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Abstract 
Introduction:	 The	 cytochrome	 P450	 (CYP)-enzymes	 in	 the	 CYP3A	 subfamily	 are	 the	
most	 abundant	 CYP-enzymes	 expressed	 in	 the	 human	 liver	 and	 intestine.	 Previous	
studies	 report	 an	 inverse	 relationship	between	BMI	 and	 expression	of	 CYP3A4	 in	 the	
gut	and	liver	in	morbidly	obese	patients.	The	expression	of	CYP3A5	and	CYP3A4	in	the	
gut	and	liver	is	well	documented,	but	a	few	studies	have	observed	the	presence	of	the	
enzymes	 in	 the	 stomach	 as	 well.	 Atorvastatin	 is	 mainly	 metabolized	 by	 the	 CYP3A-
enzymes,	and	the	lactone	form	of	atorvastatin	has	the	highest	affinity	to	these	enzymes.	
The	aim	of	this	study	was	to	optimize	Western	blot	methods	to	semi-quantify	CYP3A4	
and	 CYP3A5,	with	 CYP3A5	 in	 particular.	 These	methods	were	 used	 to	 determine	 the	
protein	expression	of	CYP3A4	and	CYP3A5	in	biopsies	of	stomach	and	liver	in	patients	
with	morbid	obesity.	A	possible	correlation	between	the	protein	expression	of	CYP3A4	
and	 CYP3A5	 in	 biopsies	 and	 the	 patients'	 oral	 clearance	 (CL/F)	 of	 atorvastatin	 was	
studied.	
	
Method:	The	Western	blot	methods	for	CYP3A4	and	CYP3A5	were	optimized	by	testing	
different	times	of	blotting,	various	regression	models	for	standard	curves,	and	various	
dilutions	 of	 the	 primary	 antibody.	 The	 tissue	 samples	 included	 in	 this	 project	 were	
gastric	 and	 liver	 biopsies	 from	 patients	 who	 participated	 in	 a	 joint	 project	 with	 the	
Centre	 for	 Morbid	 Obesity	 in	 Tønsberg.	 The	 liver	 biopsies	 were	 homogenized	 with	
Precellys®24,	while	biopsies	 from	 the	 stomach	were	homogenized	with	either	Potter-
Elvehjem	homogenizer	 or	 Precellys®24.	 The	 homogenates	 from	Potter-Elvehjem	 also	
underwent	 subcellular	 fractionation	 to	 produce	 microsomes.	 The	 optimized	Western	
blot	methods	were	used	to	analyze	 the	CYP3A	concentrations	 in	microsomal	 fractions	
and	 homogenates.	 Gel	 electrophoresis	 separated	 the	 proteins	 in	 the	 samples,	 with	
subsequent	 blotting	 of	 the	 proteins	 onto	 nitrocellulose	 membranes,	 while	 the	
processing	of	the	membrane	and	the	detection	of	bands	were	done	in	ChemiDocTM	MP	
imager	 (Bio-Rad).	 The	 software	 ImageLabTM	 (Bio-Rad)	 was	 used	 to	 measure	 the	
intensity	of	the	bands,	and	data	were	processed	by	plotting	increasing	intensity	of	the	
bands	against	the	increasing	concentration	of	the	standards	in	Graphpad	Prism	(Version	
6).	
	
Results:	Linear	regression	of	the	standard	curve	for	CYP3A4	and	sigmoidal	regression	
of	the	standard	curve	for	CYP3A5	showed	a	good	curve	fit.	Validation	of	the	method	for	
quantification	of	CYP3A5	showed	good	intraday	precision	and	accuracy	in	the	lower	and	
middle	range	of	the	standard	curve.	Protein	expression	of	CYP3A4	and	CYP3A5	in	liver	
homogenates	 in	 this	 study	 was	 of	 the	 same	 magnitude	 as	 in	 previous	 studies	 in	
morbidly	obese	patients	examined	in	our	research	group.	Bands	that	travelled	a	shorter	
distance	 than	 CYP3A4	 and	 CYP3A5	 from	 transfected	 insect	 microsomes	 were	 also	
detected	from	both	liver	and	stomach	biopsies.	The	expression	of	CYP3A4	and	CYP3A5	



in	the	liver	and	the	CL/F	values	of	atorvastatin	(lactone	or	acid	form)	from	the	patients	
showed	no	association.		
	
Conclusion:	 Western	 blot	 methods	 were	 optimized	 for	 semi-quantitative	 analysis	 of	
CYP3A4	and	CYP3A5	 in	 tissue	 samples.	The	quantified	 concentrations	of	CYP3A4	and	
CYP3A5	 in	 liver	 homogenates	 from	 morbid	 obese	 patients	 were	 low.	 The	 detected	
bands	in	liver	and	stomach	which	travelled	a	shorter	distance	than	the	bands	from	the	
CYP3A4	and	CYP3A5	 standards	must	 be	 studied	 further	 to	determine	whether	 this	 is	
CYP3A	enzymes	or	nonspecific	binding	to	antibodies.	
 
 



Sammendrag 
Introduksjon: CYP3A-enzymer er de kvantitativt viktigste CYP-enzymene i lever og tarm. 
Det er tidligere beskrevet en invers sammenheng mellom BMI og uttrykk av CYP3A4 i tarm 
og lever hos pasienter med sykelig overvekt. Uttrykk av CYP3A4 og CYP3A5 i lever og 
tarm er godt dokumentert, men det er bare et fåtall av artikler som rapporterer om uttrykk av 
enzymene i ventrikkel. Atorvastatin er et kolesterolsenkende legemiddel som gjennomgår 
omfattende CYP3A-metabolisme, og laktonformen av atorvastatin har høyest affinitet til 
disse enzymene. Hensikten med dette arbeidet var å optimalisere Western blott-metoder for 
semikvantifisering av CYP3A4 og CYP3A5, med spesiell fokus på CYP3A5. Disse 
metodene skulle anvendes til å bestemme proteinuttrykket av CYP3A4 og CYP3A5 i biopsier 
fra ventrikkel og lever fra pasienter med sykelig overvekt. Deretter skulle en mulig 
korrelasjon mellom proteinuttrykket av CYP3A4 og CYP3A5 i biopsiene og pasientenes oral 
clearance (CL/F) av atorvastatin studeres.   
 
Metode: Western blot-metoder for CYP3A4 og CYP3A5 ble optimalisert med hensyn til 
optimalisering av standardkurve, testing av forskjellig tider for blotting, testing av ulike 
regresjonsmodeller for standardkurvene og ulike fortynninger av primærantistoff. 
Vevsprøvene inkludert i dette prosjektet var ventrikkel- og leverbiopsier fra pasienter som 
var med i et større samarbeidsprosjekt med Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, 
Tønsberg. Leverbiopsiene var homogenisert med Precellys®24, mens biopsiene fra ventrikkel 
ble homogenisert med enten Potter-Elvehjem homogenisator eller Precellys®24. Fra Potter-
Elvehjem homogenatene ble det også laget mikrosomfraksjoner ved subcellulær 
fraksjonering. Mikrosomfraksjonene og homogenatene ble analysert for proteinuttrykk av 
CYP3A-enzymer med optimaliserte Western blot-metoder hvor proteinene ble separert ved 
gelelektroforese, med påfølgende blotting over til nitrocellulosemembran, mens fremkalling 
og deteksjon av bånd ble gjort i ChemiDocTM MP imager (Bio-Rad). Intensiteten ble målt av 
ImageLabTM

 (Bio-Rad), og data ble bearbeidet ved å plotte økende intensitet av båndene mot 
økende konsentrasjon av standardene i Graphpad Prism (Versjon 6). 
 
Resultater: Lineær regresjon av standardkurven for CYP3A4 og sigmoidal regresjon av 
standardkurven for CYP3A5 viste god kurvetilpasning. Validering av metodene for 
kvantifisering av CYP3A5 viste god intradagpresisjon og -nøyaktighet i det nedre og midtre 
området av standardkurven. Det ble funnet proteinuttrykk av CYP3A4 og CYP3A5 i 
leverhomogenater i samme størrelsesorden som i tidligere studier på pasienter med sykelig 
overvekt undersøkt i vår forskningsgruppe. Det ble detektert bånd i både lever- og 
ventrikkelbiopsiene som vandret kortere enn CYP3A4 og CYP3A5 fra transfekterte 
insektsmikrosomer. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom uttrykk av CYP3A4 og 
CYP3A5 i lever og pasientenes CL/F av atorvastatin (lakton-eller syreformen). 
 
 
 



Konklusjon: Western blot-metoder ble optimalisert for semikvantitativ bestemmelse av 
CYP3A4 og CYP3A5 i vevsprøver. Det ble detektert lave konsentrasjoner av CYP3A4 og 
CYP3A5 i leverhomogenater fra pasienter med sykelig overvekt. De detekterte båndene i 
lever og ventrikkel som vandret kortere enn standardene for CYP3A4 og CYP3A5 må 
studeres videre for å avdekke om dette er CYP3A-enzymer eller uspesifikk binding til 
antistoffene.  
 

 



Forkortelser 

ADME Absorpsjon, distribusjon, metabolisme, ekskresjon 

AUC Areal under kurven (Area under curve) 

BMI Kroppsmasseindeks (Body Mass Index) 

BSA Bovint serumalbumin 

CL Clearance 

CV Variasjonskoeffisient 

CYP Cytokrom P450 

DTT Ditiotreitol 

EDTA Etylendiamintetraacetat 

EMA Europeisk legemiddelbyrå 

ER Endoplasmatisk retikulum 

GFR Glomerulær filtrasjonshastighet 

GI Gastrointestinal 

GS Gastrisk Sleeve 

H2SO4 Svovelsyre 

HRP Pepperrotperoksidase (Horseradish peroxidase) 

LC-MS Væskekromatografi – massespektrometri 

NAFLD Fettleversykdom, ikke alkoholisk (non-alcoholic fatty liver disease) 

NASH Ikke alkoholisk steatohepatitt (non-alcoholic steatohepatitis) 

PBS Fosfat-bufret saltvannsløsning (phosphate buffered saline) 

r2 Korrelasjonskoeffisient 

rpm Rotasjoner per minutt 

SDS Natriumlaurylsulfat (Sodium dodecyl sulphate) 

T-TBS Tris-tween-bufret saltvannsløsning (tris tween buffered saline) 

TBS Tris-bufret saltvannsløsning (tris buffered saline) 

Vd Distribusjonsvolum 

WHO Verdens helseorganisasjon 
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1 Introduksjon 
 

1.1 Farmakokinetikk 
 

Legemiddelrespons er forutsatt at legemiddelet når målstedet. Farmakokinetikk beskriver 

bevegelsen av et legemiddel i kroppen, og relaterer inntak av en legemiddeldose til 

eksponering av legemiddelet i systemkretsløpet [1]. Eksponering av legemidler er forutsatt at 

legemiddelet når det systemiske kretsløp. Det er flere prosesser involvert i dette; absorpsjon, 

distribusjon, metabolisme og ekskresjon (ADME).  

 

Biotilgjengelighet og absorpsjon 

Biotilgjengelighet er en farmakokinetisk parameter som beskriver andel av et legemiddel som 

når systemisk kretsløp ved oralt inntak av legemiddelet, og er begrenset av absorpsjon og 

førstepassasjemetabolisme i lever og tarm. Gastrointestinaltrakten (GI) skal sørge for 

absorpsjon av næringsstoffer, men skal også hindre opptak av xenobiotiske, eller fremmede 

substanser. Den første absorpsjonsprosessen ved oralt inntak av legemiddel starter i 

ventrikkelen, men mesteparten av legemiddelet absorberes via tynntarmen. Biotilgjengelighet 

(F) er angitt som prosentandel eller fraksjon. F angis som F = FF ∙ FG ∙ FH, hvor FF er andel 

legemiddel som unngår ekskresjon i feces, FG er andel legemiddel som unngår metabolisme i 

tarmvegg og FH er andel legemiddel som unngår metabolisme i lever og biliær ekskresjon til 

galleblæren. Absorpsjonshastighet og evne til å absorbere i GI avhenger av overflateareal, 

permeabilitet og blodflow i tilfeller hvor perfusjon er det hastighetsbestemmende trinnet [1]. 

Det høye antallet av villi og mikrovilli gir tynntarmen et stort overflateareal som er beregnet 

til å være på rundt 200 m2, mens magesekken har et overflateareal på rundt 1 m2. Det er 

omtrent 1 liter blod som passerer kapillærene i tarmsystemet hvert minutt, i motsetning til 

150 ml blod hvert minutt i ventrikkelen. Permeabiliteten i tynntarmen er også høyere enn i 

ventrikkelen. Alle disse faktorene er grunnen til at absorpsjon av legemiddel hovedsakelig 

finner sted i tynntarm og ikke i ventrikkel [1]. På grunn av de anatomiske og fysiologiske 

egenskapene er det bred enighet om at ventrikkelen spiller en veldig liten rolle i absorpsjonen 

av legemidler. Roush [2] har sett på effekten av treg ventrikkeltømming og påfølgende 

økning i legemiddelabsorpsjon i ventrikkelen og konkluderte med at den spiller en større rolle 

i absorpsjonen av legemidler enn tidligere antatt.  
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Distribusjon 

Legemiddel som tas opp i systemisk kretsløp er fordelt i perifert vev og sirkulasjonssystemet, 

hvor den reversible transporten av legemiddelet mellom blod og vev kalles for distribusjon. 

Distribusjonsvolum (Vd) beskriver forholdet mellom mengde legemiddel som er distribuert i 

perifert vev og mengde legemiddel i sirkulasjonssystemet. Høyt distribusjonsvolum vil si at 

en høy mengde av legemiddelet er distribuert i perifert vev, som for eksempel fettvev [1]. 

 

Metabolisme og ekskresjon 

Metabolisme er en av to måter kroppen eliminerer legemidler på. Enzymer omdanner 

legemidlene til mer hydrofile metabolitter som er lettere å skille ut enten via galle eller urin. 

Etter absorpsjon fra GI, går legemiddelet via portåren til lever. Flere legemidler gjennomgår 

omfattende metabolisme i lever og tarm, og den største gruppen enzymer som er ansvarlig for 

metabolismen er cytokrom P-450 enzymene (CYP-enzymer). Omfattende førstepassasje-

metabolisme er en viktig årsak til lav oral biotilgjengelighet for flere legemidler. I noen 

tilfeller gjennomgår legemidler også omfattende metabolisme i andre vev som blod, nyrer og 

lunger [1]. Legemidler elimineres også ved ekskresjon. Ekskresjon er en irreversibel prosess 

hvor kroppen utskiller uforandret legemiddel, med nyrene som det organet hvor mesteparten 

av ekskresjonen foregår. Effektiviteten av eliminasjon måles ved hjelp av clearance (CL), 

som beskriver volumet av blod som renses for legemiddel i eliminasjonsorganene per 

tidsenhet. Denne avhenger av to faktorer. Den første faktoren er mengde legemiddel som når 

ekskresjons- og metabolismeorganene med blodet. Den andre faktoren er ekskresjons- og 

metabolismeorganenes evne til å fjerne legemiddel fra tilført blod.  

 

1.2 CYP-enzymer 
 

CYP-enzymer er en superfamilie av enzymer som bl.a. er viktig i nedbrytningen av 

xenobiotiske stoffer. De tre viktigste familiene i legemiddelsammenheng er CYP1, CYP2 og 

CYP3 [3, 4]. CYP4-CYP51 familiene er enzymfamilier som også forekommer hos 

mennesker, men som er nedbrytere av endogene substanser.  

 

Interindividuelle forskjeller i aktivitet av CYP-enzymene fører til betydelig variasjon i 

systemisk eksponering av legemidler. Dette er en utfordring ved dosering av legemidler som 

gjennomgår betydelig metabolisme av CYP-enzymene. Genetisk polymorfisme er en viktig 
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grunn til individuell variasjon i funksjon av flere CYP-enzymer som CYP2D6, CYP2C9 og 

CYP2C19. Genetisk polymorfisme er definert som variasjon i DNA sekvensen i et allel med 

en hyppighet større enn 1% hos befolkningen [1, 4]. Andre årsaker til interindividuell 

variasjon i uttrykk av CYP-enzymer er kjønn, vekt, alder og legemiddelinteraksjoner. 

Generelt sett nedbrytes legemidler raskere hos kvinner, og det gjelder spesielt legemidler som 

metaboliseres av CYP3A4. Det er rapportert om dobbelt så høyt uttrykk av CYP3A4 i lever 

hos kvinner enn hos menn [3]. Spedbarn har lav enzymkapasitet som følge av underutviklede 

organer, som lever. CYP-systemet er ikke fullt utviklet før i 1-årsalderen [3]. Eldre har 

redusert kapasitet til å bryte ned legemidler. Det er ikke en direkte konsekvens av nedsatt 

uttrykk av CYP-enzymene, men som et resultat av fysiologiske endringer som økt mengde 

fettvev, redusert GFR (Glomerulær filtrasjonshastighet), redusert vekt og redusert blodflow 

til organene [3, 5]. Noen legemidler og kjemikalier øker uttrykket av visse CYP-enzymer. 

Alkohol og røyk øker for eksempel uttrykket av henholdsvis CYP2E1 og CYP1A2. 

Fenobarbital og karbamazepin induserer CYP2C9 [3]. Den vanligste mekanismen for 

induksjon av CYP-enzymer skjer via en endring i gentranskripsjonen, som fører til en økt 

uttrykk av det aktuelle CYP-enzymet [6].  

 

1.2.1 CYP3A 
CYP3A isoenzymene utgjør størsteparten av CYP-enzymene i tarm (Figur 1A) og i lever 

(Figur 1B) [7-9]. CYP3A-underfamilien består av CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 og 

CYP3A43. CYP3A4/5 er av de mest kjente enzymene blant CYP3A-underfamilien. CYP3A7 

uttrykkes hovedsakelig hos fostre, og utgjør rundt 50% av CYP-enzymene i leveren før 

fødsel. Enzymuttrykket nedreguleres kort tid etter fødselen, men det er funnet uttrykk av små 

mengder CYP3A7 protein og mRNA i lever og tarm hos voksne [3, 10]. 
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Figur 1. A: Andel av ulike CYP-enzymer i tarm. B: Andel av ulike CYP-enzymer i lever. Figurene er 
modifisert fra data i Paine et al. [7]. 
 

1.2.2 CYP3A4 
CYP3A-enzymene finnes hovedsakelig i tarm og lever [3, 4]. CYP3A4 er det kvantitativt 

viktigste CYP-enzymet og har derfor en stor rolle i førstepassasjemetabolisme av perorale 

legemidler. Sammen med CYP3A5, har CYP3A4 størst rolle blant CYP-enzymene i 

metabolisme av legemidler. Kombinert metaboliserer de 30% av alle legemidler som 

metaboliseres av CYP-enzymer (Figur 2). Individuell variabilitet i uttrykk av CYP3A4 er 

rapportert å være opp mot 100 ganger [3]. Variabilitet i CYP3A4-aktivitet skyldes en rekke 

faktorer. CYP3A4 er utsatt for inhibering og indusering av en rekke kjemikalier og vanlig 

brukte legemidler. Kjente inhibitorer er grapefrukt juice, erytromycin og ketokonazol. Kjente 

indusere er johannesurt, mikonazol og karbamazepin [3, 4]. Det er også genetiske årsaker til 

variabilitet i CYP3A4-aktivitet. Det har i nyere tid blitt utført mye arbeid for å identifisere 

ulike allelvarianter som kan påvirke CYP3A4-aktivitet. CYP3A4*1B er et kjent allel og 

foreløpig data fra in vitro-studier viser at CYP3A4*1B er forbundet med økt 

transkripsjonshastighet i promoterregionen, og uttrykk av denne allellvarianten har vist å øke 

clearance av midazolam in vivo [8]. CYP3A4*22 ble først beskrevet i 2011, og er rapportert å 

være assosiert med nedsatt CYP3A4-aktivitet og -uttrykk. Dette kan forklare noe av den 

interindividuelle forskjellen i dose-respons som observeres ved bruk av legemidler som 

metaboliseres av CYP3A4 [8].  
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Figur 2: Andel av legemidler som metaboliseres av de ulike CYP-enzymene. Modifisert fra data fra Zanger og 
Schwab [3]. 
 

 

1.2.3 CYP3A5 
CYP3A5 er distribuert i flere vev som lever, tarm, nyrer og lunger [3, 11]. CYP3A5 utviser 

polymorfisme og 25 allelvarianter er hittil beskrevet [12]. Funksjonell CYP3A5 kodes av 

CYP3A5*1. Den vanligste allelvarianten CYP3A5*3 uttrykker ikke funksjonell CYP3A5. 

CYP3A5*3 fører til ukorrekt splicing av mRNA, noe som fører til et prematurt stoppkodon. 

Det resulterer i minimalt uttrykk av CYP3A5, og en avkortet versjon av CYP3A5 [13]. Rundt 

10-25% av den kaukasiske befolkningen har CYP3A5*1-allelet [13]. Samtidig er det funnet 

hepatisk uttrykk av CYP3A5, hos 55% afroamerikanere, 33% japanere, og 10-25% 

kaukasiere [14].  

 

CYP3A5 bidrar til metabolisme av en rekke kjente legemidler som midazolam, takrolimus, 

ciklosporin og sequinavir [12]. I nyere tid har flere artikler rapportert om CYP3A5 og dens 

mulige rolle i forhøyning av blodtrykk, men motstridende data gjør det vanskelig å komme 

frem til en konklusjon [15].  
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1.2.4 Uttrykk av CYP i ventrikkel 
 

I en studie av membranfraksjoner opparbeidet fra ventrikkelbiopsier, fant Canaparo et al. 

CYP3A4 konsentrasjoner på 1,8, 1,9, 2,0 og 4,4 pmol/mg totalprotein i fire prøver 

(gjennomsnittlig konsentrasjon på 2,5 pmol/mg) [16]. I den samme studien kvantifiserte de 

CYP3A5 til å være 0,2 pmol/mg totalprotein i en membranfraksjon fra ventrikkel, fra en 

pasient med genotypen CYP3A5*3/*3. Kolars et al. studerte mikrosomer fra ventrikkel fra en 

pasient uten kjent CYP3A5 genotype og detekterte bånd for CYP3A4 og CYP3A5 [11]. 

 

1.3 Sykelig overvekt og farmakokinetikk 
 

Sykelig overvekt er et økende problem i befolkningen i den vestlige verden. I 2005 ble det 

estimert at det er 1,6 billioner overvektige i hele verden, og av disse er det 400 millioner med 

sykelig overvekt [17]. Overvekt blir i dag betraktet som en av de mest kostbare sykdommene 

blant de kroniske lidelsene i befolkningen. Overvekt er assosiert med økt risiko for hjerte- og 

karsykdom, søvnapnè, slag, kne- og ryggplager, enkelte kreftsykdommer, hypertensjon, 

gallesteinssykdom, type 2-diabetes og depresjon. De komorbide lidelsene som følge av 

overvekt er estimert å stå for mer enn 2,5 millioner dødsfall hvert år [18, 19].  

 

Kroppsvekt er bestemt av balansen mellom energiinntak og energiforbruk. Større inntak av 

energi, kombinert med normal eller redusert energiforbruk over en lengre periode fører til 

overvekt [20]. BMI er et mål som relaterer kroppsvekt til kroppshøyde og brukes i 

helsevesenet som et verktøy for å vurdere vekten hos pasienter. Ifølge WHO, klassifiseres 

personer med BMI 30-35 kg/m2 fedme grad 1. BMI 35-40 kg/m2 klassifiseres som fedme 

grad 2. BMI >40 kg/m2 klassifiseres som fedme grad 3. Sykelig overvekt defineres som 

fedme grad 3, eller fedme grad 2 med komorbiditet som for eksempel diabetes type II eller 

annen hjerte-karsykdom 

 

Sykelig overvekt fører til en rekke fysiologiske endringer i kroppsvekt, fettdistribusjon, 

minuttvolum og plasmaproteinkonsentrasjon, noe som gir personer med sykelig overvekt 

endret farmakokinetikk i forhold til personer med normalvekt [3, 21]. Farmakokinetiske 

studier av overvektige viser at legemidler med lav eller moderat lipofilisitet bør doseres som 

hos de normalvektige ettersom legemidlene ikke får et endret distribusjonsvolum, fordi 
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legemidlene hovedsakelig ikke er distribuert i fettvev [22]. Behandling av sykelig overvekt 

består av kosthold- og livsstilsendring, medisinsk behandling og kirurgisk behandling. Per 

dags dato er det kun ett legemiddel som innehar markedsføringstillatelse mot fedme i Norge 

(Xenical®). Kosthold- og livsstilsendring og medisinsk behandling anses som vellykket ved 

en vektreduksjon på 10% som er opprettholdt i 1 år. Sannsynligheten for oppnå dette ligger 

på 5% [23]. 

 

Data fra enkelte studier antyder at CYP3A-metabolisme er endret hos pasienter med sykelig 

overvekt og det er vist en sammenheng mellom BMI og CYP3A-aktivitet i mage-

tarmsystemet. Ulvestad et al. [24] fant ut at høyere BMI var assosiert med lavere uttrykk av 

både hepatisk og intestinal CYP3A. Skottheim et al. [25, 26] fant endret farmakokinetikk av 

CYP3A-substratet atorvastatin hos pasienter med sykelig overvekt, etter gastrisk bypass og 

biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling, som begge er både restriktive og 

malabsorptive prosedyrer i overvektskirurgi. Forfatterne fant en gjennomsnittlig to ganger 

økning i systemisk eksponering (AUC) av atorvastatin i pasienter etter biliopankreatisk 

avledning med duodenal omkobling. Atorvastatin er et kolesterolsenkende legemiddel som 

gjennomgår omfattende CYP3A4 og CYP3A5 metabolisme, og laktonformen av atorvastatin 

har høyest affinitet til CYP3A4 og CYP3A5. Det ble observert at pasienter med høy 

systemisk eksponering av atorvastatin før operasjonen, fikk nedsatt systemisk eksponering av 

atorvastatin etter gastrisk bypass, mens det motsatte ble observert i pasienter med lav 

eksponering av atorvastatin før inngrepet. Jakobsen et al. [27] studerte langtidseffektene 

inngrepene hadde på de samme pasientene og fant en nedgang av systemisk eksponering av 

atorvastatin sammenlignet med AUC-verdiene før operasjonen. 

 

1.4 Bariatrisk kirurgi 
 

Kirurgisk behandling av overvekt i Norge er kun forbeholdt pasienter som allerede har 

forsøkt å gå ned i vekt ved hjelp av ikke-medisinske tiltak og medisinsk behandling før de 

henvises til spesialisthelsetjenesten. Bariatrisk kirurgi er ansett som et effektivt inngrep ved 

en 50% vektreduksjon, og data fra tidligere operasjoner viser at reduksjon i overvekt ved 

kirurgi på 54-67% er opprettholdt over en 10-årsperiode [23].  
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Bariatrisk kirurgi for behandling av sykelig fedme bruker to tilnærminger; malabsorpsjon og 

restriksjon. Malabsorpsjon gir mindre absorpsjon av næringsstoffer ved en omkobling av 

mage-tarmsystemet som fører til at prosessen forsinkes og absorpsjonen skjer i en mindre 

grad. Restriksjon reduserer lagringskapasiteten til ventrikkelen ved å redusere størrelsen på 

magesekken. Dette fører til tidligere metthetsfølelse og redusert matinntak, og inngrepet gir 

få bivirkninger. Gastrisk bypass er et hyppig utført inngrep i Norge, som er både 

malabsorptiv og restriktiv. Deler av ventrikkelen blir fjernet, og den resterende delen av 

ventrikkelen omkobles slik at den munner ut i jejunum og ikke i duodenum. Matinntaket 

unngår dermed duodenum, deler av ventrikkel og deler av jejunum. Ett eksempel på et rent 

restriktivt inngrep er laparoskopisk vertikal sleeve gastrektomi, også kalt gastrisk sleeve. 

 

1.4.1 Laparoskopisk vertikal sleeve gastrektomi  
Laparoskopisk vertikal sleeve gastrektomi er et restriktivt inngrep innen bariatrisk kirurgi. 

Hensikten med denne kirurgiske metoden er å fjerne en stor del av magesekken og dermed 

begrense størrelsen [28], ved å dele ventrikkelen vertikalt (Figur 3). Det resulterer i begrenset 

matinntak. Denne bariatriske prosedyren utføres som et enkeltinngrep, eller i kombinasjon 

med en gastrisk bypass eller en duodenal omkobling [29]. Den øvre delen av magen, kalt 

fundus står for produksjon av hormonet ghrelin som regulerer energibalanse og induserer 

appetittfølelsen via hypothalamus, blir også fjernet (Figur 3) [20].  

 

Figur 3: Illustrasjon av gastrisk sleeve prosedyren. Grønt avmerket område viser fundus, som produserer 
hormonet ghrelin. Blått avmerket område viser antrum pyloricum. Rød stripet linje viser hvor ventrikkelen 
deles. Modifikasjon av figur fra Korenkov et al. [28]. 
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1.5 Western blot 
 

Western blot (også kalt immunoblott) er en bioanalytisk metode, som bl.a. blir brukt for å 

identifisere og måle mengde protein. Denne metoden bruker gelelektroforese for å separere 

proteiner. Prøver og standarder med protein, appliseres i brønner lokalisert øverst i gelen, og 

det brukes strøm som frakter proteinene gjennom gelen. Lettere molekyler separerer med 

høyere hastighet, og vandrer lengre på gelen, mens tyngre molekyler vandrer kortere på gelen 

(Figur 4). Det er størrelsen på gelporene, proteinladningen, størrelse og form som påvirker 

hastigheten på separasjonen [30]. Gelen med proteinene overføres til en membran og blir 

blokket med protein for at antistoffene ikke skal binde seg til selve membranen. Det vanligste 

er å bruke bovint serumalbumin (BSA) eller protein fra melk. Deretter tilsettes et spesifikt 

primærantistoff som binder seg til proteinet, og sekundærantistoff som binder seg spesifikt til 

primærantistoffet [31]. Sekundærantistoffet er konjugert med enzymet HRP (Horseradish 

peroxidase). Membranen tilsettes HRP-substrat med luminol, slik at HRP som er konjugert 

på sekundærantistoffet oksiderer substratet. Dette resulterer i lys, og intensiteten på lyset 

registreres i en detektor og relateres til mengde protein (Figur 5).  
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Figur 4: Western blot med ulike proteiner av forskjellig størrelse og vekt. I brønn nr. 1 er det påsatt 
molekylvektstandard, som båndene A-G kan relateres til. A: Et bånd som kommer fra et stort protein som veier 
rundt 150 kDa. B: Et bånd som kommer fra et mindre protein som veier mellom 50-60 kDa. C, E, F: Bånd som 
kommer fra små protein som veier rundt 25 kDa. D: Et bånd som kommer fra et lite protein som veier mellom 25 
og 37 kDa. Figuren er modifisert fra Hnasko og Hnasko [32]. 
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Figur 5: Figuren illustrerer prinsippet til Western bloting. A: Membran med protein som tar opp plass i 
membranen hvor det ikke er bundet protein. Etter blotting fra gel til membran, må de ledige setene på 
membranen blokkes slik at primærantistoffet ikke binder seg direkte til membranen, men heller til proteinet av 
interesse. B: Protein fra prøve/standard som er påsatt. C: Primærantistoff. D: Sekundærantistoff. E: HRP.  
F: HRP-substrat.  
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1.6 Hensikten med oppgaven  
 

Hensikten med denne oppgaven var å optimalisere og validere Western blot-metoder for 

bestemmelse av CYP3A4 og CYP3A5 i vevsprøver, med spesielt fokus på CYP3A5. Disse 

skulle brukes til å semikvantitativt bestemme CYP3A4 og CYP3A5 proteinnivåer i 

ventrikkelbiopsier og leverbiopsier fra pasienter med sykelig overvekt. Resultatene fra 

pasientbiopsiene skulle brukes til å undersøke om det var en assosiasjon mellom 

proteinuttrykk av CYP3A4 og CYP3A5 og oral clearance av atorvastatin. 
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2 Materialer og metode 
 

2.1 Pasientmateriale 
 

I denne studien ble biopsier fra ventrikkel fra fem pasienter og biopsier fra lever fra syv 

pasienter analysert for proteinuttrykk av CYP3A4 og CYP3A5. Pasientene hadde 

gjennomgått bariatrisk kirurgi ved gastrisk sleeve prosedyre. Studien var designet som en 

prospektiv, åpen, kontrollert, ikke-randomisert, enkeltsenter studie. Studien ble utført ved 

Senter for sykelig overvekt, Sentralsykehuset i Vestfold i henhold til internasjonale og 

nasjonale lover og retningslinjer. Godkjenning ble gitt av regional etisk komité og norske 

legemiddelmyndigheter. Studien er registrert ved clinicaltrials.gov (NCT00331565). 

Demografiske data for pasientene er presentert i tabell 1, sammen med oral clearance for 

atorvastatin syre og lakton. Oversikt over hvor de ulike biopsiene er tatt fra er presentert i 

figur 3. 

 

*Upubliserte data 

 

 

Pasient Kjønn Alder BMI CYP3A5 

genotype 

CYP3A4 

genotype 

CL/F lakton* 

(L/time) 

CL/F syre* 

(L/time) 

1 K 43 41 *3/*3 *1/*1 1159 1090 

2 M 38 37 *1/*3 *1/*1 3093 1588 

3 K 48 45 *3/*3 *1/*1 1823 622 

4 K 41 46 *3/*3 *1/*1 1377 1170 

5 K 60 39 *3/*3 *1/*1 853 676 

6 M 54 49 *3/*3 *1/*1 449 439 

7 K 54 39 *3/*3 *1/*1 1282 762 

Tabell 1: Demografiske data for pasientpopulasjonen og oral clearance (CL/F) for atorvastatin syre og lakton. 
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2.2 Materialer 
 

2.2.1 Kjemikalier 
 

Kjemikalier Leverandør 

β-merkaptoetanol Sigma-Aldrich, Missouri, USA 

Bio-Rad Protein Assay fargeløsning Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA 

Bromfenolblå Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA 

Clarity ECL kjemiluminescense reagens Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA 

CompleteTM Mini Control (11836153001) Sigma-Aldrich, Missouri, USA 

Destillert vann, Aquatron A4S Bibby Science Products SA, Frankrike 

EDTA Chemi-Teknik AS, Oslo, Norge 

Fettfri tørrmelk Normilk AS, Oslo, Norge (gave) 

Glykoprotein denaturingsbuffer 10X New England BioLabs Inc, USA 

Glykobuffer 2 10X (0,5 M natriumfosfat) New England BioLabs Inc, USA 

Glyserol Sigma-Alrich, Missouri, USA 

H2SO4 Merck, Damstadt, Tyskland 

HCL Sigma-Aldrich, Missouri, USA 

Insekt CYP3A4-xenosomer BD Technologies, CA , USA 

Insekt CYP3A5-xenosomer BD Technologies, CA , USA 

NaCl VWR International AS, Oslo, Norge 

NP-40 10% New England BioLabs Inc, USA 

PBS Lonza Ltd., Basel, Switzerland 

Precision Plus Protein™ Dual Color Standards Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA 

Primært antistoff CYP3A4 (kanin anti-CYP3A4) Enzo life sciences, New York, USA 

Primært antistoff CYP3A5 (kanin anti-CYP3A5) Enzo life sciences, New York, USA 

SDS Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA 

Sekundært	antistoff	(geit	anti-kanin) Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA 

Sukrose Merck, Damstadt, Tyskland 

Tris	base Sigma-Aldrich, Missouri, USA 

Tween 20 Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA 
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2.2.2 Utstyr 
 

Utstyr Leverandør 

Amersham™ membranes, nitrocellulose GE Healthcare, Germany 

ChemiDocTM MP imager, Image LabTM software  Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA  

Eppendorfrør 1,5 ml Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

Mikrobrønn plate Thermo Fisher Scientific, Danmark 

Mini-Protean® TGXTM Gels Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA 

OptimaTM MAX Ultracentrifuge 130000 rpm  Beckman Coulter, Fullerton, USA  

pH-meter Beckman 50 pH meter Beckman Coulter, Fullerton, USA  

Potter-Elvehjem homogenisator: kontes glass IKA Eurostar 20, Wilmington, USA 

Precellys®24 Bertin Corporation, MD, USA 

Skalpell steril Swann-Morton Ltd, Sheffield, England  

The Belly DancerTM  Stovall life Science Inc, USA 

Trans-Blot®Turbo™ Transfer System Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA 

Vekt AB54 Mettler-Toledo, Inc., OH, USA  

VictorTM X4  Perkin Elmer, Finland  

Whatman®	qualitative	filter	paper Sigma-Aldrich,	Missouri,	USA 

Whirlmikser MS 3 basic 	 IKA Works Inc, Wilmington NC USA 	

 

2.2.3 Løsninger 
 

Løsning	til	homogenisering	av	biopsier	ved	Potter-Elvehjem	
	
Sukrose	 0,32	M	

Trismabase		 0,01	M	

H2SO4	 ad.	pH	7,4	

Destillert	vann	 ad.	250	ml	
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Løsning	til	resuspensjon	av	mikrosompellet	
	
Trismabase	 0,2	M	

EDTA	 0,002	M	

H2SO4	 ad.	pH	7,4	

Destillert	vann	 ad.	50	ml	

	
	
2X	Sample	buffer	
10%	bromfenolblått		 	

15%	Glyserol	 	

Destillert	vann	 	

1%	SDS	 	

0,0625	M	Tris	HCl	pH	6,8	 	

20%	β-merkaptoetanol		 		

	
	
1	x	T-TBS	(pH	7,5)	
	
0,05%	Tween	20	 0,5	ml	

10	x	TBS	 100	ml		

Destillert	vann	 ad.	1000	ml	

	 	
	
	
10	x	TBS	(pH	7,5)	
	
100	mM	Trismabase	 24,3	g	

1000	mM	NaCl	 116,9	g	

Destillert	vann	 ad.	2000	ml	

	
 
5% tørrmelk i 1 x T-TBS (Blotto 5%)	
 
Tørrmelk, fettfri 5 g 

T-TBS ad. 100 ml 
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1% tørrmelk i 1 x T-TBS (Blotto 1%) 

5% Blotto 8 ml 

T-TBS løsning ad.40 ml 

 

 

Stamløsning med proteasehemmer 

Complete Mini (11836153001) 1 tablett 

PBS 1,5 ml 

 

 

Løsning til homogenisering i Precellys®24 

Stamløsning med proteasehemmer 0,143 ml 

PBS ad. 1 ml 

 

 

2.3 Metode 
2.3.1 Homogenisering av biopsier og subcellulær fraksjonering  
 

Prinsipp 

Potter-Elvehjem homogenisator består av en teflonpistill som roterer opp og ned i et glassrør. 

Når pistillen når bunnen, er røret smalere og dette fører til at vev med noe av 

homogeniseringsvæsken havner under pistillen og det oppstår kontakt mellom pistillen og 

vevet slik at vevet ødelegges. Pistillen kan være glatt eller komme med et ru mønster som 

gjør homogeniseringen mer effektiv, men mindre skånsom. 

 

I Precellys®24 blandes hver prøve med egnet buffer i hvert sitt engangsrør med kuler og lokk, 

for å hindre krysskontaminasjon. Vevet rives i stykker ved at apparatet utfører ristebevegelser 

på høy hastighet. Kulene kommer i forskjellige materialer og størrelser, som velges alt etter 

hvilke type vev som skal homogeniseres. Apparatet tar opptil 24 prøver samtidig, noe som 

effektiviserer prosedyren betraktelig i forhold til andre manuelle metoder. Avhengig av 
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hvilke vev prøvene er tatt fra, stilles apparatet inn på program med definerte parametere som 

omdreininger per minutt (rpm), antall sekunder og antall sykluser [33].  

 

Subcellulær fraksjonering er en prosedyre som benyttes for ulike formål. I preparative 

prosedyrer hvor hensikten er å isolere mengder av en bestemt organelle, er renhet viktigere 

enn utbytte. I analytiske prosedyrer er hensikten å studere distribusjon av makromolekyler i 

ulike organeller. Fokuset er rettet mot en prosedyre som bruker få trinn, som gir ulik 

distribusjon av ulike organeller definert av cellemarkører. I funksjonelle studier, isoleres 

organeller med lite fokus på renhet, men det er viktig å bevare organellenes funksjoner [34]. 

 

Utførelse 

Biopsier fra pasient 2, tatt fra antrum pyloricum i ventrikkelen, ble homogenisert ved hjelp av 

Precellys®24. Rundt 50 mg vev fra hvert antrum pyloricum i ventrikkelen ble homogenisert i 

1 ml homogeniseringsbuffer, for å oppnå en 5% løsning. Løsningen ble overført til 

Precellysrør inneholdende keramiske kuler (1,4 mm diameter, CK 14 kit). Precellysrørene ble 

kjørt 4x30 sekunder ved 5000 rpm (Precellys®24). Rørene ble avkjølt på is mellom hver 

runde med 4 minutter pause. Homogenater fra leverbiopsier var tidligere homogenisert i 

forskningsgruppen ved hjelp av Precellys®24, hvor biopsiene ble homogenisert i 0,32 M 

sukrose, 10 mM Tris-H2SO4 (pH 7,4) og 1 mM EDTA slik at slutt- konsentrasjonen ble 50 

mg vev/ml buffer. 

 

Ventrikkelbiopsier fra fem pasienter ervervet fra antrum pyloricum ble delt i mindre biter på 

rundt 100 mg (Tabell 1). Biopsiene ble delt ved bruk av en steril skalpell på en glassplate 

som var dekket av aluminiumsfolie. Vevsbitene ble oppbevart på is. Vevsbitene ble etter 

innveiing overført til glassrør tilhørende Potter-Elvehjem homogenisatoren (Figur 6) sammen 

med 5 ml homogeniseringsløsning (pH 7,4) bestående av 0,32 M sukrose, 10 mM Tris-H2SO4 

og 1 mM EDTA. Løsningene ble kontet 10 ganger, og ble oppbevart på is før løsningene ble 

kontet 10 ganger til. Hastigheten på pistillen var 2000 rpm. Homogenatene ble deretter 

overført til sentrifugerør for subcellulær fraksjonering (Figur 7). En liten del av hvert 

homogenat ble fryst ned til senere bruk. Homogenatene ble deretter sentrifugert ved 7 400 g 

(12 000 rpm) i 10 minutter ved 4 °C (OptimaTM MAX Ultracentrifuge), og supernatanten ble 

videre sentrifugert ved 104 000 g (45 000 rpm) i 60 minutter ved 4°C (OptimaTM MAX 

Ultracentrifuge). Den endelige pelleten, inneholdende mikrosomer, ble reløst i bufferløsning 
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(pH 7,4) til mikrosomer bestående av 0,2 M Tris-H2SO4 og 2 mM EDTA. Løsningene ble 

fryst ned ved -70°C inntil videre testing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

	
 

 

 

 

 

Pasient 

 

Vekt biopsi (mg) 

1 99,3  

2 99,6  

3 94,6  

4 96,6  

5 102,3  

Tabell 1: Oversikt over vekten av biopsiene fra ventrikkel (antrum pyloricum) som ble homogenisert ved 
Potter-Elvehjem homogenisator 

Figur	6:	Illustrasjon	av	Potter-Elvehjem	homogenisator.	I	øverste	del	av	apparatet	ligger	motoren	som	
roterer	pistillen,	som	er	den	grå	staven	med	et	hvitt	hode	av	teflon.	Pistillen	homogeniserer	vevet	som	
befinner	seg	i	glassrøret	med	homogeniseringsløsningen.		
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Figur 7: Illustrasjon av prosessen for subcellulær fraksjonering. 

Homogenat	

Sentrifugering	
7400	g	i	10	min	ved	4°C		

Pellet	
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2.3.2 Western blot-analyse 
 

Standardrekker for både CYP3A4 og CYP3A5 ble laget ved seriefortynning av rekombinante 

insektsmikrosomer (BD technologies) inneholdende deklarert mengde på 1000 pmol/ml av 

henholdsvis CYP3A4 og CYP3A5. Stamløsningen ble seriefortynnet med fosfatbuffer (PBS), 

og de endelige standardløsningene ble laget ved å tilsette 2x samplebuffer i 1:1 forhold. 

Standardene, homogenatene fra ventrikkel og lever, og mikrosomfraksjoner fra ventrikkel ble 

til slutt varmebehandlet på varmeblokk ved 91,5 °C i 5 minutter, og oppbevart i fryser på -20 

°C inntil videre testing.  

 

Gelelektroforese 

Standardløsningene ble virvlet på en whirlmikser (Whirlmikser MS 3 basic) før applisering 

på en gradientgel med 4-20% polyakrylamid (Mini-Protean® TGXTM Gels). Pasientprøvene 

ble ikke virvlet, men pipettert opp og ned i røret, for en mer skånsom blanding av 

homogenatet. Elektroforesen pågikk i 32 minutter med elektrisk spenning på 200 volt. I 

brønnene ble det påsatt 5 µl molekylvektstandardløsning (Precision Plus Protein™ Dual 

Color Standards), 15 µl av standardene, og 15 eller 30 µl av prøvene. 

 

Blotting over til membran.  

Filterpapir og nitrocellulosemembraner ble fuktet i blottingsbuffer i 10 min. Alt ble satt i 

rekkefølge etter Hoefer sin metode, som består av å legge tre lag med filterpapir på bunn, 

membran og gel i midten med tre lag filterpapir øverst (Figur 8). Gelen, membranen og 

filterpapirene ble lagt i blottemaskin (Trans-Blot®Turbo™ Transfer System) og spenningen 

ble satt til 25 V. Etter blottingen ble membranen blokket i 5% blotto i 60 min på vipping (The 

Belly DancerTM) i romtemperatur, for å hindre uspesifikk binding av primærantistoffet til 

membranen. Membranen ble så inkubert med primærantistoffet i 1:5000 fortynning i 10 ml 

5% blotto i et 50 ml rør, over natten i kjølerom på roterende stativ. Membranene ble deretter 

vasket med T-TBS 3 x 10 minutter på vipping i romtemperatur. Membranen ble så inkubert 

med 30 ml av 1% blotto med sekundært antistoff i 1:3000 fortynning og vippet i 60 min i 

romtemperatur. Membranene ble deretter skylt raskt med T-TBS 2 ganger, før de ble vasket 

med T-TBS 4 x 10 minutter på vipping i romtermparatur.  
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Fremkalling 

Til slutt ble membranene inkubert med 10 ml Clarity Western ECL Substrate (Bio-Rad Life 

Sciences) i 5 min, før de ble pakket inn i plastfilm. Membranene ble skannet (ChemiDocTM 

MP imager) med eksponeringstid som varierte fra 2 - 90 sekunder. 

 

 

 

 

	 Primært	antistoff	 Sekundært	antistoff	
Protein	 Type	 Fortynning	 Type	 Fortynning	
CYP3A4	 Kanin	anti-3A4		 1:5000	 Geit	anti-kanin	 1:3000	
CYP3A5	 Kanin	anti-3A5		 1:5000	 Geit	anti-kanin	 1:3000	
 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Oversikt over antistoffene brukt i Western blot og fortynningene. 

Figur 8: Illustrasjon av oppsett for blotting ved bruk av Hoefer sin metode. Modifisert fra Bio-Rad Life Sciences 

Katode	(-) 

Gel 

Filterpapir	x	3 

Membran 

Anode	(+) 

Filterpapir	x	3 



 

	 23	

 

2.3.3 Totalproteinmåling 
 

Totalprotein i mikrosomfraksjonene og homogenatene ble målt med utgangspunkt i metoden 

beskrevet av Bradford [35]. Standardrekken bestod av nullprøve, og bovint serumalbumin 

(BSA) i 5 ulike konsentrasjoner fra 50 µg/ml til 400 µg/ml. Standardløsningene ble pipettert 

ut (10 µl) på en 96-brønners mikroplate i to paralleller. Vevsprøvene ble fortynnet i PBS, og 

10 µl av hver prøve ble pipettert ut på samme mikroplate i tre paralleller. Bio-Rad Protein 

Assay fargeløsning ble tillaget ved å fortynne 10 ml med Bio-Rad Protein Assay Dye 

Reagent med 40 ml destillert vann. Løsningen (200 µl) ble så pipettert i hver brønn med 

standard- eller prøveløsning. Platen ble inkubert i 5 minutter for å oppnå kompleksdannelse 

mellom fargeløsningen og proteinene. Komplekset som dannes mellom proteinet og Bio-Rad 

reagenset, øker absorpsjonsnivået på proteinløsningen fra 465 til 595 nm. 

Totalproteinkonsentrasjonen ble estimert ved spektrofotometrisk måling ved 595 nm 

bølgelengde i Wallac 1420 (Perkin Elmer). Konsentrasjon i prøvene ble deretter beregnet fra 

standardkurven ved hjelp av lineær regresjon.  

 

Uttrykket av CYP3A i pasientprøvene ble korrigert for innhold av totalprotein i 

mikrosomfraksjonene/homogenatene. 

 

2.3.4 Spesifisitet av primærantistoff for CYP3A5 og CYP3A4 
 

Undersøkelse av polyklonalt antistoff med spesifisitet for CYP3A5 ble gjennomført ved å 

påføre CYP3A5 standardkonsentrasjoner (15 µl) på 0,25, 0,29, 0,40, 0,67 og 1 pmol/ml og 

fire paralleller med CYP3A4 (1 pmol/ml) på samme gel. Membranen ble inkubert med 

polyklonalt antistoff med spesifisitet for CYP3A5.  

 

Undersøkelse av polyklonalt antistoff med spesifisitet for CYP3A4 ble gjennomført ved å 

påføre CYP3A4 standardkonsentrasjoner på 4, 1,33, 1, 0,67 og 0,57 pmol/ml og én 

konsentrasjon av CYP3A5 (15 µl, 1,33 pmol/ml) på samme gel. Membranen ble inkubert 

med polyklonalt antistoff med spesifisitet for CYP3A4.  
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2.3.5 Optimalisering av Western blot-metodene 
 

Semikvantifisering av CYP3A4 og CYP3A5 i ventrikkel- og leverbiopsiene krevde at 

Western blot-metoder ble videreutviklet ved optimalisering av standardkurve, testing av 

varighet for blotting, testing av ulike regresjonsmodeller for standardkurvene og ulike 

fortynninger av primærantistoff. 

 

Valg av standardkonsentrasjoner 

Standardene ble laget fra CYP3A4 og CYP3A5 fra transfekterte insektsmikrosomer i 

konsentrasjonene 0,20, 0,25, 0,29, 0,33, 0,40, 0,50, 0,57, 0,67, 0,80, 1,00, 1,33, og 2,00 

pmol/ml. Ulike konsentrasjoner ble applisert på gelen for å finne passende konsentrasjoner. 

CYP3A5 ble påsatt i konsentrasjonene 2, 1, 0,67, 0,57, 0,50, 0,33, 0,25 og 0,20 pmol/ml på 

samme gel. CYP3A4 ble påsatt i konsentrasjonene 0,67, 0,40, 0,37, 0,25 og 0,20 pmol/ml på 

en gel, og i konsentrasjonene: 2, 1,33, 1, 0,8, 0,67 og 0,57 pmol/ml på den andre. 

 

Testing av nøyaktighet og presisjon for CYP3A5 

Intradagpresisjon og -nøyaktighet ble testet i øvre, midtre og nedre området av 

standardkurven for CYP3A5. Fire paralleller av samme konsentrasjon (0,67, 0,40 eller 0,29 

pmol/ml) ble applisert ved siden av standardkonsentrasjonene på tre separate geler.  

 

Forskjellige fortynninger av primærantistoff 

Innledningsvis ble det testet ulike fortynninger av primærantistoffene for CYP3A4 og 

CYP3A5 for å undersøke om intensiteten av båndene endret seg eller om bakgrunnsstøy på 

blottene varierte med mengde antistoff benyttet. Fortynningene 1:5000 og 1:10000 ble 

sammenlignet ved inkubasjon med standardkonsentrasjonene.  

 

Blottetid 

Underveis i oppgaven ble det testet for økt tid i blottemaskinen (Trans-Blot®Turbo™ 

Transfer System) for gelene. Det ble prøvd å øke blottetiden fra 30 til 45 min. 
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2.3.6 Behandling med PNGase F 
 

PNGase F er en amidase som bryter bindingen mellom oligosakkarider og glykoproteiner. 

Kløyvingen finner sted der hvor glukosederivatene er bundet til nitrogenatomet på 

aminosyren asparagin [36]. Homogenat laget ved Precellys®24 fra pasient 2 fra antrum 

pyloricum ble tilsatt PNGase F. Homogenatløsning (9 µl), inneholdende 1-20 µg protein 

(målt ved totalproteinmåling) ble tilsatt 1 µl denatureringsbuffer (New England Biolabs) 

inneholdende 5% SDS og 0,4 M DTT. Homogenatløsningene ble så varmet i 100 °C på 

varmeblokk i 10 minutter, før det ble tilsatt 2 µl av glykobuffer (pH 7,5, New England 

Biolabs) 2 µl 10% NP-40 (New England Biolabs), og 2 µl PNGase F (New England Biolabs). 

Homogenatløsningene fra antrum pyloricum i ventrikkelen med PNGase F ble delt opp i tre 

paralleller. Parallellene ble inkubert i hhv. 1 time, 2 timer og ett døgn. Etter inkubasjonen ble 

homogenatene tilsatt 2X samplebuffer i 1:1 forhold, og homogenatløsningene ble varmet på 

varmeblokk i 10 min fremfor 5 min. Til slutt ble homogenatløsningene satt i fryser på -20 °C 

inntil videre testing.  

 

 

2.4 Databearbeidelse 
 

Bildene tatt av membranene med ChemiDocTM MP imager ble bearbeidet i Image LabTM, og 

intensiteten fra båndene ved eksponeringen i maskinen ble overført til GraphPad Prism 

(Versjon 6). Intensiteten fra standardene ble brukt til å plotte standardkurven ved å sette 

intensitetsverdiene på y-aksen og konsentrasjonene av standardene på x-aksen. Intensiteten til 

prøvene ble satt på y-aksen uten tilhørende verdi på x-aksen. Det ble deretter foretatt 

sigmoidal eller lineær regresjon og Graphpad regnet ut de ukjente konsentrasjonsnivåene til 

prøvene. Sigmoidal kurvetilpasning ble utført ved å transformere x-aksen med 

konsentrasjonene, til en logaritmisk skala. 
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3 Resultater 
 

3.1 Spesifisitet av primærantistoff 
 

Ved undersøkelse av spesifisitet av primærantistoff viste polyklonale antistoff for CYP3A5 

og CYP3A4 ingen binding til transfekterte insektsmikrosomer med henholdsvis CYP3A4 

(Figur 9A) og CYP3A5 (Figur 9B). Standardene i standardrekkene, ble detektert på begge 

membraner. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

	

CYP3A5	std.	rekke	 

	

CYP3A4	 

CYP3A5 CYP3A4	std.	rekke 

	

Figur 9. A: Western blot viser fra venstre CYP3A5 standardkonsentrasjonene 1,00, 0,67, 0,40, 0,29 og 0,25 
pmol/ml og fire paralleller av CYP3A4 fra rekombinante insektsmikrosomer på 1 pmol/ml. Blottet er inkubert 
med primærantistoff med spesifisitet for CYP3A5. B: Western blot viser fra venstre CYP3A4 
standardkonsentrasjonene: 4, 1,33, 1, 0,67 og 0,57 pmol/ml og én konsentrasjon (1,33 pmol/ml) av CYP3A5 
fra rekombinante insektsmikrosomer. Blottet er inkubert med primærantistoff med spesifisitet for CYP3A4. 

A 

B 



 

	28	

3.2 Optimalisering av Western blot-metodene 
 

Konsentrasjon av primærantistoff 

I innledende forsøk med sammenligning av 1:5000 og 1:10000 fortynninger av 

primærantistoffene for CYP3A4 og CYP3A5, ble det vist relativt lignende resultater med 

hensyn på intensitet på båndene for standardene og grad av bakgrunnsstøy. På bakgrunn av at 

svake blott tidvis har vært et problem i vår forskningsgruppe, og at det ikke var noen stor 

forskjell mellom blottene (Figur 10) ble det besluttet å benytte 1:5000 fortynning av begge 

antistoffene som tidligere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Figur	10.	A:	Western	blot	med	standardkonsentrasjoner	for	CYP3A4,	fra	venstre:	1,00,	0,80,	0,67,	0,57	pmol/ml.	
Blottet	ble	inkubert	med	primærantistoff	i	1:5000	fortynning.	B:	Western	blot	med	standardkonsentrasjoner	for	
CYP3A4,	fra	venstre:	1,	0,8,	0,67,	0,57	pmol/ml.	Blottet	ble	inkubert	med	primærantistoff	i	1:10000	fortynning.  



 

	 29	

Blottetid 

Ved sammenligning av blott med standardkonsentrasjoner som var blottet i 30 minutter og 45 

minutter, ble det ikke observert noen stor endring i intensiteten på båndene (Figur 11). Det 

ble derfor vurdert som tilstrekkelig å blotte i 30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testing av kurvetilpasning av standardkurve  

Flere ulike konsentrasjoner av CYP3A4 og CYP3A5 ble testet for å finne optimale 

standardkonsentrasjoner til standardkurven. Økende konsentrasjon av CYP3A4 fra 

transfekterte insektsmikrosomer i 0,57, 0,67, 0,80 og 1,00 pmol/ml viste økende intensitet på 

blottet (Figur 12A). Forholdet mellom konsentrasjon og intensitet viste en god lineær 

regresjon med r2-verdi på 0,92 (Figur 12B). Økende konsentrasjon av CYP3A5 fra 

transfekterte insektsmikrosomer i 0,25, 0,29, 0,40, 0,67 og 1,00 pmol/ml viste også økende 

intensitet på blottet (Figur 13A). Forholdet mellom konsentrasjon og intensitet viste en god 

lineær regresjon med r2-verdi på 0,96 (Figur 13B). 

Figur	11.	Sammenlikning	av	blottetid.	A:	Western	blot	med	standardkonsentrasjoner	for	CYP3A5.	Blottetid	for	
gelen	var	30	min	B:	Western	blot	med	standardkonsentrasjoner	for	CYP3A5.	Blottetid	for	gelen	var	45	min.	 

B 

A 
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Figur	12.	A:	Western	blot	med	standardkonsentrasjoner	for	CYP3A4,	fra	venstre:	molekylvektstandard,	
insektsmikrosomer	med	CYP3A4	i	følgende	konsentrasjoner:	1,00,	0,80,	0,67,	0,57	pmol/ml.	B:	Standardkurve	for	
CYP3A4	ved	lineær	regresjon	(Graphpad	Prism	versjon	6	;	r2=	0,99).  
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Figur	13.	A:	Western	blot	med	standardkonsentrasjoner	for	CYP3A5.	Fra	venstre:	molekylvektstandard,	1,00,	0,67,	
0,40,	0,29,	0,25	pmol/ml	B:	Standardkurve	for	CYP3A5	med	lineær	regresjon	(Graphpad	Prism	versjon	6	;	r2=0,96) 
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Videre optimalisering av Western blot-metoder for semikvantifisering av CYP3A5 

Ved ytterligere optimalisering av standardkurven for CYP3A5 viste to paralleller av hver 

standardkonsentrasjon et godt forhold mellom økende konsentrasjon av CYP3A5 fra 

transfekterte insektsmikrosomer og økende intensitet på Western blot (Figur 14A). 

Kurvetilpasning viste en god sigmoidal regresjon (r2= 0,96) (Figur 14B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testing av nøyaktighet og presisjon 

Sigmoidal kurvetilpasning av standardkurven for CYP3A5 ga god presisjon over hele 

konsentrasjonsområdet med variasjonskoeffisienter under 13% (Tabell 3). Nøyaktigheten var 

også tilfredsstillende selv om variasjonen var litt over 30% i det øvre konsentrasjonsområdet 

ved denne kurvetilpasningen. Lineær kurvetilpasning av standardkurven ga noe dårligere 

presisjon over hele konsentrasjonsområdet, og litt dårligere nøyaktighet i det nedre området 

enn den sigmoidale kurvetilpasningen, men denne viste god nøyaktighet i det øvre 

konsentrasjonsområdet (Tabell 3). På bakgrunn av resultatene fra testing av nøyaktighet og 

presisjon, ble det besluttet å bruke sigmoidal regresjon av standardkurven for 

konsentrasjonsbestemmelse av CYP3A5 i homogenater og mikrosomfraksjoner fra både lever 

og ventrikkel. 

 

A B 

Figur	14.	A:	Western	blot	med	to	paralleller	av	hver	konsentrasjon.	Fra	venstre	til	høyre:	1,00,	0,67,	0,40,	
0,29,	0,25	pmol/ml.	I	de	neste	fem	brønnene	er	det	applisert	samme	konsentrasjoner	i	samme	rekkefølge.	
B:	 Standardkurve	 for	 CYP3A5	 med	 sigmoidal	 regresjon.	 Alle	 punktene	 med	 parallell	 er	 oppført,	 og	
standardkurven	er	trukket	av	gjennomsnittet	av	parallellene.	(Graphpad	Prism	versjon	6;	r2=0,96).	X-aksen	
er	logaritmisk	transformert.	
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Tabell 3: Presisjon og nøyaktighet for kvantifisering av CYP3A5 i insektsmikrosomer (n=4 for hver 

konsentrasjon). Konsentrasjonene er estimert med både lineær og sigmoidal kurvetilpasning (GraphPad Prism 

versjon 6).  

 

. 

. 

Teoretisk kons. 

(pmol/ml) 

Beregnet kons. 

(pmol/ml) 

CV (%) Nøyaktighet (%) 

Lineær Øvre område 0,67 0,65 20,3 96,8 

Midtområde 0,40 0,34 27,0 86,2 

Nedre område 0,29 0,22 10,2 78,6 

Sigmoidal Øvre område 0,67 0,46 9,6 69,2 

Midtområde 0,40 0,32 12,6 80,6 

Nedre område 0,29 0,28 3,3 96,5 
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3.3 Semikvantifisering av CYP3A4 og CYP3A5 i pasienter med 

sykelig overvekt 
 

3.3.1 Ventrikkel 
 

Homogenat fra Precellys®24 

Homogenat fra pasient 2 fra antrum pyloricum laget ved Precellys®24 viste bånd med lav 

intensitet som ikke var mulig å kvantifisere ved hjelp av standardkurven for CYP3A5 (Figur 

15). Båndene som ble detektert fra pasient 2 vandret ikke like langt som båndene fra 

standardene og indikerer derfor at proteinet som detekteres har høyere molekylvekt enn 

CYP3A5 fra transfekterte insektsmikrosomer (Figur 15). 
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CYP3A5	std.	rekke 
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75	kDa 

Figur	15:	Western	blot	med	CYP3A5	standardrekke	og	prøver	fra	pasient	(n=4).	De	detekterte	båndene	fra	
pasient	2	har	ikke	vandret	like	langt	som	standardene	og	båndene	tilsier	at	det	detekterte	proteinet	fra	
pasient	2	er	av	høyere	molekylvekt	enn	CYP3A5.				
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Homogenat fra Potter-Elvehjem homogenisator 

Homogenater fra ventrikkel fra pasient 1-5 tilberedt ved bruk av Potter-Elvehjem 

homogenisator viste også bånd på blottet som vandrer kortere enn forventet for både 

CYP3A4 og CYP3A5 (Figur 16 og 17).  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Mikrosomfraksjoner 

I mikrosomfraksjonene fra ventrikkel fra alle pasientene ble det heller ikke detektert bånd 

som skulle tilsi et protein av samme molekylvekt som CYP3A5 og CYP3A4. Det ble ikke 

detektert noen bånd i pasientprøvene blottet med CYP3A4 (Figur 18). I alle pasientprøvene 

til ble det detektert bånd som vandret kortere enn CYP3A5 standardene (Figur 19). Det kan 

derfor ikke konkluderes med at pasientene som ble undersøkt i denne oppgaven har 

kvantifiserbare nivåer av CYP3A4 og CYP3A5 i ventrikkel. 
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Figur	 16:	 Western	 blot	 med	 primærantistoff	 for	 CYP3A4	 av	 homogenat	 fra	 ventrikkel	 fra	 pasient	 1-5.	
Homogenatene	er	laget	ved	Potter-Elvehjem	homogenisator. 

Figur	 17:	 Western	 blot	 med	 primærantistoff	 for	 CYP3A5	 av	 homogenat	 fra	 ventrikkel	 fra	 pasient	 1-5.	
Homogenatene	er	laget	ved	Potter-Elvehjem	homogenisator. 
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CYP3A4 i mikrosomfraksjoner fra ventrikkel 
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Pas.	2 Pas.	3 CYP3A4	std.	rekke	
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Figur	18A:	Western	blot	av	CYP3A4	med	mikrosomfraksjoner	fra	ventrikkel	fra	pasient	5	uten	detekterte	bånd	
fra	pasientprøvene.	B:	Western	blot	av	CYP3A4	med	mikrosomfraksjoner	fra	ventrikkel	fra	pasient	2	og	3	uten	
detekterte	bånd	fra	pasientprøvene	C:	Western	blot	CYP3A4	med	mikrosomfraksjoner	fra	ventrikkel	fra	pasient	
1	og	5	uten	detekterte	bånd	fra	pasientprøvene.	
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CYP3A5 i mikrosomfraksjoner fra ventrikkel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	19A:	Western	blot	av	CYP3A5	med	mikrosomfraksjoner	fra	ventrikkel	fra	pasient	2	og	3.	Det	ble	detektert	bånd	
fra	 pasientprøvene	 som	 vandrer	 kortere	 enn	 standardene.	 Blottet	 inneholder	 forurensninger.	B:	Western	 blot	 av	
CYP3A5	med	mikrosomfraksjoner	fra	ventrikkel	 fra	pasient	2	og	4.	Det	ble	detektert	bånd	fra	pasientprøvene	som	
vandrer	kortere	enn	standardene.	 C:	Western	blot	av	CYP3A5	med	mikrosomfraksjoner	fra	ventrikkel	fra	pasient	1	
og	5.	Det	ble	detektert	bånd	fra	pasientprøvene	som	vandrer	kortere	enn	standardene. 
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3.3.2 Lever 
 

Western blot av leverhomogenater laget med Precellys®24 viste kvantifiserbare bånd for 

CYP3A4 som lå på samme sted som standardene i pasient 1, 4 og 5 (Figur 20B og 20C). I 

pasient 2 ble det også observert bånd for CYP3A4 (Figur 20A), men intensiteten var for lav 

til at det var mulig å kvantifisere nivået av CYP3A4 ved hjelp av standardkurven. 

Konsentrasjonsbestemmelsene av prøvene til pasient 1, 4 og 5 er oppsummert i tabell 4. I 

leverhomogenatene til pasient 4 og 6 ble det i tillegg detektert et bånd som indikerte et 

protein av høyere molekylvekt (Figur 20B).  

 

Kvantifiserbare bånd for CYP3A5 fra pasient 1, 2, 3 og 4 (Figur 21A og 21B) ble detektert i 

leverhomogenatene. Pasient 2 har genotypen CYP3A5*1/*3 og konsentrasjonen av CYP3A5 

ble målt til 0,04 pmol/mg totalprotein. Pasient 4 hadde høyest målt konsentrasjon på 0,06 

pmol/mg totalprotein, mens pasient 3 hadde lavest nivå av CYP3A5 med en målt 

konsentrasjon på 0,04 pmol/mg totalprotein. Konsentrasjonsmålingene stemmer ikke med 

genotypene av pasientene, ettersom pasient 2 har tilnærmet lik konsentrasjon av CYP3A5 

som de andre pasientene. Konsentrasjonsmålingene er oppsummert i tabell 4.  

 

Pasient 2 hadde CL/F av atorvastatin på laktonform på 3093 L/time, som er den høyeste 

CL/F-verdien av atorvastatin lakton blant pasientene i denne studien. Dette samsvarer ikke 

med den målte konsentrasjonen av CYP3A5 i kombinasjon med at nivået av CYP3A4 i lever 

ikke var kvantifiserbar (Tabell 4). Pasient 4 har en samlet konsentrasjon av CYP3A på 0,58 

pmol/mg totalprotein og CL/F av atorvastatin lakton på 1377 L/time. Pasient 1 hadde en 

samlet konsentrasjon av CYP3A på 0,16 pmol/mg totalprotein og CL/F av atorvastatin lakton 

på 1159 L/time. Pasient 4 hadde over 3 ganger høyere konsentrasjon av CYP3A 

sammenlignet med pasient 1, men dette gjenspeiles ikke i forskjellen i CL/F for atorvastatin 

lakton (Tabell 4). 
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CYP3A4 i leverhomogenater 
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Pas.	4 Pas.	6 CYP3A4	std.	rekke 
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Figur	20A:	Western	blott	med	CYP3A4	standardrekke	og	homogenat	fra	lever	fra	pasient	2	og	3.	Det	ble	
detektert	bånd	i	prøven	fra	pasient	2,	men	grunnet	lav	intensitet	var	det	ikke	mulig	å	kvantifisere	CYP3A4.	
B:	Western	blott	med	CYP3A4	standardrekke	og	homogenat	fra	lever	fra	pasient	4	og	6.	Legg	merke	til	at	
det	er	detektert	bånd	som	vandrer	kortere	enn	standardene.	C:	Western	blott	med	CYP3A4	standardrekke	
og	homogenat	fra	lever	fra	alle	pasientene.	I	dette	forsøket	var	det	bare	bånd	fra	pasient	1	og	5	som	var	
kvantifiserbare.	 Bånd	 fra	 pasient	 4	 hadde	 høyere	 intensitet	 enn	 standardene.	 Påsatt	 volum	 av	
pasientprøvene	 var	 30	 μl,	 mens	 påsatt	 volum	 av	 standardene	 var	 15	 μl.	 Forskjell	 i	 påsatt	 volum	 ble	
korrigert	for	i	beregning	av	konsentrasjonsbestemmelsene.	
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CYP3A5 i leverhomogenater 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	 21A:	Western	blot	med	 CYP3A5	 standardrekke	med	 fire	 standarder,	 og	 homogenat	 fra	 lever	 fra	
pasient	1,	2	og	3.	B:	Western	blot	med	CYP3A4	standardrekke	og	homogenat	 fra	 lever	 fra	pasient	1-4.	 I	
brønn	5,	6	og	10	(Pas.	4)	er	det	ikke	synlige	bånd,	men	det	ble	det	detektert	bånd	i	Image	LabTM	som var 
kvantifiserbar. C: Western	blot	med	CYP3A4	standardrekke	og	homogenat	fra	lever	fra	pasient	5-7.	Det	
ble	ikke	detektert	synlige	bånd	i	pasientprøvene.	
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Tabell 4: Konsentrasjon av CYP3A4 og CYP3A5 i leverhomogenater fra pasient 1-7 (pmol/mg protein) 

 

Pasient CYP3A4 pmol/mg totalprotein CYP3A5 pmol/mg totalprotein 

1 0,11 0,05 

2 ID 0,04 

3 ID 0,04 

4 0,52 0,06 

5 0,13 ID 

6 ID ID 

7 ID ID 
ID: Det ble ikke detektert kvantifiserbare bånd. 
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3.4 Behandling med PNGase F 
Det ble i alle undersøkte homogenater og mikrosomfraksjoner detektert bånd som tydelig 

vandret kortere enn båndene fra standardene. Det ble derfor forsøkt å tilsette PNGase F til 

homogenat fra ventrikkel fra pasient 2, laget ved hjelp av Precellys®24 for å fjerne eventuelle 

glykosyleringer på CYP3A5. Forsøket viste ingen endring av båndenes lokalisasjon på gelen 

(Figur 22). Heller ikke ved inkubering av prøvene på varmeblokk i 90-92 °C i 10 minutter 

fremfor 5 minutter ble det observert noen endring i plasseringen av båndene på blottet (Figur 

22). 
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Figur	 21:	Western	 blot	 med	 CYP3A5	 standardrekke	 og	 prøver	 av	 ventrikkelhomogenat	 fra	 pasient	 2	 før	
inkubering	med	PNGase	F.		

Figur	22:	Western	blot	med	CYP3A5	standardrekke	og	prøver	av	ventrikkelhomogenat	fra	pasient	2	etter	
inkubering	med	PNGase	F,	og	varmebehandling	på	varmeblokk	i	90-92	°C	i	10	minutter.	Det	er	merket	hvor	
lenge	hver	prøve	ble	inkubert	med	PNGase	F.	
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4 Diskusjon 
 

4.1  Optimalisering av Western blot-metoder 
 

I denne oppgaven har Western blot-metoder til bestemmelse av proteinuttrykk av CYP3A5 

og CYP3A4 blitt videreutviklet med tanke på antistoff-fortynninger, varighet på blotting, 

tillaging av standardkurver ved bruk av rekombinante insektsmikrosomer som uttrykker 

CYP3A4 og CYP3A5 samt test av ulike regresjonsmodeller av standardkurvene for 

CYP3A5.  

 

Primærantistoffene viste god spesifisitet til CYP3A4 og CYP3A5, da det ikke ble funnet 

noen kryssbinding mellom de to antistoffene. Standardkurven for CYP3A5 viste god 

korrelasjon med regresjonskoeffisient på 0,96 ved både sigmoidal og lineær kurvetilpasning. 

For CYP3A4 ble det utviklet standardkurve som viste god lineær kurvetilpasning med 

regresjonskoeffisient på 0,99. Validering av metoden for bestemmelse av CYP3A5 viste 

tilfredsstillende intradagpresisjon og nøyaktighet for kvantifisering i konsentrasjonsområdet 

0,29 - 0,67 pmol/ml. Intradagpresisjon ved sigmoidal kurvetilpasning av standardkurven, var 

under 15% for de tre konsentrasjonene som ble testet, og intradagnøyaktigheten var under 

20% for nedre og midtre konsentrasjon av standardkurven, men for den høyeste 

konsentrasjonen avvek nøyaktigheten med litt over 30%. Resultatene lå følgelig godt under 

kravene fastsatt av European Medicines Agency (EMA) for bioanalytiske metoder [37] med 

unntak av nøyaktigheten i det øvre området av standardkurven. Alle 

konsentrasjonsbestemmelsene av CYP3A5 i leverhomogenatene har blitt kvantifisert i nedre 

eller midtre område av standardkurven for CYP3A5. Det ble imidlertid ikke utført 

valideringsforsøk med CYP3A4 i denne oppgaven. 

  

Western blot-metodene bygger på metoder som tidligere er utviklet i vår forskningsgruppe 

der proteinuttrykk av CYP3A-enzymene ble bestemt ved en modifisert versjon av Western 

blot, kalt dot-blot, som representerer en forenkling av Western blot-metodikk, der støpning av 

gel med påfølgende gelelektroforese unngås [24, 38, 39]. Denne metoden krever svært 

spesifikke primærantistoffer som kun binder proteinet av interesse. Da de opprinnelige 

antistoffene ikke lenger var tilgjengelige og nye antistoffer viste seg å gi uspesifikk binding 

på gelen, var det nødvendig å utvikle ordinær Western blot-metodikk.  



 

	44	

 

 

4.2  Uttrykk av CYP3A-enzymer i pasienter med sykelig overvekt 
 

Uttrykk av CYP-enzymer i ventrikkel 

Det ble ikke detektert bånd som var lokalisert på samme sted som standardene for CYP3A4 

og CYP3A5 i homogenatene tilberedt med Potter-Elvehjem homogenisator, i homogenat fra 

pasient 2 tilberedt med Precellys®24, eller i mikrosomfraksjonene fra ventrikkel. Resultatene 

fra denne oppgaven er ikke i samsvar med Canaparo et al. som detekterte bånd for CYP3A4 

og CYP3A5 fra membranfraksjoner fra ventrikkel og fant en gjennomsnittlig konsentrasjon 

på 2,5 pmol CYP3A4/mg totalprotein, og en konsentrasjon på 0,2 pmol CYP3A5/mg 

totalprotein [16]. Videre har Kolars et al. detektert bånd fra CYP3A4 og CYP3A5 i 

mikrosomer fra ventrikkel [11]. En mulig forklaring på at CYP3A4 og CYP3A5 ikke ble 

detektert i pasientene i dette prosjektet, er at ventrikkelbiopsiene var for små til å få 

tilstrekkelig utbytte av mikrosomer ved subcellulær fraksjonering eller at homogenatene var 

for tynne. Da nivåene av CYP3A-enzymer i ventrikkel antas å være lave, er det også mulig at 

de anvendte antistoffene ikke er tilstrekkelig sensitive. 

 

Uttrykk av CYP-enzymer i lever 

Det ble funnet lavt uttrykk av CYP3A4 i homogenater fra lever laget med Precellys®24 i 

pasientene, og det var bare tre av pasientene som hadde kvantifiserbare nivåer. 

Gjennomsnittlig CYP3A4-konsentrasjon fra disse var 0,25 pmol/mg totalprotein. De 

kvantifiserte nivåene av CYP3A4 fra disse tre pasientene var i samme størrelsesorden som 

tidligere observasjoner i vår forskningsgruppe. Vist fant en gjennomsnittlig CYP3A4-

konsentrasjon på 0,5 pmol/mg protein i homogenater fra leverbiopsier fra 10 pasienter med 

sykelig overvekt [38]. Pasientene gjennomgikk en annen bariatrisk prosedyre og var med i 

den samme kliniske studien som pasientene inkludert i denne oppgaven [24, 38]. 

Konsentrasjonene av CYP3A4 funnet av Vist [38] og i dette prosjektet er betydeligere lavere 

enn det som tidligere er rapportert i lever. I studier av mikrosomfraksjoner fra leverbiopsier 

er det rapportert gjennomsnittlig innhold på hhv. 96, 156 og 60 pmol CYP3A4/mg 

totalprotein ved Western blot [9, 40, 41]. I en studie med leverhomogenater er det imidlertid 

beskrevet en gjennomsnittskonsentrasjon på 24 pmol CYP3A4/mg totalprotein [42]. Det er 

tidligere vist i pasienter i den kliniske studien som pasientene i denne oppgaven var en del av, 
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at det er en invers sammenheng mellom BMI og uttrykk av CYP3A4 i lever [24]. Det er 

følgelig mulig at den lave CYP3A4-konsentrasjonen funnet i leverbiopsier fra pasientene i 

denne oppgaven skyldes at pasientene er sykelige overvektige. Gjennomsnittlig BMI for 

pasientene inkludert i denne oppgaven er på 42. Det ble ikke funnet noen sammenheng 

mellom uttrykk av CYP3A4 og CYP3A5 i lever og pasientenes orale clearance av 

atorvastatin (lakton-eller syreformen). 

 

Økt BMI øker risikoen for fettleversykdom, ikke alkoholisk (NAFLD) og ikke alkoholisk 

steatohepatitis (NASH) som er et resultat av økt mengde av adipocytter rundt lever. 

Opphopning av mettede fettsyrer som følge av NAFLD er antatt å spille en rolle i 

inflammasjonen av lever [43]. Det lave nivået av CYP3A4 som er funnet i denne oppgaven 

og tidligere i studier av pasienter i denne studien kan derfor skyldes at det er 

inflammasjonstilstand hos disse pasientene [24], siden inflammasjonsmediatorer tidligere har 

vist å nedregulere uttrykket av CYP-enzymer [44]. Videre er det mindre mengder CYP-

enzymer i de ytre delene av leveren, og dette kan ha en påvirkning på 

konsentrasjonsbestemmelsene av CYP-enzymene [24]. Det lave uttrykket av CYP3A4 hos 

pasientene kan derfor skyldes flere årsaker, blant annet en pågående inflammasjonstilstand 

som nedregulerer CYP-enzymer i lever og det at biopsiene er tatt i ytterkanten av leveren. 

 

Det ble funnet uttrykk av CYP3A5 i leverhomogenater fra pasient 1, 2, 3 og 4. Pasient 4 

hadde høyest uttrykk, og pasient 2 og 3 hadde lavest. Blant disse pasientene er det bare 

pasient 2 som har CYP3A5*1/*3 genotype, mens de andre pasientene har CYP3A5*3/*3. Det 

muterte allelet, *3-allelet, fører til et prematurt stoppkodon i mRNA, og det er tidligere antatt 

at allelet ikke gir uttrykk av CYP3A5. Nyere publikasjoner rapporterer at den ukorrekte 

splicingen ikke er fullstendig, noe som kan forklare at lave mengder av CYP3A5 er funnet 

hos individer uten CYP3A5*1-allelet, men som er homozygote for CYP3A5*3 [10, 13]. Det 

kan forklare uttrykk av CYP3A5 hos personer med CYP3A5*3/*3 genotype. Ved genotyping 

av CYP3A5 er den vanligste rutinen å undersøke om kromosomene inneholder *1-allelet, og 

ved fravær av dette allelet, konkluderer man med at vedkommende har genotypen 

CYP3A5*3/*3. Av den grunn er det mulig at pasientene har andre genotyper enn 

CYP3A5*3/*3. Det er beskrevet 25 allelvarianter av CYP3A5 hittil, men mange av allelene 

vet man ikke funksjonen til og man vet ikke om det er flere allelvarianter som gir uttrykk av 

funksjonell CYP3A5. Det er derfor mulig at pasientene har genotyper som uttrykker 

CYP3A5, men som ennå ikke er rapportert å uttrykke CYP3A5. 



 

	46	

 

Deteksjon av bånd som vandrer kortere enn standardene 

Ved analyse av proteinuttrykk av CYP3A4 og CYP3A5 ble det både i lever og ventrikkel 

detektert bånd som vandret noe kortere enn standardene. Dette indikerer at proteinet som 

detekteres har en høyere molekylvekt enn det som forventes for CYP3A4 og CYP3A5. Det 

kan likevel ikke utelukkes at det er CYP3A-enzymene som detekteres. Det kan tenkes at 

proteinene har en post-translasjonell modifikasjon som oppstår in vivo. Det kan være bundet 

ekstra karbohydratgrupper, som glukose, eller fosforgrupper til enzymene. Det er beskrevet i 

litteraturen om fosforylering av CYP3A4, men ikke av CYP3A5 [45]. Det ble gjort et forsøk i 

denne oppgaven med PNGase F, som fjerner karbohydratrester bundet til glykoproteiner på 

nitrogenatomet i aminosyren asparagin [36]. Dette ga ingen endring i lokalisasjonen av 

båndene på blottet, noe som indikerer at den avvikende lokalisasjonen på båndene ikke kan 

forklares av en glykosylering av proteinet. Det ble også forsøkt å øke varigheten av 

varmebehandling av prøvene etter blanding av 2X sample buffer, men dette resulterte heller 

ikke i endring av lokalisasjon på båndene. Det har blitt rapportert at inkuberingstiden for 

PNGase F varierer kraftig [46]. Det ble derfor prøvd å inkubere prøvene i forskjellige 

tidslengder med PNGase F, men dette utgjorde heller ingen forskjell av lokalisasjonen på 

båndene. Det bør derfor undersøkes videre hvorvidt de observerte båndene, som vandrer 

kortere, representerer CYP3A-enzymene i homogenater fra ventrikkelbiopsiene. Videre er det 

også mulig at det er visse betingelser ved Western blot-metoden som burde vært endret. Det 

er interessant å påpeke at SDS-konsentrasjonen har blitt funnet å ha betydning ved 

gelelektroforese av prøver med høyt fettinnhold. SDS er en detergent og gir proteinene i 

prøvene en uniform ladning. SDS har høy affinitet til lipidstoffer og høyt innhold av fett vil 

binde SDS og føre til at SDS ikke får virket på proteinene (personlig meddelelse).  

 

Dersom det er ukjente proteiner som detekteres i pasientprøvene fra ventrikkel og lever, kan 

årsaken være ulike cellekomponenter som binder seg til antistoffene anvendt i dette 

prosjektet. Homogenater inneholder ulike cellekomponenter og det er derfor mulig at det er 

enkelte av disse som detekteres på blottene fra ventrikkel- og leverprøvene i denne oppgaven. 

Dersom dette er tilfelle, må det aktuelle proteinet også finnes i de opprensede 

mikrosomfraksjonene ettersom de høye båndene også detekteres her.  

 

4.3  Forslag til videre arbeid 



 

	 47	

 

• Standardrekken for CYP3A4 bør også valideres på liknende måte som ble gjort med 

CYP3A5 standardrekken i denne oppgaven. 

• Det bør prøves ut forskjellige metoder for bearbeidelse av vevsbiopsiene som S9-

fraksjonering, som muligens gir mindre tap av protein enn mikrosomfraksjoner. 

Homogenatene gjennomgår færre sentrifugeringsprosesser ved S9-fraksjonering. 

Prosessen utføres ved å sentrifugere homogenater ved 9000 g, og resultatet er at man 

får en fraksjon med substanser fra cytosol og mikrosomer, uten at mitokondrier og 

cellekjerne kommer med. 

• Båndene som ligger over CYP3A standardene bør identifiseres ved for eksempel 

proteomikkanalyse som benytter seg av metode basert på LC-MS. Det fins en rekke 

kommersielle firmaer som utfører dette.  

• Western blot-metodene bør testes med høyere SDS-konsentrasjon for å studere om en 

lav SDS-konsentrasjon er medvirkende til at båndene vandrer kortere i 

pasientprøvene. 
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5 Konklusjon 
 

Western blot-metoder ble optimalisert for semikvantitativ bestemmelse av CYP3A4 og 

CYP3A5 i vevsprøver. Det ble detektert lave konsentrasjoner av CYP3A4 og CYP3A5 i 

leverhomogenater fra pasienter med sykelig overvekt. De detekterte båndene i lever og 

ventrikkel som vandret kortere enn standardene for CYP3A4 og CYP3A5 må studeres videre 

for å avdekke om dette er CYP3A-enzymer eller uspesifikk binding til antistoffene. 
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Vedlegg / Appendiks 
 

Måling av totalprotein 
 

 

Tabell 5: Estimert innhold av totalprotein i leverhomogenat og ventrikkelprøver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasient Lever (mg/ml) Ventrikkel (mg/ml) 

1 5,81 0,52 

2 6,40 0,61 

3 6,32 1,90 

4 2,25 0,61 

5 6,05 0,88 

6 5,96  

7 3,47  
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