av Plin2 myoblaster 

Det er viktig at myoblastene ikke vokser seg konfluente under proliferasjonsfasen da de vil 

kunne spontandifferensiere til myotuber. Cellene ble derfor splittet når de var 50-75 % 

konfluente, som regel etter 3 dager i vekstmedium. Cellene ble splittet ved først å fjerne 

gammelt vekstmedium og vaske celleoverflaten forsiktig med 2 ml trypsin for hver 75 cm2 

celleflaske. Trypsinet ble deretter fjernet, og 2-3 ml nytt trypsin ble tilsatt cellene før flasken 

ble satt i inkubatorskap (37 °C) i 1-2 minutter slik at de fleste cellene løsnet fra celleflasken. 

For å få alle cellene i flasken til å løsne ble flasken dunket forsiktig med håndleddet. Deretter 

ble 7 ml vekstmedium tilsatt, og celleløsningen ble overført til et 15 ml rør som videre ble 

sentrifugert ved 1300 omdreininger per minutt (rpm) i 3 minutter. Etter sentrifugering ble 

mediet fjernet, og cellepelleten som ble dannet i bunnen ble resuspendert i 10 ml 
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vekstmedium. Deretter ble cellene splittet 1:4 - 1:10 i vekstmedium, der 10 ml vekstmedium 

med celler ble tilsatt nye 75 cm2 celleflasker. Celleflaskene ble oppbevart i inkubatorskap  

(37 °C). 

2.4.3 Nedfrysing av Plin2 myoblaster 

Ved nedfrysning av cellene ble cellene trypsinert og sentrifugert med samme framgangsmåte 

som beskrevet i 2.4.2. Etter sentrifugeringen ble mediet fjernet og cellene ble resuspendert i 

nedkjølt vekstmedium. Deretter ble celleløsningen fortynnet 1:1 med 2x frysemedium 

(vekstmedium med 10 % DMSO, se appendiks 1), slik at sluttkonsentrasjon i løsningen ble  

5 % DMSO. Omtrent 1 ml av cellesuspensjonen tilsatt frysemedium ble overført til hvert 

cryorør, og merket med donor- og passasjenummer. Både 2x frysemediet og cryorørene sto på 

is. Rørene ble deretter oppbevart i fryser (-70 °C) i 24 timer før de ble flyttet til en tank med 

flytende nitrogen (-196 °C) for videre oppbevaring.  

2.5 Substanser benyttet under forsøkene 

2.5.1 Oljesyre 

OA er den vanligste umettete fettsyren (C18:1) som finnes i planter og dyr [55]. OA ble tilsatt 

myotubene for å gi cellene større tilgang til fettsyrer og dermed øke syntesen av TAG og 

fremme lagring av TAG i LD. På denne måten vil volum og størrelse av LD øke, og gjøre LD 

mer synlige under eksperimenter. Tidlige studier har vist at inkubering av myotuber med 100 

µm OA ga en fettsyreakkumulering som flatet ut etter 24 timers inkubering [56]. Myotubene 

ble derfor inkubert med OA i en tidsperiode på 24 timer. For at cellene skulle bli eksponert 

for fettsyren tilnærmet den fysiologiske normaltilstand, ble fettsyren bundet til serumalbumin. 

Dette ble gjort ved å løse opp bovint serumalbumin (BSA) i destillert vann og justere pH i 

løsningen til fysiologisk pH (pH = ~7.4). En innveid mengde fettsyre ble gjort om til 

fettsyresalt ved å tilsette samme molare mengde med natriumhydroksid (NaOH). Deretter ble 

BSA tilsatt fettsyresaltet slik at det molare forholdet mellom fettsyre og BSA ble 2,5 deler 

fettsyre og 1 del BSA. I disse forsøkene ble det laget en stockløsning med 6 mM OA tilsatt 

2,4 mM BSA.  
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2.5.2 Atglistatin 

ATGL gjennomfører det hastighetsbestemmende steget i TAG mobiliseringen ved å omdanne 

TAG til DAG. Ved å nedbryte TAG vil det bli mindre lipider inne i LD, og størrelsen på LD 

vil derfor bli mindre. Ved ATGL-mutasjoner akkumuleres TAG i de fleste vev og celler da 

TAG ikke blir brutt ned like raskt som normalt. Atglistatin er et lite molekyl som binder og 

inaktiverer ATGL [46]. Cellene ble tilsatt atglistatin for å hemme nedbrytningen av TAG i 

LD, slik at LD ikke krymper i størrelse. Dette er viktig hos cellene som ikke har genet for 

Plin2, da PLIN2 antas å fremme TAG-syntese eller forhindre lipolyse. Ved å stimulere 

cellene med både OA og atglistatin vil cellene over tid akkumulere mer fettsyrer i LD, siden 

cellen har en nedsatt evne til å mobilisere de ut fra LD. På denne måten får man større og mer 

synlige LD som gjør det mulig å analysere sammensetningen til disse også i celler som 

mangler PLIN2.  

2.6 Differensiering av myoblaster til myotuber 

2.6.1 Utsåing av Plin2 myoblaster 

Ved utsåing ble Plin2 myoblastene i cellekulturflasken trypsinert, sentrifugert og resuspendert 

med samme framgangsmåte som beskrevet i 2.4.2. Cellesuspensjonen ble så tatt ut i et 

eppendorfrør med tryptanblått i forholdet 1:1. 10 µl av løsningen ble overført til TC20™ 

Counting Slides (Bio-Rad Laboratories) og tellekammeret ble satt i TC20™ Automated cell 

counter (Bio-Rad Laboratories). Dette ble gjort for å telle antall celler i celleløsningen. 

Tryptanblått brukes fordi det passerer cellemembranen til celler, men molekylet blir aktivt 

pumpet ut av de levende cellene. Dette gjør at levende celler forblir ufarget, mens døde celler 

blir farget blått. På denne måten kan TC20™ Automated cell counter telle antall levende og 

døde celler i cellesuspensjonen. Antall levende celler bør være 95 % eller høyere. Ved hjelp 

av tellingen kunne det beregnes hvor stort volum av cellesuspensjonen som var nødvendig til 

utsåing. I 6-brønnersbrett ble det brukt 2,5 · 105 celler per brønn, i skåler på 10 cm2 ble det 

brukt 1,5 · 106 celler per skål. 
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2.6.2 Differensiering av Plin2 myoblaster 

Når Plin2 myoblastene hadde oppnådd 70-80 % konfluens, omtrent tre dager etter at cellene 

var blitt sådd ut, ble vekstmediet erstattet med differensieringsmedium (se appendiks 1). Dette 

mediet inneholdt ikke føtalt kalveserum, men en redusert mengde hesteserum uten 

vekstfaktorer. Reduksjonen i mengde serum og vekstfaktorer fremmer fusjon av myoblaster 

til flerkjernede myotuber. Under differensieringsfasen ble cellene utsatt for ulike behandlinger 

avhengig av om de skulle brukes til LD-isolering eller westernblotting (se avsnitt 2.6.4). Før 

forsøkene startet ble det i lysmikroskop verifisert at cellene hadde differensiert til flerkjernede 

myotuber. Celler som ikke var tilfredsstillende differensiert ble ikke benyttet til forsøk. 

2.6.3 Dyrking og differensiering av Sol8-celler 

Sol8-celler ble i stor grad splittet, sådd ut og differensiert på tilsvarende måte som beskrevet 

for Plin2 myotuber over, med noen mindre forskjeller. Mediet som ble benyttet til dyrking og 

differensiering var annerledes komponert (se appendiks 2). For utsåing til LD-isolering ble 

det sådd ut 2 · 106 Sol8-celler for hver 10 cm2 skål. 

2.6.4 Stimulering av myotuber 

Stimulering av myotubene ble gjort tre dager etter differensieringen hadde startet. Cellene for 

isolering av LD ble inkubert med 200 µM BSA-OA (se avsnitt 2.5.1) i kombinasjon med 

bærestoff (DMSO) eller atglistatin løst i bærestoff i 24 timer før cellene ble høstet. Cellene 

uten atglistatin ble tilsatt DMSO fordi atglistatin var løst opp i DMSO. Dette ble gjort for at 

det ikke skulle være en forskjell mellom cellene med og uten atglistatin. Cellene for 

westernblotting ble inkubert med BSA, 100 µM BSA-OA eller 400 µM BSA-OA i 

kombinasjon med DMSO eller atglistatin løst i DMSO i 24 timer før cellene ble høstet. 

Cellene ble høstet på ulike måter for westernblotting og isolering av LD, se avsnitt 2.9.1 og 

2.10.1. 

2.7 Måling av proteinkonsentrasjon 

Det er viktig å måle proteinkonsentrasjon i prøver som skal benyttes til westernblotting slik at 

man kan beregne hvor stort prøvevolum som skal tilsettes for å få lik mengde proteiner i hver 

brønn. Proteinkonsentrasjon i prøvene ble målt ved hjelp av Pierce™ BCA Protein Assay Kit 
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(ThermoFisher [57]), med to reagenser som inneholdt blant annet «bicinchoninic acid» og 

kobber(II)sulfat (CuSO4). Metoden går ut på at peptidbånd i proteiner reduserer Cu2+ fra 

kobber(II)sulfat til Cu+, der mengden redusert Cu2+ er proporsjonal med mengden protein til 

stede i prøven. Deretter vil «bicinchoninic acid» danne et lilla kompleks med Cu+-ioner der 

komplekset absorberer lys ved 562 nm.  

For å kunne måle proteinkonsentrasjon var det nødvendig å lage en standardkurve. Som 

standard under målingen ble det benyttet BSA med proteinkonsentrasjon på 2 µg/µl i ulike 

mengder, se tabell 2.4. Standardene ble pipettert som duplikater i et 96-brønnersbrett. Deretter 

ble 5 µl av prøvene (eventuelt fortynnet prøve) pipettert som duplikater på samme brett. Det 

ble tilsatt Milli-Q vann til standardene og prøvene slik at den totale mengden væske i 

brønnene ble 10 µl. Deretter ble BCA-reagens A og BCA-reagens B blandet sammen i 

forholdet A:B – 50:1, og 200 µl av løsningen ble pipettert til alle standardene og prøvene. 

Brettet ble så ristet forsiktig for hånd før det ble satt i inkubatorskap (37 °C) i 30 minutter. 

Absorbansen ble målt ved 562 nm ved hjelp av mikroplateleseren Titertec Multiskan PLUS. 

Deretter ble absorbansen til de ulike standardene og prøvene plottet inn i Excel, og ut fra 

standardene ble det laget en standardkurve med en enkel lineær regresjonslinje. 

Regresjonslinjen hadde formelen y = ax + b, der verdiene til a og b ble utregnet ved hjelp av 

Excel. Ut fra regresjonskurven kunne proteinkonsentrasjonen i prøvene regnes ut ved å sette 

gjennomsnittet av absorbansen til prøveduplikatene som y. For å finne den ukjente 

konsentrasjonen x ble formelen omformulert til 	 , og proteinkonsentrasjonen kunne 

dermed regnes ut. For å beregne hvor mye prøve som skulle brukes under westernblotting ble 

ønsket proteinkonsentrasjon dividert med faktisk proteinkonsentrasjon i prøvene. Resultatet 

ble mengde prøve i µl som skulle tilsettes Milli-Q vann i ulik mengde ut fra hvilket volum 

som skulle brukes under gelelektroforesen.  

Tabell 2.4: BSA-standard for proteinmåling 

 Standard BSA-løsning (2 µg/ul) Milli-Q vann 
0 µg 0 µl 10 µl 
1 µg 0,5 µl 9,5 µl 
2 µg 1 µl 9 µl 
4 µg 2 µl 8 µl 
6 µg 3 µl 7 µl 
8 µg 4 µl 6 µl 
12 µg 6 µl 4 µl 
16 µg 8 µl 2 µl 
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2.8 Kvantifisering av triglyserider 

Når cellerkulturer inkuberes med BSA-OA vil TG fra OA lagres i LD inne i cellene. 

Kvantifisering av TG er en enkel metode som benyttes for å beregne hvor mye TG det er i en 

celleprøve, og det kan dermed også anslås mengden LD i prøven.  

Kvantifisering av TG ble utført ved hjelp av Triglycerides Enzymatique PAP 150 kit 

(Biomérieux). Metoden er basert på en firetrinnsreaksjon der TG blir omdannet til produkter 

som inngår i et rødfarget quinoneiminekompleks. Intensiteten til rødfargen er direkte 

proporsjonal med mengden TG i prøven. For å kvantifisere TG ble først enzymreagens 1, 

standarden, blandet 1:1 med Milli-Q vann slik at TG konsentrasjonen ble 1 µg/µl. Standarden 

ble pipettert som duplikater i ulike mengder i et 96-brønnersbrett (se tabell 2.5). Prøvene ble 

pipettert på samme brett som duplikater med 10 µl i hver brønn. Deretter ble enzymreagens 3 

løst opp med 25 ml av enzymreagens 2. 200 µl av enzymreagensblandingen 2+3 ble tilslutt 

pipettert til alle brønnene, og brettet sto i romtemperatur (20-25 °C) i 10 minutter før 

absorbansen ble målt ved 492 nm ved hjelp av mikroplateleseren Titertec Multiskan PLUS. 

Det ble deretter laget en standardkurve i Excel, og konsentrasjonen ble beregnet på samme 

måte som for proteinkonsentrasjonsbestemmelse (se avsnitt 2.7). 

Tabell 2.5: TG-standard for kvantifisering av TG 

Standard Reagens 1, TG-standard  
(1 µg/ul) 

Milli-Q vann 

0 µg 0 µl 10 µl 
1 µg 1 µl 9 µl 
2 µg 2 µl 8 µl 
3 µg 3 µl 7 µl 
4 µg 4 µl 6 µl 
6 µg 6 µl 4 µl 
8 µg 8 µl 2 µl 
10 µg 10 µl - 

2.9 Isolering av lipiddråper 

For å undersøke hvilke proteiner som befant seg på overflaten av LD var det nødvendig å 

isolere LD fra hele celler. Isoleringen av LD ble utredet basert på en artikkel fra Ding et al. 

[58], og all informasjon i dette avsnittet er hentet fra denne artikkelen.  
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LD har en lav tetthet på grunn av den nøytrale lipidkjernen, og dette kan utnyttes for å isolere 

organellen. På grunn av den lave tettheten til LD vil de flyte på toppen av vandige løsninger 

etter sentrifugering dersom cellen er oppløst. I denne oppgaven ble cellene oppløst ved hjelp 

av nitrogenkavitasjon. For å få et større og renere utbytte av LD, ble prøvene 

lavhastighetssentrifugert og videre ultrasentrifugert med ulike tetthetsgradienter. For å 

undersøke hvor stort utbyttet av LD var etter isoleringen ble det tatt ut prøver fra ulike trinn i 

isoleringen som videre ble undersøkt ved hjelp av lysmikroskop. 

Hensikten med nitrogenkavitasjon er å homogenisere cellene på en slik måte at 

celleorganeller som LD holdes intakt. Metoden går ut på å plassere celleløsningen i en 

beholder oppbevart på is (se figur 2.1), og flytende nitrogen blir tilsatt cellene under høyt 

trykk. Ved å la beholderen stå slik over tid får nitrogenet mulighet til å trenge inn i alle 

cellene. Deretter blir prøven sluppet dråpevis ut av beholderen. Når celleløsningen kommer ut 

i atmosfærisk trykk på kort tid vil nitrogenet boble raskt ut av cellene og dermed rive opp 

cellemembranen. Dette fører til at cellemembranen sprekker og celleinnholdet strømmer ut av 

cellen. På denne måten beholdes LD intakt og de kan videre isoleres fra celleløsningen. 

 

 

Figur 2.1: Nitrogenkavitasjon. Prøveløsningen legges i bunnen av prøvekammeret og lokket blir skrudd på over kammeret. 
Nitrogen blir tilkoblet til nitrogeninnløpet og det blir sluppet inn nitrogen til trykket på trykkmåleren viser 600 psi (tilnærmet 
4,1 MPa). Deretter blir nitrogeninnløpet skrudd av og nitrogenslangen kan kobles av. Beholderen står på is i 20 minutter før 
prøven slippes ut dråpevis via utløpet. MPA, megapascal; Psi, pund per kvadrattomme. Bildet er modifisert fra [59]. 
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Etter at cellene er oppløst er det ønskelig å fjerne store fragmenter og cellekjerner. Dette blir 

gjort ved å først vortexblande prøvene for deretter å sentrifugere prøvene ved lav hastighet. 

LD har lav tetthet og vil flyte opp til supernatanten, mens større fragmenter har høyere tetthet 

og vil sentrifugeres til bunnen. På denne måten kan supernatanten tas videre for LD-isolering 

ved å overføre den til et nytt rør. For å isolere rene LD må resten av cellefragmentene og små 

organeller fjernes fra løsningen. Dette gjøres ved å tilsette tre ulike lag med buffere til 

supernatanten, der bufferene har ulik sukrosekonsentrasjon og dermed ulik tetthet (se figur 

2.2). Dette vil skape en konsentrasjonsgradient. Deretter sentrifugeres prøven med 

konsentrasjonsgradienten laget av sukrose ved høyere hastighet fra 200 000 x g – 300 000 x g 

over en lengre periode. Celleløsningen befinner seg i buffer A med mest sukrose, og ved 

sentrifugering vil LD bevege seg opp mot buffer C uten sukrose. Større fragmenter vil 

sentrifugeres ned til bunnen i buffer A. 

 

Figur 2.2: Sukrosegradient ved ultrasentrifugering. Celleløsningen er løst opp i buffer A med høyest innhold av sukrose 
og dermed høyest tetthet. Over buffer A ligger buffer B med 4 % sukrose, og på toppen ligger buffer C uten sukrose. Ved 
sentrifugering vil LD med lav tetthet bevege seg mot buffer C med lavest tetthet, og på denne måten kan LD separeres fra 
andre cellefragmenter med høyere tetthet. 

 

Hastigheten av sentrifugeringen avhenger av størrelsen av LD der store LD vil flyte opp ved 

lavere hastighet mens mindre LD kun vil flyte opp ved høyere hastighet. Dersom man har for 

høy hastighet og/eller for lang sentrifugetid kan de største LD skades og proteinene kan 

fjernes fra LD-overflaten. Det er derfor viktig å finne en optimal hastighet på sentrifugatoren 

tilpasset størrelsen på LD, slik at det blir størst utbytte hvor alle LD og overflateproteiner 

bevares intakt. Når LD flyter på toppen etter sentrifugering kan man enkelt flytte det øverste 

laget med LD over i et nytt rør. 
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2.9.1 Høsting av celleprøve 

Cellene ble vasket to ganger med 5 ml kald fosfatbufret salin (PBS), der PBS ble fjernet etter 

vasking. Cellene ble deretter skrapt av skålen ved hjelp av en celleskrape og overført til et 2 

ml eppendorfrør med 80 µl av 25x konsentrert proteaseinhibitorløsning (25x Complete Stock, 

se appendiks 1). Det ble deretter tilsatt 400 µl av 5x buffer A (se appendiks 3) og volumet ble 

justert til 2 ml med Milli-Q vann. Løsningen ble blandet forsiktig ved å snu røret et par 

ganger, og prøvene ble fryst ned ved -80 °C for senere LD-isolering. 

2.9.2 Celleoppbrytning ved hjelp av nitrogenkavitasjon 

2 ml celleløsning ble tatt opp fra -80 °C og satt på isbad for opptining. Etter rundt 20 minutter 

var løsningen tilstrekkelig tint, og etter en rask vortexblanding ble det tatt ut 30 µl 

prøveløsning til et lite eppendorfrør merket A, som senere ble brukt til utbytteundersøkelse. 

Resten av prøven ble overført til en avkjølt nitrogenbeholder som ble koblet til nitrogengass. 

Det ble tilsatt nitrogengass til trykket i beholderen var 600 psi (tilnærmet 4,1 MPa). 

Nitrogentilførselen ble så slått av, og beholderen sto på is i 20 minutter. Prøven ble deretter 

sluppet dråpevis ut av beholderen ned i et 15 ml Falconrør. Etter nitrogenkavitasjon ble det 

tatt ut 30 µl prøveløsning til et nytt eppendorfrør merket B, som senere ble brukt til 

utbytteundersøkelse.  

2.9.3 Lavhastighetssentrifugering 

Folconrøret på 15 ml ble sentrifugert ved 3000 x g i 10 minutter ved 4 °C i en sentrifuge. Etter 

sentrifugering ble supernatanten overført til et Beckmanrør egnet for ultrasentrifugering. Fra 

dette røret ble det tatt ut 30 µl prøveløsning i et nytt eppendorfrør merket C til senere 

utbytteundersøkelse. Cellerestene i bunnen av 15 ml Falconrøret ble reoppløst i 2 ml buffer A, 

og 30 µl fra denne løsningen ble overført til et nytt eppendorfrør merket D til senere 

utbytteundersøkelse. 

2.9.4 Ultrasentrifugering 

Beckmanrøret med prøvelysatet etter lavhastighetssentrifugeringen ble forsiktig tilsatt buffer 

B som lag nummer 2, og tilslutt buffer C som lag nummer 3 (se appendiks 3) slik det er 

illustrert i figur 2.2. Rørene ble deretter veid og vektjustert med buffer C slik at 
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vektforskjellen mellom rørene var mindre enn 1 mg. Det er viktig at motstående rør i en 

ultrasentrifuge er like tunge. Under metodeutarbeidelsen ble prøvene fra Sol8-cellene 

sentrifugert ved 300 000 x g i 70 minutter i en XL-90 Ultrasentrifugator ved 4 °C. 

Celleløsningene fra Plin2 myotubene ble sentrifugert i samme sentrifugator ved 200 000 x g i 

70 minutter.  

2.9.5 Uttak av lipiddråper i toppfraksjonen 

Etter sentrifugeringen ble rørene tatt ut og delen med LD ble kuttet ved hjelp av en tubekutter. 

Dette ble gjort for å separere LD-fraksjonen med resten av løsningen, slik at fraksjonen lettere 

kunne tas ut uten at den ble blandet med resten av løsningen. Det ble brukt en pipette for å 

høste LD-fraksjonen over til et lite eppendorfrør. Fra dette røret ble det tatt ut 30 µl 

prøveløsning i et nytt eppendorfrør merket E for senere utbytteundersøkelse. Cellerestene i 

bunnen av Beckmanrøret ble reoppløst i 2 ml buffer A, og 30 µl fra denne løsningen ble 

overført til et lite eppendorfrør merket F for senere utbytteundersøkelse. 

2.9.6 Farging og morfologisk undersøkelse av lipiddråper 

De fluorescerende fargestoffene Bodipy493/503 og Hoechst (bisBenzimide H 33342 

trihydrochloride) ble fortynnet 1:4000 i PBS til en sluttkonsentrasjon på 2,5 mM for 

Bodipy493/503 og 1 mM for Hoechst. Bodipy493/503 er et fargestoff som farger lipider 

grønt, mens Hoechst farger cellekjerner blått. Alle prøvene merket A-G (30 µl) ble blandet 

med 10 µl fortynnet Bodipy493/503-Hoechst løsning. En dråpe fra hver løsning ble deretter 

overført til et objektglass før et dekkglass ble plassert over løsningen. Prøvene ble observert 

og tatt bilde av i lysmikroskop under filtrering som var satt til å vise GFP/DAPI/Bright field. 

Mikroskoperingen ble utført i samarbeid med stipendiat Yuchuan Li.  
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2.9.7 Illustrert framstilling av lipiddråpeisolering 

 

Figur 2.3: Illustrert framstilling av de ulike trinnene som inngår i metoden for LD-isolering. Fra hvert trinn i 
isoleringen ble det tatt ut 30 µl prøveløsning (A-F) som senere ble undersøkt i lysmikroskop. 
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2.10  Westernblotting 

Det finnes flere ulike metoder for å se på proteinuttrykk, blant annet UV-spektrometri, 

westernblotting, proteomics og massespektrometri. I denne oppgaven ble det valgt å bruke 

westernblotting, da dette er en veletablert og utbredt metode som kan brukes for å 

sammenligne proteininnholdet i prøver. Metoden er både sensitiv og spesifikk, noe som er en 

fordel når proteiner i små mengder skal undersøkes.  

Westernblotting, også kalt immunoblotting, er en metode som brukes for å identifisere, 

kvantifisere og bestemme størrelse av spesifikke proteiner. Teknikken går ut på å separere 

native eller denaturerte proteiner ut fra deres molekylstørrelse ved hjelp av gelelektroforese. 

Proteinene blir deretter overført til en membran der de detekteres ved å tilsette antistoffer som 

setter seg på spesifikke målproteiner etterfulgt av et enzymkonjugert antistoff som 

gjenkjenner det første antistoffet [60].  

Proteiner kan bli separert med hensyn på isoelektrisk punkt, molekylvekt, elektrisk ladning 

eller en kombinasjon av disse. Den mest vanlige typen elektroforese kalles 

natriumlaurylsulfat-polyakrylamidelektroforese (SDS-PAGE) der metoden går ut på å bruke 

geler og buffere med SDS, et sterkt anionisk tensid. Proteiner kan ha ulik negativ ladning, og 

ved å tilsette Laemmli buffer med SDS vil alle proteinene denatureres og bli negativt ladet (se 

figur 2.4) [60]. Ved at proteinene denatureres øker generelt sjansen for at de gjenkjennes av 

det første antistoffet som benyttes. Antistoff vil som regel gjenkjenne en liten del av proteinet 

som skal undersøkes, og dette området kan ligge innenfor 3D strukturen til proteinet [61]. 

Tilsetning av β-merkaptoetanol eller ditiotreitol (DTT) etterfulgt av oppvarming sørger for at 

disulfidbindinger innad i proteiner brytes slik at den tredimensjonale strukturen elimineres. 

For å lette prøveappliseringen tilsettes glyserol til prøvene slik at tettheten øker. Dette vil føre 

til at prøvene synker til bunnen av brønnene under applisering. Fargeindikatoren 

bromfenolblått tilsettes for å farge prøvene slik at proteinmigreringen kan monitoreres under 

elektroforesen [62]. 
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Figur 2.4: Effekten av SDS på konformasjon og ladning til et protein. Et nativt protein vil folde seg naturlig i en 
tredimensjonal struktur med ulike ladninger på overflaten. SDS vil folde seg rundt polypeptidkjedens ryggrad slik at proteinet 
foldes ut og får en uniform negativ ladning. Bildet er hentet fra [63]. 

 

Ved SDS-PAGE brukes en polyakrylamidgel bestående av akrylamid og metylen-

bisakrylamid. Gelen er nøytral, hydrofil og består av et tredimensjonalt nettverk av lange 

hydrokarboner som er kryssbundet av metylengrupper og som danner porer i gelen. 

Porestørrelsen bestemmes av akrylamidkonsentrasjonen i gelen der økende konsentrasjon av 

akrylamid gir et tettere nettverk hvor porestørrelsen er mindre. Negativt ladede proteiner vil 

vandre nedover gelen mot den positive elektroden når de settes under elektrisk spenning, og 

separasjonen av proteinene bestemmes av porestørrelsen i gelen (se figur 2.5). Små proteiner 

møter mindre motstand enn store proteiner og migrerer derfor raskere i gelen. Dette gjør det 

mulig å separere proteinene etter størrelse. Høy prosent av akrylamid passer best når det er 

ønskelig å undersøke små proteiner, mens lav prosent av akrylamid passer bedre ved store 

proteiner [61]. Det finnes også geler med 4-20 % akrylamid, der mengden akrylamid øker fra 

4 % på toppen til 20 % på bunn av gelen. Under prøveappliseringen på gelen blir det i tillegg 

tilsatt molekylvektstandarder til egne brønner. Standardene består av ulike proteiner med 

kjent molekylvekt og vil gi synlige bånd på gelen som kan brukes for å anslå molekylvekten 

til proteinene av interesse [60]. 
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Figur 2.5: Separasjon av proteiner ved gelelektroforese. Prøvene appliseres på gelen (1) og en elektrisk spenning føres 
gjennom gelen (2). De negativt ladene proteinene vil vandre mot den positive elektroden når en elektrisk spenning legges 
over gelelektroforesetanken. Ved SDS-PAGE vil mengden negative ladninger i de ulike proteinene være relativt proporsjonal 
med størrelsen til proteinet. I polyakrylamidgelen vil derfor proteinene i hovedsak separeres etter størrelse, hvor små 
molekyler beveger seg raskere enn større molekyler, og proteinene kan dermed separeres effektivt (3). Bildet er modifisert fra 
[64]. 

 

Etter gelelektroforesen blir de separerte proteinene overført fra gelen til en membran laget av 

nitrocellulose eller polyvinyliden difluorid (PVDF) [60]. I denne oppgaven ble PVDF-

membran benyttet. Den vanligste måten å overføre proteinene over på en membran er ved 

elektroblotting, der en elektrisk spenning drar proteinene fra gelen over på membranen. Det 

finnes flere prosedyrer for å overføre proteinene til membranen, der våt og halvtørr blotting er 

de vanligste metodene. Prinsippene for våt blotting, som benyttet i denne oppgaven, er at 

gelen legges i direkte kontakt med membranen inne i en «sandwich» av svamper og filterpapir 

(se figur 2.6). Det er viktig å fjerne eventuelle luftbobler mellom gelen og membranen da 

dette kan forstyrre blottingen. Sandwichen blir lagt i overføringsbuffer og satt under elektrisk 

spenning. De negativt ladede proteinene vandrer da fra den svarte, negativt ladede katoden 

mot den røde, positivt ladede anoden og dermed mot membranen der de blir stoppet og bundet 

[61]. 

 

Figur 2.6: Skisse over oppsett for våt blotting. Gelen legges i direkte kontakt med PVDF membranen i en sandwich med 
filterpapir og svamper. Sandwichen settes under elektrisk spenning og de negativt ladede proteinene på gelen vil vandre mot 
den positive anoden og bindes til PVDF membranen. Etter blottingen brukes membranen videre for framkalling. 



Materialer og metoder 

 30  
 

Etter blottingen er det viktig å blokkere membranen med proteiner for å forhindre uspesifikk 

binding av antistoffer til membranen. De vanligste blokkeringsbufferne består av BSA eller 

melk fortynnet i TBS-T [65]. I denne oppgaven ble det brukt BSA, noe som er fordelaktig 

dersom antistoffene skal brukes flere ganger. Etter blokkeringen blir membranen inkubert 

med primært antistoff, vasket, inkubert med sekundært antistoff og vasket på nytt. Antistoff 

kan være både monoklonale og polyklonale, og i denne oppgaven ble det benyttet begge 

deler. Monoklonale antistoff bindes til en enkelt epitop og er vanligvis mer spesifikk enn 

polyklonale antistoff. Dette fører til mindre bakgrunn på membranen. Polyklonale antistoff vil 

bindes til flere ulike epitoper hos det samme antigenproteinet og er derfor generelt mer 

uspesifikk enn monoklonale antistoff [62]. For videre deteksjon av proteinene finnes det ulike 

deteksjonsmetoder som kolorimetri, radioaktivitet og kjemiluminescens. I denne oppgaven 

ble det benyttet kjemiluminescens. Metoden går ut på at det primære antistoffet er bundet til 

proteinet av interesse, mens det sekundære antistoffet er bundet til det primære antistoffet. 

Det sekundære antistoffet er i tillegg konjugert til pepperrot peroksidase (HRP), et enzym som 

kan kløyve kjemiluminescenssubstrat som tilsettes på membranen. Reaksjonen produserer lys, 

og lysintensiteten er relatert til mengde protein (se figur 2.7) [60]. For å kunne verifisere at 

samme mengde protein er applisert for hver prøve, eventuelt å kunne kvantifisere 

proteinmengden mellom prøver, brukes antistoff mot et protein som er stabilt uttrykt i celler 

(proteinstandard). Eksempler på ofte benyttede proteinstandarder er GAPDH eller β-actin, 

som generelt uttrykkes i konstante nivåer i celler uten at de påvirkes av ekstern stimulus. Slike 

stabile proteinstandarder er gode indikatorer på totalmengde protein i hver brønn [62]. Selv 

om disse ofte er benyttet, er det viktig å teste i hvert enkelt tilfelle at disse ikke reguleres i 

forsøket, da også slike proteiner kan påvirkes av differensiering og stimulering og variere i 

mengde mellom celletyper. 
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Figur 2.7: Forenklet figur av prinsippet for kjemiluminescens. Det primære antistoffet binder seg til proteinet av 
interesse, og det sekundære antistoffet med HRP binder seg til det primære antistoffet. Når membranen inkuberes med et 
kjemiluminescenssubstrat vil substratet kløyves av HRP, og reaksjonen vil produsere lys som kan detekteres og relateres til 
mengde protein. HRP: Pepperrot peroksidase. 

 

Etter at membranen har blitt framkalt kan den brukes videre for å detektere flere proteiner, for 

eksempel et referanseprotein. Dette gjøres ved å strippe membranen, en metode som fjerner 

antistoff som er bundet til membranen. På denne måten kan membranen brukes flere ganger 

ved å inkubere den med nye antistoffer. Membranen bør derimot ikke strippes for mange 

ganger da det kan fjerne proteiner fra membranen og gi redusert signal [60]. 

2.10.1 Høsting av cellene 

Differensieringsmediet ble fjernet fra cellene og brønnene ble vasket én gang med PBS. 

Deretter ble PBS fjernet og 25 µl høstebuffer (RIPA buffer med proteasehemmer, se 

appendiks 1) ble tilsatt hver brønn. Det ble brukt en celleskraper for å forsiktig løsne cellene 

fra brønnene, og cellene ble overført til et nedkjølt eppendorfrør ved hjelp av en pipette. 

Prøvene ble fryst ned ved -80 °C for senere bruk. 

2.10.2 Sonikering av cellene 

Hele celler ble tilstrekkelig lysert før proteinmåling og westernblotting. Dette ble gjort ved 

hjelp av sonikering, en metode som går ut på å sende ut pulserende lydbølger med høy 

frekvens for å homogenisere cellene. Eppendoftrørene med celleløsningen ble satt på is i 
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Branson Sonifier 450 og videre sonikert i 2 x 30 sekunder med 30 sekunders pause mellom 

sonikeringene. Innstillingene på Branson Sonifier 450 var «output» 8 og «duty cycle» 70 %. 

2.10.3 Gelelektroforese 

De sonikerte prøvene ble holdt på is og fortynnet i forhåndsnedkjølte rør ut fra beregningene 

som vist i avsnitt 2.7. Dette ble gjort for å få lik konsentrasjon av proteiner i hver prøve. 

Ønsket konsentrasjon i prøvene som ble applisert på de ulike gelene varierte mellom 

forsøkene fra 20-40 µg protein per prøve. Hver prøve ble blandet 1:1 med 2x Laemmli buffer 

(se appendiks 4) før de ble varmet på vannbad ved 95 °C i 5 minutter. Elektroforesen ble gjort 

i et Criterion™ cell system der proteinene ble separert etter molekylstørrelse. Det ble brukt 

Criterion TGX Precast Gel med 4-20 % akrylamid, der mengden akrylamid økte fra 4 % på 

toppen til 20 % på bunn av gelen. Criterion TGX Precast gelen ble pakket ut, plaststrimlen på 

bunnen ble fjernet og kammen ble forsiktig dratt ut. Gelen ble deretter plassert i Bio-Rad 

Criterion™ cell systemet, og kammeret i gelen ble fylt med kjørebuffer (se appendiks 4) for å 

forsikre at det ikke var lekkasje i gelen. Deretter ble hele Criterion™ cell systemet fylt opp av 

kjørebuffer, og brønnene i gelen ble forsiktig vasket med samme buffer ved hjelp av en 

pipette. Hver standard (5-10 µl) og nylig oppvarmet prøve ble tilsatt i hver sin brønn på gelen 

i Criterion™ cell systemet. Gelen ble kjørt ved konstant spenning på 140 V til prøvene kom 

til enden av gelen (etter omtrent 80 minutter).  

2.10.4 Blotting 

Etter gelelektoforesen ble proteinene overført til en Immobilon®-P Transfer Membrane, en 

PVDF membran med porestørrelse 0,45 µm. Dette ble gjort ved hjelp av en Bio-Rad Criterion 

Blotter. PVDF membranen ble først aktivert ved å ligge i metanol i omtrent fem sekunder. 

Deretter lå membranen i Milli-Q vann i to minutter før den ble lagt i overføringsbuffer (se 

appendiks 4) inntil bruk. Etter gelelektroforesen ble gelen lagt i en «sandwich» i følgende 

rekkefølge: sort holder, svamp, filterpapir, gel, PVDF membran, filterpapir, svamp, rød 

holder. Svampene og filterpapiret ble fuktet i overføringsbuffer før bruk. Eventuelle 

luftbobler mellom gelen og membranen ble fjernet før sandwichen ble lukket ved hjelp av en 

rulle. Sandwichen ble deretter plassert i Bio-Rad Criterion Blotter apparatet med den røde 

siden av sandwichen mot den røde delen av apparatet. Apparatet ble fylt opp av 

overføringsbuffer og satt under konstant spenning ved 100 V i 60 minutter. For å forhindre 
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overoppheting under blottingen ble overføringsbuffer som ble benyttet lagret ved 4 C før 

bruk samt at et kjøleelement og en røremagnet ble tilsatt Bio-Rad Criterion Blotteapparatet. 

Deretter ble hele Bio-Rad Criterion Blotter apparatet senket ned i isvann i en tynn isoporeske 

og plassert på en magnetrører. 

2.10.5 Immunodeteksjon 

Etter blottingen ble sandwichen åpnet og membranen vasket i Milli-Q vann før den ble lagt i 

blokkeringsbuffer (se appendiks 4) i romtemperatur i 60 minutter under rotasjon. Membranen 

ble så inkubert med primært antistoff fortynnet i blokkeringsbuffer (se tabell 2.6) i kjølerom 

(4 °C) over natt under rotasjon. Dagen etter ble membranen skylt og videre vasket i 3 x 5 

minutter med TBS-T (se appendiks 4) for å fjerne eventuelle rester av det primære antistoffet. 

Membranen ble videre inkubert med sekundært antistoff fortynnet i blokkeringsbuffer (se 

tabell 2.6) i 60 minutter ved romtemperatur under rotasjon. Membranen ble så skylt og vasket 

i 3 x 5 minutter med TBS-T.  

Tabell 2.6: Oversikt over primære og sekundære antistoff som ble brukt i oppgaven. 

Målprotein Primært antistoff Fortynning Sekundært antistoff Fortynning 
PLIN2 Anti-PLIN2-rabbit 1:1000 Anti-rabbit-IgG-HRP 1:20000 
PLIN3 Anti-PLIN3-rabbit  1:2000 Anti-rabbit-IgG-HRP 1:20000 
PLIN4 Anti-PLIN4-rabbit 1:1500 Anti-rabbit-IgG-HRP 1:20000 
PLIN5 Anti-PLIN5-rabbit 1:1500 Anti-rabbit-IgG-HRP 1:20000 
ATGL Anti-ATGL-rabbit 1:1000 Anti-rabbit-IgG-HRP 1:20000 
β-actin Anti-β-actin-rabbit 1:1000 Anti-rabbit-IgG-HRP 1:20000 
GRP78 Anti-GRP78-goat 1:1000 Anti-goat-IgG-HRP 1:20000 
GAPDH Anti-GAPDH-rabbit 1:1000 Anti-rabbit-IgG-HRP 1:20000 

2.10.6 Fremkalling 

Ved fremkalling ble det benyttet SuperSignal® West Pico Chemiluminescent Substrate 

(ThermoFisher Scientific), et sensitivt kjemiluminescenssubstrat som enzymatisk blir 

omdannet av HRP til et nytt produkt, der omdannelsen avgir lys. HRP er et enzym som er 

hektet på det sekundære antistoffet på immunoblottene. Substratet besto av to reagenser, 

SuperSignal West Pico Luminol/Enhancer Solution og SuperSignal West Pico Stable 

Peroxide Solution, som ble blandet i forholdet 1:1. Membranen ble tørket forsiktig med papir 

på kantene før det ble plassert på en plastflate og inkubert med 2-3 ml fremkallingssubstrat i 5 
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minutter. Deretter ble substratet fjernet og membranen ble dekket med plast før videre 

fremkalling i ChemiDoc™ Touch Imaging System (Bio-Rad). 

2.10.7 Stripping 

Membranene ble brukt flere ganger, og måtte derfor strippes etter hver framkalling. 

Membranen ble dekket av strippeløsning (se appendiks 4), og satt under rotasjon i 10 

minutter. Deretter ble gammel strippeløsning fjernet, og ny strippeløsning satt på i 10 

minutter. Membranen ble deretter skylt raskt med TBS-T, før vasking i 3 x 5 minutter med 

TBS-T. For å forsikre at antistoffene ble fjernet, ble membranen inkubert med sekundært 

antistoff i en time og deretter framkalt som vanlig. Dersom det ikke kom signal under 

framkallingen kunne membranen brukes videre, og ble deretter blokkert i 1 time før videre 

inkubering med antistoff som beskrevet tidligere. 

2.11  Statistiske analyser 

I denne oppgaven ble det ikke gjort statistiske analyser. Oppgaven baserer seg på resultater fra 

westernblotting, og resultatene er basert på kvantitative analyser. Ved kvantitative analyser 

verifiseres tilstedeværelse av et spesifikt protein i en prøve og videre estimeres mengden av 

proteinet basert på en visuell analyse [62]. Det ble valgt ikke å gjøre videre kvalitative 

analyser da den observerte forskjellen mellom båndene ikke var særlig stor, og derfor ikke 

sett på som nødvendig å måle kvalitativt.  
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3 Resultater 
Alle resultater i denne oppgaven er basert på forsøk med celler dyrket og stimulert som 

beskrevet i avsnitt 2.6. En del av masteroppgaven var å å teste ut trinnene underveis i LD-

isoleringen for å kartlegge hvor godt teknikken fungerte. Det ble derfor tatt ut prøver 

underveis i isoleringsprosessen som ble observert i lysmikroskop. Disse resultatene vil bli 

diskutert kort i denne delen, da videre forsøk ble basert på funnene fra testingen av metoden. I 

tillegg var det behov for å sette opp en infrastruktur for westernblotting i laboratoriet sammen 

med veileder. Resultatene fra de første av disse forsøkene vil også bli diskutert kort i dette 

kapittelet slik at eventuelle endringer gjort i metoden skal forstås bedre. 

3.1 Lipiddråpeisolering 

3.1.1 Testing av lipiddråpeisolering 

For å undersøke proteinuttrykket på LD var det ønskelig å isolere rene LD fra myotuber. 

Forskningsgruppen hadde nylig utredet en protokoll for LD-isolering basert på en artikkel fra 

Ding et al. [58], men det var ønskelig å se hvor effektiv isoleringen var og hvor mange LD 

som gikk tapt under isoleringen. For å undersøke dette ble det i starten benyttet Sol8-celler for 

å teste metoden. Sol8-celler er etablert fra oksidative muskelfibre og etter differensiering til 

myotuber kan disse cellene lagre relativt store mengder lipiddråper, noe som gjør de velegnet 

for å teste prosedyren. Disse ble derfor benyttet for testing av teknikken før videre forsøk med 

Plin2+/+ og Plin2-/- myotuber.  

Under testingen ble det tatt ut prøver underveis i prosessen som videre ble undersøkt i 

lysmikroskop, se avsnitt 2.9.7 for en oversikt over de ulike prøveuttakene. Bilde A viser blå 

cellekjerner og grønne lipider som er klart avgrenset og separert fra hverandre. Bilde B, etter 

nitrogenkavitasjon viser at lipidene og cellekjernene er mer flytende i løsningen, og ikke like 

avgrenset som i bilde A. Det observeres i tillegg at Bodipy493/503 også farger større 

cellefragmenter. Det er uklart om fragmentene stammer fra farging av lipidrike membraner 

(som for eksempel ER), eller om de representerer lipider som stammer fra sprukne LD. Bilde 

C viser små, grønne LD i LD-fraksjonen, mens bilde D viser både cellekjerner og LD i 

cellepelleten. Dette viser at noen LD går tapt i bunnfallet etter lavhastighetssentrifugeringen. 

Bilde E viser rene LD i løsningen etter ultrasentrifugering og bilde F viser at cellepellet etter 
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ultrasentrifugering inneholder klumper av LD og en annen grønn masse, trolig oppløste LD 

eller lipidrike membraner. Denne testingen viser at LD som høstes ut i toppfraksjonen er av 

god kvalitet og er fint renset fra andre cellekomponenter. Samtidig er det tydelig at en del LD 

går tapt underveis i de ulike stegene av prosedyren. Før isolering av LD fra Plin2 myotuber 

ble det derfor gjort noen mindre justeringer av prosedyren for å prøve å øke utbyttet av LD. 

Disse justeringene var å vortexblande løsningen lengre etter nitrogenkavitasjon for å få flere 

LD løst fra cellekomponentene, samt å senke hastigheten ved ultrasentrifugeringen fra 

300 000 x g til 200 000 x g slik at mindre LD ble sentrifugert ned til bunnen.  
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Figur 3.1: Utbytte under isolering av LD. Sol8-celler ble (slik beskrevet i avsnitt 2.6) sådd ut i 10 cm2 petriskåler, 
differensiert til myotuber i tre dager og stimulert med 200 M BSA-OA i 24 timer før prøvene ble høstet og fryst ned ved -80 
C inntil LD-isolering. LD ble deretter (som beskrevet i avsnitt 2.9) isolert ved hjelp av nitrogenkavitasjon, etterfulgt av 
lavhastighetssentrifugering (3000 x g) og ultrasentrifugering (300 000 x g). Underveis i isoleringen ble det tatt ut prøver på 
30 µl fra ulike steg i isoleringen. Disse ble videre farget med Bodipy493/503 og Hoechst (1:4000), og deretter tatt bilde av i 
lysmikroskop. Bodipy493/503 farger lipider grønn og Hoechst farger cellekjerner blått. Bildene er tatt av prøven før 
nitrogenkavitasjon (A), prøven etter nitrogenkavitasjon (B), supernatanten etter lavhastighetssentrifugering (C), cellepellet 
reoppløst i 2 ml buffer A etter lavhastighetssentrifugering (D), lipiddråpefraksjon etter tetthetsgradientultrasentrifugering (E) 
og av cellepellet reoppløst i 2 ml buffer A etter ultrasentrifugering (F). Bildene er tatt med 20x forstørring. 
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3.1.2 Lipiddråpeisolering fra Plin2 myotuber 

Testingen av LD-isolering med prøver fra Sol8-celler viste at rene LD kunne isoleres fra 

dyrkede myotuber ved hjelp av nitrogenkavitasjon etterfulgt av lavhastighetssentrifugering og 

ultrasentrifugering. Samme protokoll, men med lavere hastighet under ultrasentrifugering 

(200 000 x g), ble så benyttet til å isolere LD fra Plin2 myotuber. Det ble tatt med fire prøver 

fra både Plin2+/+ og Plin2-/- der tre prøver ble inkubert med atglistatin og en prøve ble 

inkubert med kun DMSO. Denne fordelingen skyldes at det vanligvis er nødvendig å tilsette 

atglistatin til myotuber for å få tilstrekkelig antall LD til videre undersøkelser. Det var 

derimot også interessant å se på mengde og størrelse, samt proteinuttrykk på LD uten 

atglistatin, og en prøve fra både Plin2+/+ og Plin2-/- myotubene uten atglistatin ble derfor 

inkludert i forsøket.  

Det var ikke undersøkt hvordan utbyttet av LD ble påvirket av å øke vortexblanding før 

lavhastighetssentrifugering og å senke hastighet på ultrasentrifugeringen. For å bestemme 

utbyttet underveis i isoleringen, ble det kvantifisert TAG i celleløsningen etter 

nitrogenkavitasjon (fraksjon B), i cellepellet etter lavhastighetssentrifugering (fraksjon D) og i 

LD-fraksjonen etter at LD var isolert (fraksjon E, se tabell 3.1). For en oversikt over de ulike 

fraksjonene, se avsnitt 2.9.7. Ved å kvantifisere TAG i ulike fraksjoner kunne det beregnes 

hvor mye TAG som opprinnelig var i løsningen, og videre hvor mye TAG som var igjen etter 

isolering. Mengde TAG i celleoppløsning etter nitrogenkavitasjon (fraksjon B) ble satt som 

100 % TAG-innhold, og TAG i fraksjon D og E ble beregnet som andel prosent av totalt 

TAG-innhold. Totalmengden ble beregnet ved å multiplisere konsentrasjon i prøven med 

prøvevolum, slik at totalmengde TAG i µg ble regnet ut. Videre ble mengde TAG i de andre 

fraksjonene beregnet på samme måte. LD ble isolert i ulike volum basert på hvor stor LD-

fraksjonen var, totalvolumet er nevnt i tabell 3.1. For å beregne prosentandel TAG i fraksjon 

D og E ble formel 3.1 benyttet:  

	 :	 	 	 	 	 /

	 	 	 	
	100%   Formel 3.1 

To prøver hadde ikke tilgjengelige målinger for TAG i fraksjon D. Det ble beregnet teoretisk 

prosentandel TAG i fraksjon C ved å trekke prosentandel TAG i fraksjon D fra prosentandel 

TAG i fraksjon B. Dette ble gjort for å få en formening om hvor mye TAG som ble med 

videre i isoleringsprosessen etter lavhastighetssentrifugering. Dersom isoleringen hadde vært 

optimal uten svinn, ville fraksjon C og fraksjon E hatt lik mengde TAG i prøvene. 
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Prøvene i tabellen er satt opp i samme rekkefølge som de ble applisert på gelen ved 

westernblotting (se avsnitt 3.2.2) for lettere å identifisere hver prøve og hvor mye TAG 

prøven inneholdt. 

 
Tabell 3.1: Kvantifisering av TAG i ulike løsninger fra LD-isolering. Det ble kvantifisert TAG fra løsningen etter 
nitrogenkavitasjon (fraksjon B), fra cellepellet etter lavhastighetssentrifugering reoppløst i 2 ml buffer A (fraksjon D) og fra 
LD-fraksjonen etter ultrasentrifugering (fraksjon E). Konsentrasjonsberegningene står i kursiv, prosentandel TAG er i fet 
skrift. Fraksjon C ble beregnet ved å trekke fraksjon D fra fraksjon B i prosent.  

Celletype Fraksjon B: 
(2000 µl) 

Fraksjon C: 
(Fraksjon B minus 

fraksjon D i %) 

Fraksjon D: 
(2000 µl) 

Fraksjon E: 
 (varierende volum) 

Plin2+/+  
+Atglistatin 

100 % 
0,25 µg/µl x 2000 µl 

= 500 µg 

32 % 68 % 
0,17 µg/µl x 2000 µl = 

340 µg 

64 % 
0,57 µg/µl x 560 µl = 

319 µg 

Plin2+/+  
+Atglistatin 

100 % 
0,22 µg/µl x 2000 µl 

=440 µg 

37 % 63 % 
0,14 µg/µl x 2000 µl = 

280 µg 

40 % 
0,36 µg/µl x 495 µl 

=178 µg 

Plin2-/- 
+Atglistatin 

100 % 
0,14 µg/µl x 2000 µl 

=280 µg 

21 % 79 % 
0,11 µg/µl x 2000 µl 

=220 µg 

11 % 
0,08 µg/µl x 370 µl = 

30 µg 

Plin2-/- 
+Atglistatin 

100 % 
0,12 µg/µl x 2000 µl 

=240 µg 

42 % 58 % 
0,07 µg/µl x 2000 µl 

=140 µg 

7 % 
0,04 µg/µl x 425 µl = 

17 µg 

Plin2+/+  
+ DMSO 

100 % 
0,22 µg/µl x 2000 µl 

=440 µg 

41 % 59 % 
0,13 µg/µl x 2000 µl 

=260 µg 

20 % 
0,25 µg/µl x 350 µl = 

88 µg 

Plin2+/+  
+Atglistatin 

100 % 
0,18 µg/µl x 2000 µl 

=360 µg 

 
- 

 
- 

17 % 
0,13 µg/µl x 460 µl = 

60 µg 

Plin2-/- 
+ DMSO 

100 % 
0,07 µg/µl x 2000 µl 

=140 µg 

15 % 86 % 
0,06 µg/µl x 2000 µl 

=120 µg 

2 % 
0,01 µg/µl x 330 µl =  

3 µg* 

Plin2-/- 
+Atglistatin 

100 % 
0,08 µg/µl x 2000 µl 

=160 µg 

 
- 

 
- 

3 % 
0,01 µg/µl x 470 µl = 

 5 µg* 

*På grunn av den lave konsentrasjonen er konsentrasjonsbestemmelsen av disse prøvene 

høyst usikker. 

 

Prosentandelene i cellepellet etter lavhastighetssentrifugering (fraksjon D) og i isolerte LD 

(fraksjon E) er i noen tilfeller over 100 % til sammen, noe som fysisk er umulig. Dette 

skyldes mest sannsynlig unøyaktige målinger av TAG, men beregningene gir likevel en 

pekepinn på hvor stor andel TAG som er i de ulike fraksjonene. Mengden TAG er høyere i 

fraksjon D sammenlignet med fraksjon E, noe som tydelig viser at det er mer TAG igjen i 

cellepelleten sammenlignet med løsningen av isolerte LD. I noen av prøvene mangler det i 
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tillegg omtrent 10-40 % TAG for å få totalt 100 %. Dette tyder på at det forsvinner LD i andre 

steg enn der TAG ble målt. Det ble observert noen store grønne fragmenter i prøven fra F, så 

det er mulig at resten av TAG forsvinner i dette steget. De grønne fragmentene vil diskuteres 

nøyere i avsnitt 4.2. 

For å se på renheten til de ulike LD-fraksjonene ble en liten mengde av isolerte LD (fraksjon 

F) blandet med Bodipy493/503 og Hoechst (som beskrevet i 2.9.6) for å farge LD og 

eventuelle cellekjerner før de ble tatt bilde av i lysmikroskop (se figur 3.2). Bildene viser at 

alle prøvene inneholdt isolerte LD av varierende størrelser, men LD fra Plin2-/- som ikke ble 

behandlet med atglistatin skilte seg ut fra de andre ved at den ikke hadde like mange LD som 

de andre prøvene, og størrelsen på LD så ut til å være litt mindre (se bilde nederst til venstre). 

Dette samsvarer med at det er klart mye mindre akkumulert TAG totalt i disse cellene i 

forhold til de tre andre (se tabell 3.1).  

 

Figur 3.2: Isolerte LD fra myotuber. Plin2+/+ og Plin2-/- myoblaster ble (slik beskrevet i avsnitt 2.6) sådd ut i 10 cm2 
petriskåler, differensiert til myotuber i tre dager og deretter stimulert med 200 M BSA-OA sammen med DMSO eller 10 
mM atglistatin i 24 timer før prøvene ble høstet og fryst ned ved -80C inntil LD-isolering. Etter LD-isolering (slik beskrevet 
i avsnitt 2.9) ble LD farget med Bodipy493/503 og Hoechst (1:4000) og tatt bilde av ved hjelp av lysmikroskop. Bildene er 
tatt med 20x forstørring. 
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3.2 Proteinuttrykk  

3.2.1 Uttrykk av perilipiner og ATGL i Plin2+/+ og Plin2-/- myotuber 

En del av oppgaven var å undersøke om tilstedeværelse av PLIN2 påvirket proteinuttrykket 

av andre proteiner i myotuber. Det var derfor ønskelig å utføre westernblott på Plin2+/+ og 

Plin2-/- myotuber. Denne teknikken var ikke etablert i laboratoriet, og for å etablere den ble 

det først benyttet prøver fra myotuber stimulert med DMSO, 100 µm BSA-OA eller 400 µM 

BSA-OA med eller uten atglistatin. Prøvene ble applisert på gelen med lik mengde proteiner, 

og ble deretter blottet og inkubert med antistoff mot de ulike perilipinene og ATGL. Under 

testingen ble flere parametre justert, blant annet konsentrasjon til Laemmli bufferen, 

spenningen under kjøring av gelene samt prøvemengde applisert på gel. I forbindelse med 

denne testingen ble det observert at Plin2 myotuber inkubert med 400 µl BSA-OA ga ujevne 

bånd som var ulik de andre båndene. De samme cellene så også unormale ut i lysmikroskopet. 

Det er derfor mulig at 400 µl BSA-OA er en for høy konsentrasjon av fettsyrer for disse 

cellene og det fører til at de oppfører seg annerledes. Cellen inkubert med 400 µl BSA-OA ble 

derfor ikke tatt med videre i forsøket. Resultater fra denne testingen er ikke vist. 

Etter at parametrene nevnt ovenfor var optimalisert, ble en prøve fra hvert av to repeterte 

forsøk applisert parallelt på gelen. Prøvene ble applisert på gelen med 30 µg proteiner per 

brønn. Proteinuttrykket ble undersøkt på tre ulike membraner med åtte ulike antistoff fordelt 

på membranene (se figur 3.3). Det ble brukt ulike kontrollproteiner på hver membran for å 

undersøke hvilket kontrollprotein som fungerte best på prøver fra myotuber (se fordelingen i 

appendiks 5). Noen antistoff, som for eksempel β-actin, binder seg svært godt til membranen 

og vil ikke forsvinne under stripping. Dette ble tatt hensyn til under inkuberingen, og alle 

kontrollproteiner ble inkubert sist på membranene.  

Figur 3.3 viser deteksjon av proteinene PLIN2, PLIN3, PLIN4, PLIN5 og ATGL samt 

kontrollproteinene GRP 78, β-actin og GAPDH. PLIN2 detekteres kun hos Plin2+/+ 

myotubene, med sterkere bånd der cellene ble behandlet med BSA-OA. PLIN3 ble detektert 

ved alle prøvene, men det ble observert tendens til lavere proteinuttrykk hos Plin2-/-

myotubene behandlet med atglistatin. PLIN4 ble detektert som to bånd da proteinet kan 

eksistere som en dimer og dermed ha dobbelt så høy molekylvekt. Det ble ikke observert ulikt 

proteinuttrykk av PLIN4 eller PLIN5 mellom Plin2+/+ og Plin2-/- myotubene. Det ble 
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observert tendens til lavere proteinuttrykk av ATGL i Plin2-/- myotubene, særlig de som var 

behandlet med atglistatin. Ved testing av de tre proteinkontrollene GRP 78, β-actin og 

GAPDH ble det observert en tendens til lavere proteinuttrykk av β-actin hos Plin2-/- 

myotubene behandlet med atglistatin. GRP 78 viste minst tendens til ulikt proteinuttrykk 

mellom prøvene. GAPDH viste tendens til ulikt proteinuttrykk mellom prøvene, men 

proteinuttrykket viste ikke et spesielt mønster mellom Plin2+/+ og Plin2-/- myotubene. 

 

Figur 3.3: Westernblott som viser deteksjon av PLIN proteinene og ATGL hos Plin2+/+ og Plin2-/- myotuber. Plin2+/+ 
og Plin2-/- myoblaster ble (slik beskrevet i 2.6) sådd ut i 6-brønnersbrett, differensiert til myotuber i tre dager og deretter 
stimulert med BSA eller 100 µM BSA-OA med eller uten 10 mM atglistatin i 24 timer. Cellene ble deretter høstet og brukt 
videre i SDS-PAGE og westernblotting (slik beskrevet i 2.10). Hver behandling er påsatt gelen som duplikater fra to ulike 
celleforsøk der cellene ble behandlet på samme måte.  
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3.2.2 Proteinuttrykk på lipiddråper fra Plin2+/+ og Plin2-/- myotuber 

Testrunde 

Ved westernblotting av prøver fra hele celler er det vanlig å applisere 10-50 µg protein i hver 

brønn på gelen for å detektere ulike proteiner. Etter opprensning av LD ble mange proteiner 

vasket vekk, og det var derfor et behov for å applisere en lavere proteinmengde av prøver fra 

isolerte LD. For å få en formening om hvilken proteinmengde som var nødvendig for å 

detektere ulike proteiner i prøvene etter LD-isolering ble det kjørt en testrunde med 

westernblotting. Det ble tatt 15 µl prøve fra løsningen med rene LD fra Sol8-cellene for hver 

parallell i westernblottingen. Proteinmåling viste at konsentrasjon av proteiner i prøven var 

0,03 µg/ul, og at det dermed ble applisert 0,45 µg proteiner per brønn. Framkalling ga 

tydelige bånd for PLIN3 (se figur 3.4). Dette viste at proteinmengden benyttet var 

tilstrekkelig, og at det trolig kunne benyttes lavere konsentrasjoner av proteiner for å kunne 

detektere proteinene i en prøve fra isolerte LD. 

 

Figur 3.4: Westernblott av LD. Sol8-celler ble (slik beskrevet i 2.6) sådd ut i 10 cm2 petriskåler, differensiert til myotuber i 
tre dager og stimulert med 200 M BSA-OA i 24 timer før prøvene ble høstet og fryst ned ved -80 C inntil LD-isolering. LD 
ble deretter isolert og brukt videre for å teste westernblotting (slik beskrevet i 2.10). Det ble applisert to paralleller av isolerte 
LD med 0,45 µg proteiner i hver brønn. Membranen ble inkubert med PLIN3-antistoff. Framkalling ga tydelige bånd ved 
PLIN3. 

Forsøk 

Testingen av westernblotting på isolerte LD fra Sol8-celler viste at 0,45 µg proteiner ga sterke 

bånd ved framkalling, og at det trolig kunne appliseres mindre proteiner på gelen for å 

detektere proteiner. Det ble derfor startet forsøk på Plin2 myotuber for å se på forskjellen av 

proteinuttrykk på LD fra celler med og uten Plin2. Det ble isolert rene LD fra myotubene som 

beskrevet i 2.8, og fra disse ble det målt konsentrasjon av proteiner og TAG (se tabell 3.2). 

Den lave konsentrasjonen av proteiner i prøven etter LD-isolering gjorde det vanskelig å 

bestemme proteinkonsentrasjonen nøyaktig. For å kunne sammenligne bånd på westernblott 

av LD ble det derfor avgjort at det bør appliseres prøvemengde basert på TAG i stedet for 

proteiner. På isolerte LD vil det være mindre proteiner enn det som er i hele celler, og det var 

ønskelig å undersøke om Plin2+/+ og Plin2-/- myotubene hadde forskjellig proteinuttrykk på 

samme mengde av LD. Ut fra proteinkonsentrasjons- og TAG-målinger ble det funnet at det 
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var mye mindre av både proteiner og TAG i LD isolert fra Plin2-/- myotuber (se tabell 3.2). 

Det ble beregnet et forholdstall mellom mengde protein og TAG i prøvene ved å dividere 

TAG-konsentrasjon med proteinkonsentrasjon (se tabell 3.2). Ut fra målingene ble det 

observert at prøvene med høyere konsentrasjon, som er mer nøyaktig bestemt, forholdsmessig 

hadde omtrent ni ganger mer TAG enn proteiner. Prøvene med lavere konsentrasjoner hadde 

lavere forholdstall, men disse tallene er mer usikre. Dette er på grunn av de lave protein- og 

TAG konsentrasjonene, som vanskeliggjør nøyaktig konsentrasjonsbestemmelse. 

Tabell 3.2: Proteinkonsentrasjon og mengde TAG på isolerte LD. Forholdstallet er beregnet ved å dividere TAG-
konsentrasjon med proteinkonsentrasjon.  

Celletype TAG Protein Forholdstall 
TAG/protein 

Plin2+/+  
+Atglistatin 

570 ng/µl 60 ng/µl 9,5 

Plin2+/+  
+Atglistatin 

360 ng/µl 40 ng/µl 9 

Plin2-/-  
+Atglistatin 

80 ng/µl 10 ng/µl 8 

Plin2-/- 
+Atglistatin 

40 ng/µl 10 ng/µl 4 

Plin2+/+   
+ DMSO 

250 ng/µl 30 ng/µl 8,3 

Plin2+/+   
+Atglistatin 

130 ng/µl 40 ng/µl 3,3 

Plin2-/-  
+ DMSO 

10 ng/µl 3 ng/µl 3,3 

Plin2-/-  
+Atglistatin 

10 ng/µl 10 ng/µl 1 

 

Det var ønskelig å tilsette så mye prøve som mulig i brønnene for å være sikker på at det ble 

detektert proteiner. Ved å bruke den største gelen med brønnstørrelse på 45 µl, kunne 22,5 µl 

prøvemengde appliseres i brønnene da halvparten av løsningen måtte bestå av 2x Laemmli 

buffer. Med en prøvemengde på 22,5 µl ble det klart at de nederste prøvene i tabell 3.2 med 

lavest protein- og TAG-konsentrasjon ville appliseres med kun 225 ng protein og 225 ng 

TAG, mens den øverste prøven i tabell 3.2 med høy konsentrasjon av både TAG og protein 

ville blitt applisert med 12825 ng TAG og 1350 ng protein. Grunnet de store forskjellene i 

protein- og TAG-konsentrasjon ble det avgjort å dele prøvene i to grupper basert på protein- 

og TAG-innhold. De fire øverste prøvene med høyest konsentrasjon av protein og TAG ble 

plassert for seg selv på gelen for å se på forskjeller mellom Plin2+/+ og Plin2-/- inkubert med 

BSA-OA og atglistatin. De fire nederste prøvene med lavt innhold av TAG og protein ble 
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applisert på andre siden av gelen, og der var det ønskelig å observere forskjeller mellom 

Plin2+/+ og Plin2-/- inkubert med BSA-OA med eller uten atglistatin. Gruppen med høye 

konsentrasjoner av TAG og proteiner ble fortynnet med hensyn på prøven fra Plin2-/- med 

lavest konsentrasjon, slik at alle prøvene ble applisert på gelen med 900 ng TAG. Denne 

prøvemengden tilsvarte omkring 100 ng protein, en del lavere enn det som ble benyttet under 

testingen av metoden. Gruppen med lave konsentrasjoner ble justert med hensyn på de to 

prøvene fra Plin2-/- med lavest konsentrasjon, slik at alle prøvene ble applisert på gelen med 

225 ng TAG. Denne prøvemengden tilsvarte omkring 225 ng protein. 

 

Figur 3.5: Westernblott på isolerte LD. Plin2+/+ og Plin2-/- myoblaster ble sådd ut i 6-brønnersbrett, differensiert til 
myotuber i tre dager og deretter behandlet med BSA eller 200 µM BSA-OA med eller uten 10 mM atglistatin i 24 timer. 
Cellene ble deretter høstet og brukt videre i SDS-PAGE og blotting over på membran. Membranene ble tilsatt antistoff mot 
PLIN2, PLIN3, PLIN4, PLIN5 og ATGL. 

 

Figur 3.5 viser isolerte LD fra Plin2+/+ og Plin2-/- myoblaster inkubert med antistoffer mot 

PLIN2, PLIN3, PLIN4, PLIN5 og ATGL. PLIN2 detekteres kun hos Plin2+/+, da båndene 

som vises hos Plin2-/- ligger litt over båndet for PLIN2 og sannsynligvis er båndet for et annet 

protein. Det ble ikke observert ulikt proteinuttrykk av PLIN3 mellom Plin2+/+ og Plin2-/-. 

PLIN4 hadde svært svake bånd, og det er dermed vanskelig å si noe om proteinuttrykket annet 

enn at det er lavt hos både Plin2+/+ og Plin2-/-. Det ble ikke observert bånd ved PLIN5. Det 

var tendenser til lavere proteinuttrykk av ATGL i Plin2-/- myotubene.  
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4 Diskusjon 
Forskningsgruppen har tidligere funnet en rekke forskjeller mellom Plin2+/+ og Plin2-/- 

myotuber. Myotuber som mangler Plin2 akkumulerer mindre triglyserider, frigjør fettsyrer 

raskere fra LD og forbrenner mer fettsyrer og mindre glukose enn normale myotuber 

(upubliserte data). For å forstå hvorfor fravær av Plin2 har disse effektene var det ønskelig å 

kartlegge hvilke perilipinproteiner som uttrykkes i disse cellene og hvilke som finnes på LD- 

overflaten. I denne oppgaven ble det observert at myotuber uten Plin2 inkubert med BSA-OA 

og atglistatin hadde flere LD sammenlignet med samme myotuber inkubert med BSA-OA 

uten atglistatin. Fjerning av Plin2 i hele myotuber påvirket ikke proteinuttrykket av andre 

perilipiner, bortsett fra at det ble observert tendens til lavere innhold av PLIN3. 

Proteinuttrykket på overflaten av isolerte LD viste ingen endring ved fjerning av Plin2, men 

PLIN4 og PLIN5 var vanskelig å detektere på membranene. Det ble observert mindre ATGL i 

myotuber og på isolerte LD uten Plin2 sammenlignet med myotuber med Plin2.  

4.1 Vurdering av Plin2 myotuber benyttet i 
oppgaven 

For å undersøke om tilstedeværelse av proteinet PLIN2 påvirket proteinuttrykket av andre 

perilipiner i skjelettmuskelen, ble det dyrket celler med og uten Plin2 for å sammenligne 

proteinuttrykket. Under celledyrking ble det observert at Plin2-/- myoblaster vokste og 

differensierte noe raskere enn Plin2+/+. Det er usikkert om dette skyldes at Plin2-/- mangler 

genet for Plin2 eller om det faktisk er andre ulikheter mellom de to cellepopulasjonene. I 

denne oppgaven ble det benyttet Plin2 myoblaster som ble isolert av en annen 

forskningsgruppe. Det er derimot ikke tilstrekkelig testet ut om teknikken med å isolere celler 

fra bakre lår gir lik seleksjon av satelittceller for hver enkelt opprensning. Collins et al. [66] 

utførte et eksperiment der myofibre med satelittceller ble isolert fra ulike deler av bakre lår fra 

mus. I studien ble det vist at det ble dannet et lavere antall nye myofiber fra satelittceller fra 

tibialis anterior sammenlignet med satelittceller isolert fra extensor digitorum longus eller 

soleus. Disse observasjonene tyder på at satelittceller har forskjellige egenskaper avhengig av 

hvilken muskel de stammer fra. I lys av dette kan det virke som om cellene brukt i denne 

oppgaven har blitt selektert til å være noe ulike under opprensningen, med klare forskjeller i 

cellevekst og differensiering til myotuber. Dersom satelittcellene stammer fra ulike 
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muskelfibre vil dette også kunne påvirke proteinuttrykket og mengden LD i cellen. Soleus er 

en oksidativ muskel med høyere antall LD sammenlignet med for eksempel tibialis anterior 

som er en glykolytisk muskel. Passasjenummeret til cellene kan også være relevant for den 

observerte forskjellen i vekst og differensiering. I denne oppgaven hadde Plin2+/+ og Plin2-/- 

cellene passasjenummer på henholdsvis 22 og 23 da de ble tatt opp fra nitrogentank. Ved 

oppskalering av cellene ble naturligvis passasjenummeret også høyere. Cellelinjer kan endre 

egenskaper in vitro ved økende passasjenummer. Denne endringen kan induseres av ulike 

forhold eller skje spontant. Ved spontan endring vil cellen gå gjennom en midlertidig stans av 

proliferasjon etterfulgt av abnormal morfologi. Etter dette vil det utvikles en hurtigdelende 

cellepopulasjon som overtar cellekulturen [67]. En studie utført av Calles et al. [68] på 

insektceller fra spodoptera frugiperda viste at celler med høyt passasjenummer vokste seg 

konfluente raskere enn celler med lavt passasjenummer. En annen studie viste at 

adenocarsinomceller med ulike passasjenummer hadde forskjellige responser til androgener 

og retinoider, noe som indikerte endringer i genekspresjon [69]. Det er derfor en mulighet at 

cellene benyttet i denne oppgaven, og da særlig Plin2-/-, var gjennom en spontan endring som 

ga endret genekspresjon og hyppigere celledeling. Det er derimot vanskelig å si dette sikkert 

da cellene fra både Plin2+/+ og Plin2-/- hadde omtrent likt passasjenummer da de ble tatt opp 

fra nitrogentank og ble behandlet på samme måte gjennom hele oppgaven.  

4.2 Vurdering av teknikken benyttet til 
lipiddråpeisolering 

For å undersøke om tilstedeværelse av PLIN2 påvirket proteinuttrykket av andre perilipiner 

på selve LD var det nødvendig å isolere LD fra celler med og uten Plin2 for å sammenligne 

proteinuttrykket. Isolering av LD var en relativ ny teknikk benyttet av forskningsgruppen, og 

det var ønskelig å studere utbyttet av LD etter isolering da dette ikke var dokumentert i 

artikkelen til Ding et al. [58]. Utbyttet ble undersøkt ved å ta ut 30 µl prøve fra ulike steg i 

prosessen som videre ble undersøkt i lysmikroskop. Ved mikroskopering ble det observert at 

nitrogenkavitasjon bryter opp cellene, og at de fleste LD bevares intakt. Figur 3.1 viser en 

grønn, diffus masse som flyter i løsningen, noe som kan tyde på fargestoffet som ble benyttet 

til å farge LD også har farget lipidrike membranfragmenter, eller eventuelt at noen LD er 

ødelagt. I artikkelen til Ding et al. [58] opplyses det om at store LD kan ødelegges i dette 

steget, og en mulighet er at de største LD i løsningen er oppløst. Dette ville være en klar 
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svakhet med metoden, da LD av ulik størrelser kan ha ulike proteiner på overflaten. Fjerning 

av de største LD vil i så fall gjøre at den påfølgende analysen ikke gir representative 

resultater. Sammenligning av størrelsen på LD som vises på bildene i figur 3.1 før og etter 

nitrogenkavitasjon gir derimot ingen indikasjon på at de største dråpene forsvinner etter 

nitrogenkavitasjon, slik at dette ikke ser ut til å være et utstrakt problem med metoden.  

Etter nitrogenkavitasjon ble prøvene sentrifugert ved lav hastighet for å fjerne cellekjerner og 

andre store fragmenter. Mikroskoperingen viser at supernatanten etter sentrifugeringen 

inneholder LD og få eller ingen cellekjerner, noe som tyder på at lavhastighets-

sentrifugeringen er en effektiv måte å fjerne cellekjerner på. Cellepelleten etter sentrifugering 

viser derimot at mye LD sitter igjen i fraksjonen som sentrifugeres ned, og mange LD går 

trolig tapt i dette steget. Ved å se på innholdet av TAG i de ulike isoleringsstegene ble det 

observert at omtrent 60 % av TAG havner i cellepelleten etter lavhastighetssentrifugering. 

Dette er et ganske stort tap av LD, og det kan derfor diskuteres om homogeniseringen er 

effektiv nok til å få LD ut av cellene. Alternativt kan det være at disse LD sitter fast til 

membranene som sentrifugeres ned. På figur 3.1.D vises det at enkelte av LD og 

cellekjernene er tett assosiert, og det kan være at LD blir fanget mellom cellefragmentene. 

Dette kan føre til at LD blir sentrifugert ned sammen med resten av cellefragmentene. Ding et 

al. [58] forklarer at dersom mengden LD isolert fra prøvene er lavere enn forventet er en 

mulig grunn til dette at prøven ikke er homogenisert godt nok. Det foreslås videre at 

homogeniseringen gjentas to eller tre ganger til. Dette ble ikke forsøkt ved denne studien, men 

bør undersøkes nærmere ved framtidig optimalisering av metoden.  

Ved ultrasentrifugering ble det observert rene LD isolert i supernatanten. I løsningen i bunnen 

etter ultrasentrifugering ble det observert noen større grønne membranansamlinger. 

Ansamlingen hadde noen avgrensede grønne prikker som mest sannsynlig var LD, og disse 

var dekket av en grønn diffus masse. Under mikroskopieringen ble det observert at 

mesteparten av løsningen var klar, og at det var veldig få av de grønne massene. Det kan 

tenkes at massene var av stor størrelse på grunn av den høye sentrifugeringshastigheten som 

kan gjøre at LD og andre cellefragmenter som havner i bunnen vil pakkes tett sammen i 

klumper. I følge Ding et al. [58] kan store LD sprekke under ultrasentrifugering, og noe av 

svinnet kan derfor skyldes at hastigheten er for høy og dermed skader noen av de største LD. 

Når LD da sprekker kan massen dra med seg flere av de små LD, og føre til at svinnet blir 

høyere enn nødvendig. Ding et al. [58] foreslår en hastighet på 182 000 x g ved 
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ultrasentrifugering av celler fra skjelettmuskel. Forskningsgruppen har forsøkt flere ulike 

hastigheter fra 150 000 x g – 300 000 x g (resultatet er ikke vist). Under testingen av LD- 

isolering med Sol8-cellene var sentrifugeringshastigheten 300 000 x g, mens for isolering av 

LD fra myotubene ble hastigheten senket til 200 000 x g. Det ble derimot ikke tatt bilder fra 

de ulike stegene fra denne isoleringen, og det er vanskelig å si noe om en lavere hastighet ga 

bedre utbytte. Ut fra TAG-målingene i fraksjon D og F observeres det at det fremdeles 

forsvinner en del TAG i ultrasentrifugeringen, men ikke like mye som etter 

lavhastighetssentrifugeringen. Det bør derfor først fokuseres på å minske svinnet fra 

lavhastighetssentrifugeringen ved framtidig optimalisering av metoden.  

4.3 Optimalisering av westernblotting 

Funnene i denne oppgaven baseres hovedsakelig på resultater fra westernblott. Resultatene er 

kun basert på kvalitative undersøkelser, da ingen kvantitative undersøkelser ble gjort. For å 

verifisere at cellene benyttet under forsøkene var Plin2+/+ og Plin2-/- ble det undersøkt ved 

hjelp av westernblotting om proteinet PLIN2 var til stede i cellene og på LD. Dette er en 

egnet måte for å verifisere om de ulike cellene som er benyttet stammer fra Plin2+/+ og  

Plin2-/- mus. Når det ikke detekteres bånd ved cellene fra Plin2-/-, samtidig som det er tydelige 

bånd ved cellene fra Plin2+/+, vises det at Plin2-/--cellene mangler PLIN2 proteinet og dermed 

også genet for Plin2. 

En del av denne oppgaven var å sette opp infrastruktur på westernblotting i laboratoriet til 

forskningsgruppen da dette ikke hadde blitt gjort tidligere. Prosessen tok lang tid da ulike 

buffere (som for eksempel Laemmli buffer og kjørebuffer) måtte optimaliseres og flere 

forskjellige gamle, nedfryste antistoff måtte testes for å undersøke om de fremdeles ville 

binde seg til det spesifikke proteinet. Under testingen av metoden var prøvene seige og 

vanskelige å få ned i brønnene på gelen, i tillegg til at de migrerte unormalt nedover gelen. 

Det ble først forsøkt å fortynne 5x laemmli buffer til 2x laemmli buffer, noe som ga en svak 

forbedring av problemene. Etter en gjennomgang av komponentene brukt i blant annet 

Laemmli bufferen ble det oppdaget at holdbarheten til glyserolen var utgått. Det ble derfor 

bestilt inn ny glyserol som videre ble brukt for å lage ny 2x Laemmli buffer, noe som 

eliminerte problemene beskrevet over. Ut fra dette kan det konkluderes med at holdbarheten 

til glyserolen benyttet i Laemmli bufferen er viktig for å få en lett applisering og god 

migrering av prøvene i gelen. I starten ble det også forsøkt å bruke kjørebuffer uten SDS, men 
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dette ga en uvanlig migrering av prøvene, der båndene var U-formet og mye prøve var igjen i 

toppen av gelen. Etter tillaging av ny buffer med SDS ble dette problemet eliminert. Prøver 

med reduserte, denaturerte proteiner bør ha SDS i både Laemmli bufferen og i kjørebufferen 

[61]. Forskningsgruppen hadde flere nedfryste primære antistoff mot de ulike perilipinene og 

ATGL, og en del av oppgaven var å undersøke hvilke proteiner som fremdeles bandt seg til 

det spesifikke proteinet. Det ble testet flere antistoffer som ikke lenger ga signal under 

framkalling, og noen ga flere uspesifikke bånd som ikke skulle observeres ved fremkalling. 

Det ble tilslutt klarlagt hvilke antistoffer som kunne brukes mot de ulike proteinene benyttet i 

denne oppgaven. Det oppsto også problemer med det sekundære antistoffet mot kanin. Det 

ble i begynnelsen benyttet et eldre antistoff i fortynning 1:10000 som ga fine bånd uten 

bakgrunnsstøy. Det ble deretter bestilt et nytt antistoff med samme LOT-nummer 

(identifikasjonsmerking til et begrenset produksjonsparti), men dette antistoffet ga mange 

uspesifikke bånd under framkalling. Ved å fortynne antistoffet 1:20000 forsvant mye av 

bakgrunnsstøyen. Det eldre antistoffet hadde trolig blitt delvis degradert og dermed mistet litt 

av effekten. 

Forskningsgruppen hadde flere proteinkontroller tilgjengelig, og en del av oppgaven var å 

undersøke hvilke kontroller som passet best til differensierte myotuber. β-actin er en vanlig 

proteinkontroll, men er ikke godt egnet for skjelettmuskulatur da endringer i cellevekst kan 

endre actinsyntesen [61]. Uttrykket av β-actin nedreguleres i differensierte myotuber [70], noe 

som også vises i denne oppgaven. Under celledyrkning ble det observert at Plin2-/--cellene 

differensierte bedre enn Plin2+/+, og under westernblotting ble det i figur 3.3 observert at 

Plin2-/--cellene med atglistatin hadde mindre β-actin enn de andre cellene. β-actin er derfor 

ikke et egnet kontrollprotein for differensierte myotuber, da uttrykket vil påvirkes av hvor 

godt myotubene har differensiert. GAPDH er ifølge produktdatabladet et enzym involvert i 

glykolyse, og er konstant uttrykt i stor grad i nesten alle vev. GAPDH viste tendens til ulikt 

proteinuttrykk mellom prøvene, men proteinuttrykket hadde ikke et spesielt mønster mellom 

Plin2+/+ og Plin2-/- myotubene ved ulike behandlinger. Dette gjør det vanskelig å si noe om 

hvor godt kontrollproteinet fungerer på prøver fra myotuber. GRP78 er i følge 

produktdatabladet viktig for folding av polypeptidkjeder ved ER, og finnes i de fleste celler. 

GRP 78 varierte ikke mellom prøvene i et spesielt mønster, og så ut til å fungere som et godt 

kontrollprotein for westernblotting av myotuber. I denne oppgaven ble dette kontrollproteinet 

brukt som kontroll på en membran med tre ulike proteiner, og gir derfor det mest sikre 

resultatet av de tre proteinkontrollene.  
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4.4 Perilipin 2s påvirkning på proteinuttrykket til 
andre perilipiner 

I denne oppgaven ble det ved hjelp av westernblotting vist at inkubering med PLIN2-antistoff 

kun ga bånd hos Plin2+/+ myotuber og ikke hos Plin2-/- myotuber. Dette viste at myotubene 

benyttet i oppgaven faktisk var Plin2+/+ og Plin2-/-. PLIN2 er kun stabilt når det er LD til 

stede, og proteinet vil degraderes dersom det ikke er LD i cellen [71]. Myotuber som dyrkes i 

kultur vil normalt inneholde lite LD, og det tilsettes som regel fettsyrer i inkubasjonsmediet 

for å få dannet LD. Dette vises også ved westernblotting i denne oppgaven, der Plin2+/+ ikke 

har bånd for PLIN2 hos cellene inkubert med DMSO i stedet for BSA-OA. Deteksjon av 

Plin2 kan derfor fungere som et mål på om det finnes LD i en celle eller ikke.  

I celler som mangler Plin2 kan det tenkes at uttrykket av andre perilipiner blir endret. I denne 

oppgaven ble det observert at myotuber uten Plin2 viste tendenser til lavere proteinuttrykk av 

PLIN3 i cellen, mens isolerte LD fra både Plin2+/+ og Plin2-/- hadde likt uttrykk av PLIN3 på 

overflaten. Andre studier har vist at celler som mangler Plin2 har mer PLIN3 på overflaten av 

LD. Ohsaki et al. [72] observerte ved fjerning av Plin2 i Huh7 celler ved hjelp av siRNA at 

total ekspresjon av PLIN3 i cellen ikke ble endret signifikant. Studien viste derimot ved hjelp 

av immunofluorensemikroskopi en økning av PLIN3 på overflaten av LD der det var mindre 

PLIN2. Videre foreslo studien at PLIN2 har en rolle i å hemme binding av PLIN3 til LD. 

Dette støttes av studien til Bell et al. [73] som viste at nedregulering av Plin2 ekspresjon ved 

hjelp av siRNA i AMLI2 celler fra lever førte til at flere PLIN3 proteiner bevegde seg til 

overflaten av LD. PLIN3 er stabil i cytosol uten LD [22], og disse studiene indikerer at 

ekspresjonen av PLIN3 i cellen er uforandret hos Plin2-/-, men at flere PLIN3 beveger seg til 

LD fra cytosolreservoaret. Disse studiene er derimot gjort in vivo på leverceller, og det kan 

tenkes at PLIN2 og PLIN3 har ulike funksjoner i ulike vev. En studie av Bosma et al. [36] 

viste at ekspresjonen av PLIN3 i C2C12-myotuber ikke ble påvirket av å hemme uttrykket av 

Plin2. Denne studien undersøkte derimot ikke proteinuttrykket på overflaten av LD. Det har 

også blitt vist at fibroblastceller fra Plin2-/- mus har evnen til å danne LD og at fettsyreopptak 

og lipolyse ikke endres da PLIN3 blir det mest bundne proteinet på LD-overflaten [40]. I 

samme studie ble det vist at ved mangel på både PLIN2 og PLIN3 ble lipidmetabolismen 

endret, der cellene dannet mindre LD. Disse observasjonene støtter hypotesen om at PLIN3 

spiller en viktig rolle i lipidmetabolismen. Ifølge resultatene fra denne oppgaven kan det se ut 

til at både Plin2+/+ og Plin2-/- har like mye PLIN3 i cellen og på overflaten av LD, noe som 
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motsier studiene nevnt ovenfor. Resultatene fra denne oppgaven indikerer at PLIN3 ikke blir 

mer bundet til LD dersom PLIN2 fjernes, og at det derfor ikke fungerer som et reserveprotein 

for PLIN2 i skjelettmuskulatur. Det er derimot ikke mulig å avkrefte denne teorien basert på 

denne oppgaven da den bør replikeres for å få et pålitelig resultat. 

Det ble ikke funnet endring i proteinuttrykk av PLIN4 i myotuber uten Plin2 sammenlignet 

med myotuber med Plin2. Det var i tillegg problemer med å detektere PLIN4 på overflaten av 

LD, noe som gjør det vanskelig å si noe om endringer av proteinuttrykk av PLIN4 på LD ved 

fjerning av Plin2. En studie har vist at PLIN4 finnes i cellemembran (sarkolemma) i 

skjelettmuskelen m. vastus lateralis fra mennesket [41]. En annen studie har identifisert 

PLIN4 på isolerte LD fra skjelettmuskelen til mus ved hjelp av proteomics [74]. Dette 

samsvarer med funn i denne oppgaven, selv om proteinbåndet ved PLIN4 på LD var veldig 

svakt. PLIN4 binder seg primært til LD som inneholder kolesterol, mens de andre perilipinene 

bindes til LD med både TAG og kolesteroler [43]. I dette forsøket ble det benyttet BSA-OA 

som gir TAG inne i LD, noe som kan forklare hvorfor det var problemer med å detektere 

PLIN4 på overflaten av denne typen LD. En annen mulighet er også at små LD går tapt under 

isolering av LD, og siden PLIN4 assosieres til små LD i adipocytter [29, 42] kan det tenkes at 

PLIN4 også gjør dette i skjelettmuskulatur, og at proteinet fjernes med de små LD under 

isoleringen. Det er derfor vanskelig å si noe om PLIN4s rolle i skjelettmuskulatur da 

resultatene i denne oppgaven ikke viste endring i proteinuttrykk hos Plin2+/+ og Plin2-/- 

inkubert med eller uten atglistatin, og siden det er få studier som er gjort på dette proteinet i 

skjelettmuskulatur. Proteinets rolle er til dels beskrevet i fettceller differensiert i kultur, hvor 

det er foreslått at proteinet dekker nydannede LD [29, 42]. Det er derimot tenkelig at PLIN4 

har ulike roller i ulike vev, og det kan ikke trekkes en konklusjon om hva PLIN4s rolle i 

skjelettmuskulatur er basert på denne oppgaven. 

Det ble også vist et stabilt proteinuttrykk av PLIN5 i celler fra Plin2+/+ og Plin2-/- behandlet 

med eller uten BSA-OA og med eller uten atglistatin. I motsetning til PLIN2 [71] vil ikke 

PLIN5 brytes ned når det ikke er LD til stede [22], og dette gir et stabilt uttrykk i celler 

inkubert med og uten BSA-OA. En studie har vist at tap av hepatisk Plin2 i hepatocytter fra 

mus ga en dramatisk oppregulering av PLIN5 i cellene etter høyfettdiett [32]. En teori har 

derfor vært at PLIN5, sammen med PLIN3 [40], tar over rollen til PLIN2 dersom proteinet 

fjernes, og teoretisk burde det blitt observert sterkere bånd hos disse to proteinene på 

overflaten av LD hos myotuber uten Plin2. I denne oppgaven var det vanskelig å detektere 
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PLIN5 på overflaten av isolerte LD, og det er usikkert om det skyldes en feil under 

detektering eller om proteinet ikke finnes på LD. Flere in vivo studier har indikert at PLIN5 

lokaliseres på overflaten av LD i MLTC-1 museceller [75], i kardiomyocytter fra mus [44], i 

eggstokkceller fra kinesisk hamster (CHO-celler) [22] og i skjelettmuskelen fra rotte (m. 

Gastricnemius) og menneske [76]. Det er likevel en mulighet at uttrykket og funksjonen til 

PLIN5 er ulik mellom celletyper. Siden PLIN5 observeres på LD i hele celler men ikke på 

isolerte LD, kan det hende proteinet går tapt under isoleringsprosessen, at det er andre 

faktorer inne i cellen som holder proteinet stabilt på LD eller at PLIN5 er veldig svakt 

assosiert til LD. Det bør undersøkes ved hjelp av westernblotting om PLIN5 befinner seg i 

noen av løsningene som forkastes etter sentrifugering ved LD-isolering. En forskningsgruppe 

utførte proteomics på isolerte LD fra C2C12-celler (fra museskjelettmuskel) som var inkubert 

med 200 µM OA, og listet opp PLIN2, PLIN3 og PLIN4 av perilipinene som befant seg på 

LD [74]. PLIN5 ble ikke nevnt, noe som indikerer at proteinet ikke ble detektert i deres 

studie. Dette støtter funnene i denne oppgaven, men da det er ulike cellelinjer kan det også 

hende at uttrykket av PLIN5 er annerledes i de forskjellige cellene. Isolerte LD fra Plin2+/+ og 

Plin2-/- bør undersøkes ved hjelp av proteomics slik at funnene i denne oppgaven kan støttes 

opp eller forkastes.  

4.5 Perilipin 2 og regulering av ATGL på overflaten 
av lipiddråper 

Forskningsgruppen har tidligere vist at myotuber som mangler Plin2 akkumulerer mindre 

triglyserider, frigjør fettsyrer raskere fra LD og forbrenner mer fettsyrer og mindre glukose 

enn normale myotuber (upubliserte data). Det er fortsatt usikkert hvordan mangel på PLIN2 

gir disse endringene i myotubene. En teori er at PLIN2 påvirker lipolyse ved å regulere eller 

hemme tilgangen ATGL har til LD, noe som vil forklare hvorfor det akkumuleres mindre 

TAG i LD og hvorfor det frigjøres fettsyrer raskere når PLIN2 fjernes. Det var derfor ønskelig 

å sammenligne proteinuttrykket av ATGL i cellene og på LD i Plin2+/+ og Plin2-/- myotuber.  

I denne oppgaven ble det observert ved hjelp av westernblotting at det var mindre ATGL i 

celler og på LD uten Plin2. Dette indikerer at det er mer ATGL til stede hos celler og LD som 

har Plin2. Dette strider mot teorien over og flere ulike studier som har foreslått at PLIN2 

reduserer assosiasjon av ATGL til LD [29, 39]. Listenberger et al. [77] har vist at transfeksjon 

av Plin2 fra gnagere til HEK 293 celler (humane nyreceller) reduserte assosiasjon av ATGL 
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og PLIN3 til lipiddråpene. Wang et al. [45] viste at overekspresjon av Plin2 i CHO-celler 

førte til at mindre ATGL befant seg på overflaten av LD, og foreslo videre at PLIN2 og 

ATGL konkurrerer om bindingsseter på LD. Bell et. al [73] viste at fravær av PLIN2 og 

PLIN3 i AML12-celler fra muselever førte til økt mengde ATGL på overflaten av LD. Disse 

studiene er derimot gjort på andre celletyper enn det som er blitt brukt i denne oppgaven, og 

dette kan være en mulig grunn til at denne oppgaven gir andre resultater. Det kan tenkes at 

PLIN3 overtar rollen til PLIN2 dersom proteinet fjernes, men da det i denne oppgaven ikke 

viste økt mengde PLIN3 på LD-overflaten, er det vanskelig å konkludere med at det er 

grunnen til mindre ATGL på LD. Wang et al. [45] har foreslått at PLIN5 spiller en viktig rolle 

i å hemme ATGL på overflaten av LD. I denne oppgaven ble det ikke detektert PLIN5 på 

overflaten av LD, men det er usikkert om dette skyldes feil i metoden eller om PLIN5 ikke 

befinner seg på LD. Dersom det er feil i metoden kan det tenkes at mer PLIN5 faktisk 

befinner seg på LD, og at det er derfor det er mindre ATGL på overflaten. Dette ville da gitt 

samme resultater som studiene over. Ut fra dette bør forsøket utføres flere ganger for å 

studere tilstedeværelsen av PLIN5 på overflaten av LD, og dermed undersøke om PLIN5 

overtar rollen til PLIN2 i skjelettmuskulatur.  

En annen faktor som kunne påvirke mengden ATGL på overflaten av LD var bruk av 

enzymhemmeren atglistatin. Det kunne tenkes at det var mindre ATGL på LD behandlet med 

atglistatin fordi atglistatin bindes til ATGL. Dersom de bindes på samme bindingssete eller 

bindingen fører til en konformasjonsendring av ATGL, vil ikke ATGL kunne bindes videre til 

LD. Det er derimot vist i en studie at atglistatin ikke fjerner ATGL fra lipiddråper. Atglistatin 

inaktiverer ATGL både med og uten CGI-58 til stede, og forstyrrer heller ikke interaksjonen 

mellom ATGL og CGI-58 [46]. Dette vil derfor ikke påvirke mengden ATGL på LD.  
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4.6 Veien videre 

I denne oppgaven ble celledyrkning, lipiddråpeisolering og westernblotting benyttet for å 

studere de to Plin2 donorene som var til rådighet. På grunn av lite prøvemengde etter 

isolering av LD, var det begrenset med prøvemateriale til å kjøre nok membraner for å teste 

proteiner på overflaten av isolerte LD. Forsøkene bør repeteres for å gjennomføre et nytt 

westernblott på isolerte lipiddråper slik at resultatene i denne masteroppgaven kan støttes eller 

motbevises.  

Plin2+/+ og Plin2-/- donorene som er benyttet i denne oppgaven vokste noe ulikt. Det er uklart 

om dette kun kan tilskrives mangel på Plin2, eller om noe ulike satelittceller er blitt selektert 

under opprensingen. Det bør vurderes å isolere nye celler fra Plin+/+ og Plin2-/- der det tas ut 

celler fra et mer begrenset område av muskelen hos begge donorene. På denne måten kan 

sannsynligheten for at cellene stammer fra samme muskel økes, og helst bør de stamme fra M. 

soleus som er en oksidativ muskel som lagrer mer LD. 

Forskningsgruppen bør optimalisere isoleringen av LD slik at det blir et større utbytte, noe 

som vil gjøre westernblotting bedre ved at prøvene kan appliseres etter samme TAG- og 

proteinkonsentrasjon.  

Siden perilipinene ser ut til å funksjonelt kunne kompensere for hverandre når de fjernes, 

hadde det vært interessant å undersøke myotuber fra mus som mangler genene for Plin2 og 

Plin3 i kombinasjon, og mus som mangler Plin2 og Plin5 genene. På denne måten kan 

samspillet mellom perilipinene studeres nøyere fra en annen innfallsvinkel, og muligens gi 

mer informasjon om hvordan lipolysen reguleres i skjelettmuskulatur. 

For å identifisere andre faktorer enn PLIN2 og de andre perilipinene som påvirker lipolyse fra 

LD bør det isoleres nye LD fra både Plin+/+ og Plin2-/- som videre undersøkes ved hjelp av 

proteomics. Med denne teknologien kan det identifiseres nye, ukjente proteiner som kanskje 

har en større rolle i reguleringen av lipolysen, og en eventuell forskjell i proteinuttrykket 

mellom de to celletypene vil vises i nøyere grad. 
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5 Konklusjon 
I denne oppgaven ble det vist at rene LD kunne isoleres fra dyrkede myotuber ved hjelp av 

nitrogenkavitasjon etterfulgt av lavhastighetssentrifugering og ultrasentrifugering. Det bør 

derimot fokuseres på å minske svinnet fra lavhastighetssentrifugeringen ved framtidig 

optimalisering av metoden. Det ble videre vist at westernblotting er en egnet måte å vise 

proteinuttrykket av perilipiner i hele myotuber og på isolerte LD, men det bør gjøres videre 

undersøkelser på tilstedeværelse av PLIN5 på LD-overflaten. 

Fjerning av Plin2 i myotuber påvirker ikke proteinuttrykket av andre perilipiner, og mindre 

ATGL bindes til overflaten av lipiddråpene. Dette tyder på at PLIN2 i cellene ikke påvirker 

binding av andre perilipiner til overflaten av LD. Mindre ATGL befinner seg på LD i 

myotuber som mangler Plin2, noe som tyder på at det er andre faktorer enn PLIN2 som 

regulerer tilgangen til overflaten av LD. Flere studier bør gjøres for å undersøke de ukjente 

mekanismene som fører til mindre akkumulering av triglyserider i LD og økt lipolyse i 

myotuber uten Plin2. 
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Appendiks 
1. Medier og løsninger til celledyrking av Plin2 myotuber 

Vekstmedium 

250 ml Hams F-10 Glutamax nutrient mixture (Life Technologies, #41550088) 

250 ml Dulbecco’s Modified Eagle Medium Glutamax (DMEM, 1 g/L glucose, Life 
Technologies, #21885108) 

100 ml Føtalt kalveserum 

5 ml Penicillin/streptomycin (100 U/ml/ 100 µg/ml) 

500µl Basic Fibroblast Growth Factor (FGF-basic) 5 ng/ml 

 

2x Frysemedium  
Til 4 cryorør (5 ml) 

4,5 ml Vekstmedium 

0,5 ml DMSO 

Celler trypsineres som vanlig og resuspenderes først i vekstmedium som er nedkjølt på is. 

Deretter fortynnes cellene 1:1 med frysemedium slik at sluttkonsentrasjon blir 5 % DMSO. 

 

Differensieringsmedium 

500 ml Dulbecco’s Modified Eagle Medium Glutamax (DMEM, 1 g/L glucose, Life 
Technologies, #21885108) 

10 ml Hesteserum 

5 ml penicillin/streptomycin (100 U/ml/ 100 µg/ml) 

 

Konsentrert proteaseinhibitorløsning (25x Complete Stock) 

1 Complete proteaseinhibitor minitablett løses i 0,4 ml Milli-Q vann 
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RIPA buffer 

5 ml 1 M Tris-HCl 

3 ml 5 M NaCl 

4 ml 25 % NP-40 

5 ml 10 % Natrium deoxycholate 

0,5 ml 20 % SDS 

4 ml 0,5 M EDTA 

78,5 Milli-Q vann 

Lagres ved 4 °C. 

 

Høstebuffer 

40 µl Konsentrert proteaseinhibitorløsning (25x Complete Stock) 

960 µl RIPA-buffer 
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2. Medier og løsninger til celledyrking av Sol8-celler 

Stock mix (50x) 

59,58 g HEPES 

15 g NaHCO3 

1,1 g Natriumpyruvat 

Løses opp ved å varme blandingen til 37 °C. pH justeres til 7,4 ved 37 °C. Sterilfiltreres. 

 

Basalmedium 

1 pk Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM, Sigma, #D5648) med glukose og L-
glutamin, pulver 

970 ml Milli-Q vann 

20 ml 50x Stock mix (steril) 

Sterilfiltreres i 2500 ml flaske, lagres ved 4 °C. 

 

Vekstmedium 

400 ml Basalmedium 

100 ml Føtalt kalveserum (Gibco 26140-079) 

5 ml Penicillin/streptomycin (100 U/ml/ 100 µg/ml) 

 

Differensieringsmedium 

500 ml Basalmedium 

10 ml Hesteserum 
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3. Løsninger for LD-isolering 

1 M Tricine Stock-løsning 

8,96 g Tricine 

40 ml Milli-Q vann 

pH justeres til 7,8 ved hjelp av NaOH, deretter tilsettes Milli-Q vann til 50 ml. 

 

5x Buffer A 

21,4 g Sukrose 

20 ml Milli-Q vann 

6,25 ml 1M Tricine Stockløsning 

Til 50 ml Milli-Q vann 

 

Buffer B 

2 ml 500 mM HEPES 

2,5 ml 2 M KCl stock 

50 µl 2 M MgCl2 stock 

4 ml 50 % sukrose stock 

Tilsettes Milli-Q vann til 35 ml, pH justeres til 7,4. Milli-Q vann tilsettes til 50 ml. 

 

Buffer C 

2 ml 500 mM HEPES 

2,5 ml 2 M KCl stock 

50 µl 2 M MgCl2 stock 

Tilsettes Milli-Q vann til 40 ml, pH justeres til 7,4. Milli-Q vann tilsettes til 50 ml. 
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4. Buffere og løsninger for westernblotting 

2x Laemmli buffer 

2,1 ml 3 M Tris-HCl 

10 ml Glyserol 

10 ml 20 % SDS 

1 ml 1 % Bromfenol blått 

21,9 ml Milli-Q vann 

DTT ble tilsatt rett før bruk i forholdet 1:9 med løsningen ovenfor. 

 

10x Kjørebuffer  

30 g 250 mM Tris-base 

144 g 1,92 M glysin 

10 g SDS 

Til 1 L Milli-Q vann 

 

1x Kjørebuffer 

100 ml 10x kjørebuffer 

900 ml Milli-Q vann 

 

10x Overføringsbuffer 

30 g 250 mM Tris-base 

144 g 1,92 M glysin 

Til 1 L Milli-Q vann 
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1x Overføringsbuffer  

100 ml 10x overføringsbuffer 

800 ml Milli-Q vann 

100 ml Metanol 

 

10x TBS-T 

24,2 g 200 mM Tris-base 

80,15 1370 mM NaCl 

1 M HCl 

Til 1 L Milli-Q vann 

 

1x TBS-T 

100 ml 10x TBS-T 

1 ml Tween-20 

Til 1 L Milli-Q vann 

 

Blokkeringsbuffer 

5 g BSA 

100 ml 1x TBS-T 

 

Strippeløsning 

7,5 g Glysin 

4,3 g Mg(CH3COO)2·4H20 

3,7 g KCl 

800 ml Milli-Q vann 

pH justeres til 2,2 med HCl og det tilsettes Milli-Q vann til 1 L. 



Appendiks 

 67  
 

5. Oversikt over membranene brukt for westernblotting av hele celler. 

Antistoffene er framkalt i rekkefølgen framstilt, med første antistoff øverst og siste antistoff 

nederst. 

 

Membran 1 

 

 

Membran 2 

 

 

Membran 3 
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6. Oversikt over membranene brukt for westernblotting av LD 
Antistoffene er framkalt i rekkefølgen framstilt, med første antistoff øverst og siste antistoff 
nederst 

 

 

Membran 1 

 

 

 

Membran 2 

 


