
Endret glukosetoleranse og redusert 
lipiddråpestørrelse i lever i fravær av 

perilipin 5 

 
Intervalltrening i Plin5 knock-out mus som 

spiser chow- eller høyfettdiett 
 

 
 

Atefeh Ranjbar Rizi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Masteroppgave for graden Master i farmasi 
 
 

Avdeling for farmasøytisk biovitenskap 
Farmasøytisk institutt 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

  April 2017 
 

  



II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

Endret glukosetoleranse og redusert 
lipiddråpestørrelse i lever i fravær av 

perilipin 5 

 
Intervalltrening i Plin5 knock-out mus som 

spiser chow- eller høyfettdiett 
 

 

Atefeh Ranjbar Rizi 

 

 
 

Masteroppgave for graden Master i farmasi 
 

Seksjon for farmasøytisk biovitenskap 
Farmasøytisk Institutt 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
Norsk transgensenter (NTS) 

 
 

Veiledere: 
Førsteamanuensis Knut Tomas Dalen 

Professor Arild C. Rustan 
 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Atefeh Ranjbar Rizi 

2017 

Endret glukosetoleranse og redusert lipiddråpestørrelse i lever i fravær av perilipin 5 

Intervalltrening i Plin5 knock-out mus som spiser chow- eller høyfettdiett 

 

Atefeh Ranjbar Rizi 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 



V 
 

Forord 
Denne masteroppgaven ble utført ved Norsk Transgensenter (NTS) i samarbeid med 

Avdelingen for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo i 

perioden juni 2016 til april 2017. 

Nå har jeg kommet til veis ende med min masterstudie i farmasi. Selv om det har vært mye 

hardt arbeid har det virkelig vært verdt det. Arbeidet med denne oppgaven har vært lærerikt, 

givende, frustrerende og inspirerende og det er flere personer som har vært viktige for meg i 

denne prosessen. En stor takk må først og fremst gis til min eksterne veileder Knut Tomas 

Dalen på NTS for god oppfølgning, støtte og viktige tilbakemeldinger underveis. Takk til min 

intern veileder professor Arild C. Rustan for gode råd i skriveprosessen. 

Jeg vil spesielt rette en stor takk til stipendiat Yuchuan Le for god opplæring i laboratoriet, 

vevsprosessering, konfokalmikroskopi og dissekering av organer på dyre avdelingen. Uten 

din hjelp hadde ikke denne oppgaven vært fullført. Takk til post doc Prabhat Khanal for god 

veiledning i forbindelse med dyreeksperimentet. Takk til Ingunn og Shaista ved NTS for godt 

humør som har gjort at jeg har trivdes så godt. 

Jeg vil også takke mine medstudenter Malalai, Monica og Susanna som har gjort studietiden 

til en fantastisk tid. Takk til Siri for korrekturlesing av oppgaven og Susanna for all 

statistikkhjelp. 

En stor takk går til min fantastiske familie, særlig mine foreldre som har støttet og oppmuntret 

meg gjennom hele studietiden. Og sist men ikke minst retter jeg en stor takk til min kjære 

mann Reza for sin støtte, engasjement og uvurderlig motivasjon under hele masterstudiet. Du 

har betydd mye. 

 

Oslo, april 2017 

Atefeh Ranjbar 

 

 



VI 
 

Abstract 
Introduction: Obesity is caused by an imbalance between energy intake and expenditure. 

Excess energy is stored as triacylglycerols (TAG) in lipid droplets (LD) in adipose tissue or 

other organs. Accumulation of LD in non-adipose tissues, such as in the liver, the skeletal 

muscle and the coronary artery are often associated with type 2 diabetes, and coronary 

atherosclerotic heart disease. LD are unique dynamic organelles and consists of a core of 

neutral lipids surrounded by a phospholipid monolayer, which is associated with surface 

proteins such as perilipins. These proteins are involved in the formation, maturation, 

secretion, and trafficking of LD and participate in the regulation of lipid metabolism in the 

cells. Perilipin 5 (Plin5) a newly identified member of this family, is ubiquitously expressed 

in oxidative tissue such as heart, skeletal muscle, liver and brown adipose tissue. Studies in 

mice have shown that Plin5-deficiency leads to insulin resistance in mice fed chow-diet. 

Additionally, it is shown that Plin5 is not required for normal substrate metabolism during 

exercise training, although exercise performance is reduced in the muscle-specific male Plin5 

knockout mice. It is moreover shown that lipid storage is decreased in hepatic stellate cells of 

Plin5-/- animals and lack of Plin5 in the liver caused increased lipolysis, decreased LD size, 

reduced TAG content and subsequent lipotoxicity. 

Goal: The aims of this study were to determine if lack of Plin5 had any effect on glucose 

clearance in aged mice fed normal chow or high-fat diet (HFD), and if Plin5 is required for 

normal endurance capacity following 8 weeks of high intensity interval training (HIT). 

Additionally, we compared hepatic LD size and numbers in Plin5+/+ and Plin5-/- mice 

following HIT combined with HFD. Furthermore, we compared expression of related Plin 

genes in the liver and M. Soleus of Plin5+/+ and Plin5-/- mice. 

Methods: In this thesis, Plin 5 wildtype (Plin5+/+ ) and Plin5 knock-out (Plin5-/-) mice were 

used to examine the role of Plin5 in endurance capacity and remodeling of LD in the liver. 

High intensity interval training on the treadmill was used for the exercise training 

intervention. Glucose tolerance was measured in untrained Plin5+/+  and Plin5-/- mice fed 

chow-diet and in untrained and trained Plin5+/+  and Plin5-/- mice fed HFD. Pyruvat tolerance 

was measured in untrained Plin5+/+  and Plin5-/- mice fed chow-diet. For histological 

examination of LD in the liver and skeletal muscle, cryo sectioning of tissue were performed 

using Leica cryostat. A confocal microscope was used for visualization and imaging of 
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sections. Analysis of images and quantification of LD was performed with program Image J 

software. Gene expressions in liver and skeletal muscle were studied using reverse 

transcriptase quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR). 

Results: Measurement of endurance capacity revealed that Plin5-/- mice tended to have lower 

endurance capacity compared with Plin5+/+ mice fed HFD. It was observed an improved 

glucose tolerance in trained Plin5-/- mice compared with trained Plin5+/+  mice when fed HFD. 

Further more untrained Plin5+/+  mice showed to have equal glucose tolerance compared with 

untrained Plin5-/- mice fed chow-diet, while we observed that untrained Plin5-/- had lower 

liver glucose production compared with untrained Plin5+/+ fed chow-diet. Quantification of 

LD in the liver of Plin5+/+ and Plin5-/- mice fed HFD, showed that LD size were smaller in 

Plin5-/- mice compared with Plin5+/+ regardless of training. Gene expression analysis of 

related perilipins showed no alteration of these genes in the absence of Plin5 in liver and 

skeletal muscle. 

Conclusion/ interpretation: Plin5-/- mice tend to have lower endurance capacity compared 

with Plin5+/+ mice after eight weeks HIT combined with high-fat diet (HFD). It was also 

observed a large spreading in endurance capacity of Plin5-/- mice that may be caused by 

differences in body weight among the animals in this experiment. Studies in mice fed HFD 

show that trained Plin5-/- mice had significantly higher glucose tolerance compared with 

trained Plin5+/+ mice, whereas no difference in glucose tolerance was found in untrained 

Plin5+/+ and Plin5-/- mice fed chow diet.  Untrained Plin5-/- had lower liver glucose production 

from pyruvate compared with untrained Plin5+/+  mice fed chow-diet. Further studies should 

be performed to reveal the effects of genotype/diet on glucose metabolism in these animals. 

Furthermore it was observed that LD size in liver of Plin5-/-  mice fed HFD were significantly 

smaller than in Plin5+/+  mice regardless of training. Additional studies are required to reveal 

whether the smaller LD size in the liver of Plin5-/- mice is due to higher lipolysis or reduced 

triacylglycerol synthesis. 
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Sammendrag 
Introduksjon: Fedme oppstår på grunn av en ubalanse mellom energiinntak og 

energiforbruk. Mesteparten av energioverskuddet lagres som triacylglyserol (TAG) i 

lipiddråper (LD) i fettvev. Akkumulering av LD utenom fettvev for eksempel i leveren, 

skjellettmuskel og hjerte er ofte assosiert med type 2 diabetes og koronar aterosklerotisk 

hjertesykdom. LD er unike dynamiske organeller og består av en kjerne av nøytrale lipider 

omgitt av et enkelt lag med fosfolipider som er assosiert med overflateproteiner slik som 

perilipiner. Disse proteiner er involvert i dannelsen, modning, sekresjon og omsetning av LD 

og deltar i regulering av lipidmetabolismen i cellene. Perilipin 5 (Plin5) som er et nylig 

identifisert medlem av denne familien, er hovedsakelig uttrykt i oksidativt vev som hjerte, 

lever, skjelettmuskulatur og brunt fettvev. Studier i mus har vist at mangel på Plin5 fører til 

insulinresistens hos mus som spiser chow-diett. I tillegg er det vist at Plin5 ikke er nødvendig 

for normal energimetabolisme under fysisk trening, selv om utholdenhet er redusert i 

muskelspesifikk Plin5 knockout hannmus. Det er vist at lipidlagring er redusert i leverens 

stellate celler av Plin5-/- mus og mangel på Plin5 i lever fører til økt lipolyse, mindre LD 

størrelse, redusert TAG innhold og påfølgende lipotoksisitet. 

Mål: Målet med denne studien var å finne ut om mangel på Plin5 har effekt på 

glukosetoleranse og glukoneogenese hos mus som spiste høytfettdiett (HFD), og hvorvidt 

Plin5 er nødvendig for utholdenhetskapasitet etter 8 uker med intervalltrening med 

høyintensitet (HIT). I tillegg ønsket vi å undersøke størrelse og antall LD i lever hos plin5+/+  

og Plin5-/- mus etter HIT kombinert med HFD. Videre ønsket vi å undersøke genekspresjon 

av andre perilipiner i fravær av Plin5 i lever og M. Soleus hos de samme Plin5+/+  og Plin5-/- 

musene. 

Metoder: I denne oppgaven ble Plin5 villtype (Plin5+/+ ) og Plin5 knock-out (Plin5-/-) mus 

brukt for å undersøke rollen til Plin5 for glukostoleranse, utholdenhetskapasitet og lagring av 

LD i lever. Intervalltrening med høyintensitet på tredemølle ble brukt som 

treningsintervensjon. Glukosetoleranse ble testet i utrente Plin5+/+  og Plin5-/- mus som spiste 

chow-diett og utrente og trente mus som spiste HFD. Pyruvattoleranse ble testet i utrente 

Plin5+/+  og Plin5-/- mus som spiste chow-diett. For histologisk undersøkelse av LD i lever og 

muskel, ble kryosnitting av vev utført ved bruk av en Leica kryostat. Et konfokalmikroskop 

ble anvendt for visualisering og avbildning av snittene. Analyse av bildene og kvantifisering 
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av LD ble utført med programmet Image J. Genekspresjon i lever og skjelettmuskel ble 

studert ved bruk av revers transkriptase kvantitativ polymerasekjedereaksjon (RT-qPCR). 

Resultater: Måling av utholdenhetskapasitet viste at Plin5-/- mus hadde en tendens til lavere 

utholdenhetskapasitet i forhold til Plin5+/+  mus når de ble fôret HFD. Det ble observert en 

forbedret glukosetoleranse i trente Plin5-/- mus sammenlignet med trente Plin5+/+  mus på 

høyfettdiett (HFD). Det ble i tillegg observert en lik glukosetoleranse i utrent Plin5+/+  og 

utrent Plin5-/- mus som spiste chow-diett, mens utrent Plin5-/- mus i samme gruppe viste å ha 

lavere glukoseproduksjon i lever via glukoneogenese. Kvantifisering av LD i leveren hos 

Plin5+/+  og Plin5-/- mus som spiste HFD viste at størrelsen av LD var signifikant mindre i 

Plin5-/- mus sammenlignet med Plin5+/+  uavhengig av trening. Genekspresjon av de andre 

perilipiner var uendret i fravær av Plin5 i lever og skjelettmuskel. 

Konklusjon/tolkning: Plin5-/- mus hadde en tendens til lavere utholdenhet sammenlignet 

med Plin5+/+  mus etter åtte ukers HIT kombinert med høyfettdiett (HFD). Det ble i tillegg 

observert påfallende større spredning i utholdenhet til Plin5-/- mus som kan være forårsaket av 

forskjeller i kroppsvekten blant dyr i dette forsøket grunnet en manglende respons til HFD. 

Trente Plin5-/- mus som spiste HFD hadde signifikant bedre glukosetoleranse sammenlignet 

med trente Plin5+/+  mus, mens glukosetoleranse var lik for utrente Plin5+/+ og Plin5-/- mus 

som spiste chow-diett. I tillegg ble det observert at utrente Plin5-/- mus som spiste chow-diett 

hadde dårligere generering av glukose fra pyruvat i lever sammenlignet med utrente Plin5+/+  

mus.  Det bør gjøres videre undersøkelser for å se på eventuelle effekter av genotype /diett på 

glukose- metabolismen hos disse dyrene. Videre ble det observert at størrelsen av LD i lever 

hos Plin5-/- mus var signifikant mindre sammenlignet Plin5+/+ mus uavhengig av trening ved 

foring med HFD. Det er imidlertid behov for nærmere undersøkelser for å finne ut om 

redusert LD-størrelse hos Plin5-/- mus skyldes økt lipolyse eller redusert syntese av 

triacylglyserol. 
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 Innledning 1

1.1 Metabolske sykdommer 

1.1.1 Overvekt og fedme 

Verdens helseorganisasjon (WHO) benytter kroppsmasseindeks (KMI) til å definere 

undervekt, normalvekt, overvekt og fedme. KMI er definert som personens vekt i kilogram 

delt på kvadratet av personens høyde i meter (kg/m2) [1]. 

Individer med KMI fra 25-30 blir definert som overvektige, mens individer med KMI over 30 

er definert til å ha utviklet fedme (Tabell 1.1). Spesielt i den vestlige verden er overvekt og 

fedme i befolkningen et økende problem. I 2014 viste en rapport fra verdens 

helseorganisasjon (WHO) at 39 % av voksne (>18 år) var overvektige, mens 11 % av menn 

og 15 % av kvinner (>18 år) på verdensbasis hadde utviklet fedme. Prevalens av fedme har 

mer enn doblet seg siden 1980, og øker også blant barn. Et estimat i 2013 anslo at så mange 

som 42 millioner barn under 5 år er overvektige. Forekomsten av overvekt og fedme varierer 

mellom land og øker med inntektsnivået i befolkningen. Forekomsten av fedme i høy og øvre 

middel-inntektsland er mer enn det dobbelte av forekomsten i lav-inntektsland [2]. I Norge 

har en av fem nordmenn fedme [3]. 

Tabell 1.1: WHOs klassifisering av KMI. KMI kroppsmasseindeks. Modifisert fra [1] 

KMI (Kg/m 2) Vektklassifisering 
Undervekt < 18,5 
Normalvekt 18,50-24,9 
Overvekt ≥ 25 
Fedme ≥ 30,00 
Fedme klasse I 30-34,9 
Fedme Klasse II 35-39,9 
Fedme Klasse III ≥ 40 

 

Årsaken til overvekt og fedme skyldes ubalanse mellom høyt energiinntak kombinert med et 

vedvarende lavere energiforbruk [3, 4]. Det er mange faktorer som kan forstyrre 

energibalansen og øke risikoen for overvekt og fedme både individuelt og på befolkningsnivå, 

slik som miljø og levevaner, psykososiale forhold og biologiske forhold [3, 5], men spesielt 

viktige faktorer for å skape denne ubalansen er fysisk inaktivitet og energirikt kosthold [3, 4]. 
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Utvikling av fedme nedsetter mobiliteten til affiserte individer, men mer alvorlig er økt 

risikofor utvikling av en rekke alvorlige kroniske sykdommer slik som type 2 diabetes (T2D), 

hypertensjon, koronar hjertesykdom, hjerneslag samt visse kreftformer. Fedme nedsetter også 

reproduksjonsevnen [2]. 

Siden overvekt og fedme er nært knyttet til individets levevaner er tilstanden vanskelig å 

behandle hos personer som ikke klarer motivere seg for å endre levevaner. Medikamentet 

Orlistat, markedsført under preparatnavnet Xenical, er det eneste godkjente medikamentet for 

behandling av overvekt og fedme i Norge [3]. Orlistat er en pankreaslipasehemmer som 

reduserer hydrolysen av triacylglyserol (TAG) i tarmen slik at omtrent 30 % av TAG i kosten 

ikke blir absorbert fra tarmen, men skilles ut med fæces. Orlistat er vist å kunne gi en 

vektreduksjon på 2–5 kg i forhold til placebo når bruk av medikamentet kombineres med råd 

for kosthold og fysisk aktivitet. Orlistat kan benyttes ved behandling av helseskadelig fedme 

(KMI ≥ 30 kg/m2) eller for overvektige (KMI ≥ 28 kg/m2) med andre kjente risikofaktorer 

(f.eks. hypertensjon, diabetes, dyslipidemi). Behandling med Orlistat påvirker risikofaktorer 

som low-density lipoprotein (LDL)-nivå og kan redusere utvikling av diabetes [6]. 

Medikamentet er likevel lite benyttet til å behandle overvekt og fedme. Tall fra 

reseptregisteret viser at Orlistat ble brukt av 6357 nordmenn i 2015 [7]. 

 

Overvekt skyldes at fettlageret i kroppen vokser over det normale. Fettlageret finnes i fettvev, 

mer spesifikt i spesialiserte celler kalt adipocytter.  Adipocytter varierer i størrelse fra 20-100 

µm, hvor opptil 95 % av cellevolumet kan utgjøre fettlageret. Ekspansjon av fettvev som 

følge av triglyseridakkumulering medfører at adipocyttene øker i størrelse, og i noe mindre 

grad at antall adipocytter øker [8]. Når fettvevets lagringskapasitet overskrides, går lipidene 

over i blodsirkulasjon. Fra blodsirkulasjonen tas lipidene opp av andre insulinavhengige vev 

slik som skjelettmuskler og lever. Dette kalles for ektopisk lagring av fett. Dette kan videre 

føre til forstyrret lipidhomeostase og lipotoksiske effekter, som igjen kan trigge utviklingen 

av metabolsk dysfunksjon og insulinresistens [9, 10].   

I tillegg til å være kroppens fettreserve er fettvev et stort endokrint organ som skiller ut ulike 

bioaktive peptider som kalles adipokiner. Adipokiner kan være hormoner som leptin, peptider 

som adiponektin og resistin, kjemokiner som interleukin 8 (IL-8), proinflammatoriske 

cytokiner som tumor nekrose faktor α (TNFα), interleukin 1 (IL-1) og interleukin 6 (IL-6), og 

antiinflammatoriske peptider som interleukin 10 (IL-10) [11, 12]. Leptin og adiponektin er 
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hormoner som har både sentrale og perifere effekter på metabolismen og energibalansen. 

Disse hormonene reduserer sirkulerende fettsyrer og TAG ved å stimulere til økt 

fettsyreoksidasjon, via aktivering av enzymet AMP- aktivert protein kinase enzymet (AMPK), 

samt ved å øke glukosetransport inn i muskler. AMPK aktiveres i tillegg ved trening og fører 

til økt fettoksidasjon og redusert insulinresistens [13]. 

Nylig forskning har vist at fedme er assosiert med lav grad av inflammasjon. Overvektige har 

økte plasmanivåer av sirkulerende proinflammatoriske cytokiner slik som TNF- α, IL-6 og 

akuttfaseproteinet C-reaktivt protein (CRP). Inflammasjon i fettvevet ved fedme ser ut til å 

spille en nøkkelrolle i utviklingen av insulinresistens, mens inflammasjon i fettvevet i fravær 

av fedme ikke ser ut til å indusere dette [14, 15]. Forskerne har brukt transgene dyremodeller 

til å vise betydningen av inflammasjon i fettvevet for insulinresistens. Ved langvarig inntak av 

høyfettdiett (HFD) utvikler normale mus insulinresistens, mens TNF- α knock-out mus ikke 

gjør dette[14]. TNF- α påvirker insulinsensitiviteten ved å stimulere serin-fosforylering av 

insulinreseptorer, noe som hemmer insulinsignalering. Plasmanivåer av IL-6 er vist å 

korrelere med KMI og graden av insulinresistens. IL-6 påvirker insulinsignalering direkte ved 

å hemme insulinavhengig autofosforylering av insulinreseptoren [14, 15]. 

1.1.2 Opptak og metabolisme av glukose 

En av de viktigste energikildene hos mennesket i et normal kosthold er karbohydrater som i 

stor grad blir brutt ned til glukose. Glukosen tas opp i tarmen og skilles ut i blodet noe som gir 

en stigning i blodsukkeret. Kroppen motvirker denne glukosestigningen ved aktivt opptak av 

glukose i ulike celler, spesielt muskel og fettceller. Under postprandial fasen (etter et måltid) 

blir hormonet insulin produsert og utskilt fra β-cellene i pankreas for å regulere 

glukosehomeostase. Insulin stimulerer glukoseopptak i muskel- og fettvev. Den fremmer 

protein- og glykogensyntese i muskel og lever, lipidsyntese og lagring i lever og fettvev. 

Insulin inhiberer fettsyreoksidasjon og reduserer hepatisk glukoseproduksjon ved å inhibere 

glykogenolyse (omdannelse av glykogen til glukose) og glukoneogenese (dannelse av 

glukose) [16]. Under normale fysiologiske forhold i en insulinsensitiv muskelcelle reguleres 

insulinstimulert glukoseopptak via translokasjon av glukose transportør type 4 (GLUT-4) fra 

cytosol til cellemembranen. Når insulin binder seg til insulinreseptor (IR) på cellemembran, 

blir insulinreseptorens tyrosinkinase aktivert som fosforylerer og aktiverer et protein som 

kalles insulinreseptorsubstrat-1 (IRS-1). Dette proteinet aktiverer fosfatidylinositol 3-kinase 
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(PI3-K) og fører til videre aktivering av fosfatidylinositol-avhengig kinase 1 (PDK1) som 

aktiverer videre både proteinkinase B (PKB/Akt) og den atypiske proteinkinasen C λ/ζ 

(aPKC). Aktivering av disse to fremmer translokasjon av GLUT-4 i cellemembranen som gir 

økt glukoseopptak. Det er vist at redusert insulinmediert glukose transport inn i cellen er en 

primær defekt i skjelettmuskulatur hos insulinresistente [17].  

1.1.3 Insulinresistens 

Insulinresistens oppstår når cellene i kroppen (lever, skjelettmuskel og fettvev) blir mindre 

følsomme og til slutt resistente for insulin. Slike resistente celler klarer ikke å ta opp 

tilstrekkelig glukose og dette medfører for høy glukosekonsentrasjon i blodet. For å 

kompensere for dette og den lave insulinresponsen vil β-cellene i pankreas øke 

insulinproduksjonen og dette medfører tilstanden hyperinsulinemi. Denne kompensatoriske 

mekanismen vil etter hvert føre til β-celledegradering og svekket insulin produksjon i 

pankreas, og videre hyperglykemi og utvikling av T2D manifesteres [18]. 

En viktig risikofaktor til insulinresistens er overvekt, spesielt i form av abdominal fett. 

Abdominal fett er resistent mot de antilipolytiske effektene til insulin, noe som tidligere nevnt 

fører til overdreven frigjørelse av frie fettsyrer (FFA) i plasma og ektopisk akkumulering av 

lipider i andre vev som hjerte, skjelettmuskler, lever og pankreas og ytterligere reduksjon av 

insulinsensitiviteten i disse vev. Ektopisk akkumulering av lipider i skjelettmuskel fører til 

lipotoksisitet ved at lipid-metabolitter som diacylglyserol (DAG), acyl-coenzym A (acyl-

CoA) og ceramider innvirker negativt på insulinsignaleringen som fører til forhindret 

insulinmediert glukoseopptak i skjelettmuskel og høyere serumkonsentrasjoner av glukose 

[19]. I tillegg vil høye nivåer av FFA svekke insulin-mediert hemming av hepatisk 

glukoseproduksjon som bidrar til svekkelse av hele organismens glukosetoleranse [20]. 

Måling av intramyocellulære lipidnivåer med kjernemagnetisk resonansspektroskopi har 

påvist en negativ korrelasjon mellom intramyocellulære lipidnivåer og insulinsensitivitet [21]. 

Det er derimot vist at utholdenhetstrente atleter har høyt innehold av TAG i 

skjelettmuskulatur uten å være insulinresistente. Dette har fått betegnelsen atletparadokset 

[22]. Akkumulering av intramuskulære lipider er antatt å være relatert til en reduksjon i 

mitokondriell oksidativ aktivitet som følge av reduksjon i aktiviteten av oksidative enzymer 

og elektrontransportkjeden. Det er vist en reduksjon i uttrykk av enzymer som er viktige for 

mitokondriell oksidativ fosforylering i skjelettmuskel hos overvektige pasienter [23]. Årsaken 

til at insulinfølsomheten blir bevart hos utholdenhetstrente atleter, i motsetning til overvektige 
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T2D pasienter er uklar. En teori er at skjelettmuskel hos atleter har større kapasitet for 

oksidativ metabolisme sammenlignet med utrente overvektige [22]. 

Vanlige livsstilssykdommer som er assosiert med overvekt er T2D, hjerte- og karsykdommer 

[24].  

Mekanisme for fettsyremediert insulinresistens i sk jelettmuskel  

Unormal akkumulering av DAG og /eller ceramider antas å være involvert i aktivering av 

proteinkinase C (PKC) isoformer, samt IκB-kinase (IKKβ) og c-Jun-N-terminal kinase (JNK). 

Disse er da i stand til å fosforylere serin/treonin områdene i IR og IRS-1, samt å redusere 

fosforylering av (PKB)/Akt. Som en konsekvens av dette blir aktivering av IR, IRS-1 

(tyrosinfosforylering) og PKB /Akt svekket noe som fører til nedsatt insulinsignalisering, 

forhindret translokasjon av GLUT4 til plasmamembranen og følgelig redusert insulin-mediert 

glukoseopptak. Videre er IKKβ i stand til å aktivere nukleær faktor (NF) -κB, som i sin tur 

regulerer produksjon av proinflammatoriske cytokiner som IL-6 [25] (Figur 1.1) 

 

   

Figur 1.1: Mekanisme for fettsyremediert insulinresistens i skjelettmuskel. I fedme fører 
lipidoverskuddet til akkumulering av IMCL som gir en kilde for lipid metabolitter slik som DAG og 
ceramider. Økte nivåer av disse mediatorer er involvert i aktiveringen av forskjellige PKC-isoformer 
slik som JNK og IKKβ, som kan stimulere serinfosforylering og dermed deaktiverer IRS-1. Dette fører 
til forstyrret glukoseopptak. I tillegg blir pro-inflammatorisksignalveier som involverer NFkB aktivert.  
I: insulin,IMCL. Intramyocellulære lipider, PI3K: fosfatidylinositol 3-kinase.PKB: proteinkinase 
B.NFkB:nukleærfaktor (kappa-light-chain-enhancerav activerte B celler).JNK:Jun N-terminal kinase.  
IKK β: IκBkinasekompleks. Figuren er modifisert frav[25] gjengitt med tillatelse fra forfatteren. 
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1.1.4 Metabolsk syndrom 

Metabolsk syndrom (MetS) er en tilstand som på grunn av sin komplekse patofysiologi 

betegnes også ofte som syndrom X [26]. MetS er samlebetegnelse på en rekke metabolske 

forstyrrelser, som gir en økt risiko for hjerte- og karsykdommer og T2D [27]. Abdominal 

fedme, og insulinresistens er de to viktigste underliggende årsaker for utviklingen av 

tilstanden og det er estimert at rundt 25 % av verdens voksne befolkning har MetS. Det finnes 

flere ulike definisjoner på tilstanden. ”International Diabetes Federation” (IDF) har definert 

syndromet som en tilstand med sentral overvekt med livvidde på ≥ 94 cm for menn og ≥ 80 

cm for kvinner (europeisk etnisitet), i tillegg minst 2 av følgende tilleggsfaktorer må være 

tilstede [24]: 

• Hypertensjon (systolisk blodtrykk ≥ 130 mm Hg og diastolisk blodtrykk ≥ 85 mm Hg) 
eller initiert behandling for denne tilstanden. 

• Redusert high-density lipoprotein (HDL)-kolesterolnivå (<1,03 mmol/l for menn og  
< 1,29 mmol/l for kvinner) eller initiert behandling for denne tilstanden.  

• Forhøyet triacylglyserolnivå (≥ 1,7 mmol/l) eller initiert behandling for denne 
tilstanden. 

• Forhøyet fastende blodglukose (≥ 5,6 mmol/l) eller tidligere diagnostisert med T2D. 

 

Det er for tiden ingen spesifikk behandling anbefalt for metabolsk syndrom annet enn 

etablerte retningslinjer som allerede eksisterer for hver av de metabolske forstyrrelsene hos 

hver enkel pasient [28] men livsstilsendringer som trening og endret kosthold gir en 

helsegevinst i form av vektreduksjon som er sentralt i behandlingsregimet [27]. 

1.1.5 Type 2-diabetes 

I 2014 ble det estimert at 422 millioner mennesker over 18 år på verdensbasis hadde diabetes- 

en prevalens på 8,5 % i den voksne befolkningen. Den globale utbredelsen av diabetes har økt 

fra 4,7 % i 1980 til 8,5 % i 2014. Diabetes var direkte årsak til 1,5 millioner dødsfall på 

verdensbasis i 2012. Mange av disse dødsfallene (43 %) inntraff før en alder av 70 år [29]. I 

Norge ble det i 2004 anslått at ca. 265 000 personer har utviklet diabetes hvorav halvparten av 

disse ikke hadde fått diagnostisert sykdommen [30]. 

Det finnes to hovedformer av diabetes: Insulinavhengig diabetes mellitus (type 1 diabetes) og 

ikke-insulinavhengig diabetes mellitus (type 2 diabetes) [29]. Ved type 1 diabetes (T1D) blir 

insulinproduserende β-cellene i pankreas angrepet og ødelagt av kroppens eget immunsystem. 
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Dette resulterer til en absolutt mangel på insulinsekresjon fra pankreas [31]. Personer med 

T1D trenger daglig administrering av insulin til å regulere mengden av glukose i blodet [29]. 

Årsakene til ødeleggelsen av β-cellene er ikke fullstendig kjent, men denne autoimmune 

reaksjonen skyldes trolig en kombinasjon av arv og ukjente miljøfaktorer som livsstil, 

kosthold eller virusinfeksjoner enten i fosterlivet eller i tidlig barndom [31]. T1D er mest 

vanlig hos barn, ungdom og unge voksne, men kan forekomme i alle aldersgrupper [30]. 

T2D er en kronisk sykdom som utvikler seg gradvis over tid som følge av redusert eller 

fraværende sekresjon av insulin, i tillegg til redusert insulineffekt. I mange år var T2D 

observert bare i voksne, men det har begynt å forekomme hos barn. Ved insulinresistens 

virker ikke insulinet godt nok på insulinsensitive vev og insulinproduksjonen øker 

kompensatorisk for å holde glukosenivåene innen normalområdet. Denne mekanismen fører 

over tid til β-celle degradering og insulinproduksjonen svikter og resulterer til hyperglykemi. 

Dette er en utløsende årsak til T2D, dersom utviklingen ikke stoppes [32, 33]. Insulinresistens 

kan være tilstede i flere år før T2D inntreffer [33]. Risikofaktorer for T2D kan klassifiseres 

som modifiserbare og ikke-modifiserbare. De modifiserbare risikofaktorene omfatter 

hovedsakelig fedme, fysisk inaktivitet, kosthold og andre faktorer som lav fødselsvekt og 

eksponering til et diabetisk miljø i fosterlivet, mens de ikke-modifiserbare er genetikk, alder, 

kjønn og tidligere svangerskapsdiabetes. Et tidlig tiltak for å påvirke de modifiserende 

risikofaktorene er svært viktig ettersom pasienter med T2D har to til fire ganger høyere risiko 

for å utvikle koronar hjertesykdom enn den øvrige befolkningen [34]. I tillegg kan en dårlig 

regulert diabetes føre til utvikling av andre senkomplikasjoner som diabetisk nefropati 

(nyresykdom), retinopati (øyesykdom) og nevropati (nervesykdom), som i stor grad skyldes 

mikrovaskulære skader i blodkar og nervevev [30, 35]. 

Glukosetoleranse er kroppens evne til å omsette glukose. Glukosetoleransetest er en relativ 

billig og troverdig test for å påvise nedsatt glukosetoleranse (IGT) og er definert ut fra hvilke 

blodsukkerverdier blodet inneholder i en periode etter inntak av en relativ stor mengde 

glukose [36]. Med en slik test kan nedsatt glukosetoleranse og hyperinsulinemi oppdages før 

T2D er fullt utviklet. På dette stadiet kan videre utviklingen av insulinresistens som etter hvert 

går over i utvikling av T2D forhindres med trening, vekttap og endret kosthold [10]. Testen 

utføres slik at det tas fastende blodprøve til bestemmelse av glukose i plasma/serum, deretter 

drikker pasienten 75 g glukose løst opp i 250-300 ml vann i løpet av 5 minutter. Barn gis 1,75 

g glukose per kg kroppsvekt opp til 75 g. Etter at pasienten har holdt seg i ro i 2 timer tas det 
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en ny blodprøve [30]. En annen måte å påvise forhøyede glukoseverdier er å måle glykosylert 

hemoglobin A1c (HbA1c – mål for langtidsblodsukker) som et mål på gjennomsnittlig 

konsentrasjon av blodglukose over en periode på 8-12 uker [37]. I 2012 ble det anbefalt av 

Helsedirektoratet å bruke HbA1c ≥ 6,5 % som det primære diagnostiske kriterium for 

diagnose av diabetes [38]. 

Følgende kriterier (Tabell 1.2) er lagt til grunn ved diagnostisering av T2D og IGT [30]. 

 

Tabell 1.2: Diagnostiske kriterier for T2D og IGT. Modifisert fra [30] 

DIAGNOSISKE KRITERIER: VENØS 
PLASMAGLUKOSE: 

Diabetes mellitus 
HbA1c  ≥ 6,5 % 
Fastende plasma (P)-glukose ≥ 7 mmol/l 
og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose ≥ 11 mmol/l 
Og/eller tilfeldig P-glukose i kombinasjon med 
symptomer 

≥ 11 mmol/l 

Nedsatt glukosetoleranse (IGT) 
Fastende P-glukose < 7,0 mmol/l 
og 2 timer etter inntak av 75 g glukose (1,75g/kg 
kroppsvekt inntil 75 g) 

≥ 7,8 og <11,1 mmol/l 

 

Et sentralt behandlingsmål i behandlingen av diabetes er å forhindre eller redusere risikoen for 

å utvikle senkomplikasjoner og å gi en best mulig livskvalitet. Viktige tiltak i 

behandlingsregimet for T2D er kontrollert diett, røykeslutt, trening og vekttap ved fedme. 

Dersom det ikke oppnås ønsket effekt ved livsstilsendringer, er perorale antidiabetika indisert. 

Å definere individuelle behandlingsmål er viktig, samt at perorale antidiabetika må tilpasses 

den enkelte person. De generelle behandlingsmålene som er anbefalt i nasjonale retningslinjer 

består av vektnedgang (5-10 %) ved overvekt/fedme, fysisk aktivitet (minst 30 minutter 

daglig), HbA1c-verdier ≤ 7,0 %, blodtrykk < 135/80 mmHg, fastende blodglukose 4-6 

mmol/l, ikke- fastende blodglukose 4-10 mmol/l og LDL-kolesterol ≤ 2,5 mmol/l (≤ 1,8 

mmol/l ved etablert hjerte-/karsykdom) [30]. 

1.1.6 Trening som behandling ved metabolske sykdommer 

Fysisk inaktivitet er en av hovedårsakene til utviklingen av metabolske sykdommer. Jevnlig 

fysisk aktivitet er assosiert med redusert risiko for utvikling av overvekt/fedme, metabolsk 
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syndrom, T2D og kardiovaskulære sykdommer, samt forbedring av alle disse tilstandene. 

Trening har flere gunstige effekter på energimetabolisme i skjelettmuskelceller. Metabolsk 

fleksibilitet av skjelettmusklene blir bedre med trening og det sees endret lipidmetabolisme, 

økt uttrykk av GLUT4 og bedret insulinsensitivitet som følge av trening [23, 34]. Fysisk 

aktivitet og kostholdintervensjon er sentralt i retningslinjer for behandling av metabolske 

sykdommer og det er anbefalt minimum 30 minutter moderat intensiv aktivitet daglig [30]. Til 

tross for denne klare sammenhengen er det lite forstått hvorfor trening har disse gunstige 

effektene. 

1.2 Skjelettmuskel 

Skjelettmuskulaturen utgjør ca. 80 % av kroppens muskelvev og er fordelt på omtrent 600 

muskler. Hovedfunksjonen til disse musklene er å bevege kroppen, justere kroppsstillinger, 

støtte og beskytte innvollsorganene, kontrollere kroppens åpninger, samt bidra til jevn 

kroppstemperatur.  Hver muskel består av muskelceller (muskelfibrer), bindevev, blodårer og 

nerver. Skjelettmuskelcellene er dannet i fosterstadiet ved fusjon av embryonale celler 

(myoblaster) til muskelceller (myotuber, også kalt muskelfibre) og har derfor mange 

cellekjerner. Hver kjerne i skjelettmuskelcellen reflekterer bidraget fra en myoblast. Etter 

hvert som barnet vokser, vil muskelfibrenes størrelse øke, og de utvokste fibrene har en 

diameter på 0,01-0,1 mm og en lengde på noen få centimeter. Diameteren til de enkelte 

muskelfibrene hos en og samme person kan variere, avhengig av trening [39]. 

1.2.1 Skjelettmusklenes oppbygning og struktur 

Det er vanlig å gi ulike bestanddeler av muskelcellene forstavelsen myo-(muskel) eller sarko-

(kjøtt). Det indre av muskelfibrene er tettpakket med parallelle myofibriller som inneholder 

aktin(tynne filamenter) og myosin (tykke filamenter). En myofibrill består av en serie av 

sarkomerer. Sarkomerene i alle de parallelle myofibrillene i en skjelettmuskelfiber ligger 

nøyaktig på linje med hverandre. Det er dette som gir muskelfiberen det tverrstripete 

utseendet. Mellom sarkomerer som ligger inntil hverandre, er det Z-skiver, som består av et 

proteinnettverk på tvers av myofibrillene [39]. Sarkomerene består av to sett aktinfilamenter 

med et myosinfilament mellom hvert aktinfilament (Figur1.2) [40]. Ved kontraksjon av 

muskelfibrene forkortes sarkomerene ved at myosinfilamentene blir forskjøvet i forhold til 

hverandre slik at det blir en økt overlapping mellom aktin- og myosinfilamentene[39]. Ved 
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stimulering av skjellettmusklene, begynner hodet på myosinet å bevege seg langs 

aktinfilamentet i gjentatte sykluser, slik at myosinhodet binder og hydrolyserer ett molekyl 

adenosintrifosfat (ATP) til adenosindifosfat (ADP) i hver syklus. Dette medierer energi til 

muskelkontraksjon. For å avslutte kontraksjonen mister myosinhodet kontakten med 

aktinfilamentet og muskelen hviler. Kontraksjonen av skjelettmuskelfibrer utløses av 

nerveimpulser i de motoriske nervefibrene som innerverer muskelen, som følge av 

aksjonspotensialer og frigjøring av intracellulært lagret Ca2+ [39]. 

            
 
Figur 1.2: Kontraksjonsmekanismen i skjelettmuskulatur. Muskelfibrene består av myofibriller 
med gjentatte anordninger av sarkomerer forbundet i såkalte Z-linjer. Muskelkontraksjoner skjer i 
sarkomere. Ved muskelkontraksjon forskyves aktinfilamentene mot hverandre. Detter skjer som følge 
av at myosin spalter ATP til ADP, og sakromeren mellom Z-linjene forkortes. ADP, adenosindifosfat; 
ATP; adenosintrifosfat. Figuren er modifisert fra [40].  
 

1.2.2 Fibertypefordeling i skjelettmuskel 

Muskelfibertyper kan deles inn etter hvor raskt de kontraherer, som igjen er avhengig av hvor 

raskt myosinfilamentene kan spalte ATP. Kroppen uttrykker minst 7 ulike myosinproteiner, 

hvor ulik ATPase- aktivitet i de forskjellige isoformene av myosin er bakgrunnen for denne 

variasjonen. Basert på kontraksjonshastigheten for enkelt kontraksjoner er 

skjelettmuskelfibrer enten langsomme eller raske. En annen forskjell mellom ulike 
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muskelfibre er i hvilken grad de er spesialisert i aerob eller anaerob produksjon av ATP. Fibre 

som danner ATP hovedsakelig ved oksidativ fosforylering er avhengig av oksygen for å 

kunne fungere (aerob) og kalles oksidative fibrer. Fibre som produserer ATP ved glykolyse 

benytter som regel oksygen til å lage ATP men har også evnen til å danne ATP uten 

oksygen(anaerob) og kalles glykolytiske fibrer. Oksidative muskelfibrer kjennetegnes blant 

annet av flere mitokondrier enn glykolytiske fibre. I skjelettmuskulatur i mennesket finner vi 

tre ulike fibertyper [39, 41]. Tilsvarende fibre, med noe endrede egenskaper finner en i mus: 

• Type I-fibre: Langsomme oksidative fibrer. Har høy oksidativ kapasitet (har mer 

mitokondrier) og er egnet for lange repeterende kontraksjoner (har større utholdenhet 

enn type II-fibrene). 

• Type IIa-fibre: Raske oksidative fibrer.  Har lavere oksidativ kapasitet, men høyere 

glykolytisk kapasitet og kan kontrahere raskt. Passer til korte og kraftfulle 

kontraksjoner. 

• Type IIx-fibre: Raske glykolytiske fibrer. Hos mennesker er de nesten utelukkende 

glykolytiske og fibrene er sensitive for mangel på energi nærings. Disse fibrene 

kjennetegnes ved at de kontraherer meget kort, men kraftig og har minst utholdenhet. I 

gnagere finnes type IIb-fibre som i stor grad tilsvarer type IIx-fibrene en finner i 

mennesket [41]. 

1.3 Lever 

1.3.1 Leveranatomi 

Leveren (hepar) er det største organet i kroppen [39]. Leveren er anatomisk plassert i høyre 

øvre del av abdomen. Hos en voksen person veier leveren rundt 1,5 kg og er oppdelt i to 

hovedlapper, en stor høyre og en mindre venstre leverlapp [39, 42, 43]. Leveren mottar både 

arterielt (20 %) og venøst (80 %) blod. Det er leverarterien som fører det arterielle blodet til 

leveren, mens det venøse blodet kommer fra magesekken og tarmen via portvenen. Det 

arterielle og det venøse blodet strømmer sammen i leverkapillærer (sinusoider) som sprer seg 

gjennom leverceller (blant annet hepatocytter, kupfferceller og stellateceller). Det venøse 

blodet transporteres deretter gjennom to kapillærnett som er adskilt av en vene, dette kalles 

portårsystem. Blodet fra sinusoidene tømmes ut i sentralvene som selv munner ut til levervene 
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og videre ledes til hjertet via inferiorvenacava, (nedre hullvene). Hepatocyttene produserer ca. 

0,5 L galle i løpet av et døgn. Galle som produseres føres via gallekanaler til gallegangen. 

Galle består hovedsakelig av gallesalter som er nødvendig for spalting av fettstoffer i tarmen 

for opptak av lipider og fjerning av spaltningsprodukter [39]. Hepatocyttene er store og runde. 

De er lokalisert i midten av cellen. Mange celler i leveren til en voksen menneske har to 

cellekjerner [42]. 

1.3.2 Leverfunksjon 

Fra et metabolsk perspektiv er leveren kroppens viktigste organ og omsetter næringsstoffer 

absorbert fra mage- og tarmkanalen [39]. Lever er viktig for å holde glukosekonsentrasjonen i 

blodet på et stabilt nivå [39, 43]. Hepatocytter tar opp en stor andel glukose som kommer til 

leveren med portårblodet i absorbsjonsfase og lagrer det i form av glykogen eller omdanner 

det til triacylglyserol når leverens glykogenlager er fylt opp. Når konsentrasjonen av glukose i 

blodet faller i postabsorbsjonsfase stoppes glykogensyntesen i leveren og isteden setter 

leveren i gang nedbryting av sine glykogenreserver (glykogenolyse) og danner glukose som 

eksporteres til blodet. Den glykogenmengden leveren har lagret er nok til å opprettholde 

glukosekonsentrasjonen i blodet i 4-5 timer hos en frisk person. Ved nedgang i plasmaets 

glukosekonsentrasjon under postabsorbsjonsfase stimuleres også levercellene til 

glukoneogenese (nydannelse av glukose fra andre stoffer enn karbohydrater). Utvalgte 

aminosyrer fra nedbryting av kroppens proteiner og glyserol som skilles ut i forbindelse med 

triacylglyserolmobiliseringer to av de viktigste råstoffene for glukoneogenese. Glykogen som 

er lagret i tverrstripete muskler blir også nedbrutt i postabsorbsjonsfase [39], men i 

motsetning til lever vil musklene ikke overføre glukosen til blodet på grunn av manglende 

enzymer i muskelceller nødvendig for frigjøring av glukose til blodet [39, 43]. Derfor 

omsettes glukosen direkte i muskelcellene til pyruvat eller laktat. Disse to stoffene blir skilt ut 

i blodet og senere omdannet til glukose i leveren (glukoneogenese). En andel av TAG som 

leveren danner fra glukose, forblir i leveren, men det meste transporteres ut i form av 

lipoproteinpartikler bestående av TAG, fosfolipider, kolesterol og lipoproteiner. Den ene av 

disse lipoproteinpartiklene kalles for VLDL(very-low-density lipoprotein) som transporterer 

triacylglyserol til andre vev og organer. Den andre type lipoproteinpartikkel som dannes i 

leveren er HDL (High-density lipoprotein) som i utgangspunktet er kolesterolfattig. HDL 

samler opp kolesterol fra andre celler og fører det til leveren hvor det skilles ut med gallen 

[39]. Av andre leverfunksjoner som ikke er direkte knyttet til behandling av næringsstoffer 
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kan man nevne syntese av de fleste plasmaproteiner som for eksempel albumin, transferrin, 

produksjon av mange koagulasjonsfaktorer, produksjon av kolesterol, utskillelse av kroppens 

egne og fremmede stoffer gjennom galle [39, 42, 43], samt lagring av vitamin A, D, B12 [42, 

43]. Leveren er også viktig for inaktivering og detoksifisering av mange ulike stoffer, bl. a. 

hormoner, legemidler, giftstoffer [39, 42, 43]. 

1.3.3 Ikke-alkoholisk fettleversykdom 

Ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) er en stadig mer anerkjent tilstand, knyttet til 

metabolsk syndrom. NAFLD refererer til et bredt spektrum av leverskader, alt fra 

leversteatose (fettlever) uten inflammasjon eller fibrose (NAFL), til ikke-alkoholisk 

steatohepatitt (NASH), som innebærer hepatiske inflammatoriske endringer og apoptose 

(celledød) som fører til leverskade og fibrose [44]. NAFLD kan defineres på en 

histopatologisk grunnlag med en akkumulering av lipider i lever som overstiger 5 % av 

levervekt i fravær av eller ved moderat alkoholinntak [44, 45], eller med samme prosentandel 

av fettholdige hepatocytter observert ved lysmikroskopi. NASH som er en mer alvorlig form 

av NAFL kjennetegnes med alvorlig oksidativt stress, hepatocellulær inflammasjon, samt 

leversteatose som etter hvert kan utvikle seg til levercirrhose (skrumplever) og leverkreft [46]. 

NAFLD rammer opp til 33 % av individer i den vestlige verden og har blitt et viktig 

folkehelseproblem på grunn av den økte risikoen for progresjon til alvorlig leversykdom. 

Prevalens av leversteatose er ca. 20-30 % i ikke-overvektige, men opp til 75 % hos 

overvektige og type 2 diabetes pasienter [44]. Det er en sterk sammenheng mellom 

insulinresistens og avleiring av TAG i hepatocytter, selve kjennetegnet for diagnostisering av 

NAFLD. Fettavleiringer i leveren kan skyldes en kombinasjon av økt levering av frie fettsyre 

fra fettvev, økt ny syntese av fettsyrer i lever, økt inntak av fett i kosten, redusert 

mitokondriell β-oksydasjon, eller redusert nedbrytning av VLDL av perifere vev. Det er uklart 

om insulinresistens forårsaker NAFLD eller motsatt, at overdreven akkumulering av TAG 

eller substrater dannet ved syntes av TAG fører til insulinresistens [47]. 

1.4 Lipiddråper 

Lipiddråper (LD) er dynamiske organeller som befinner seg i cytosol hvor deres 

hovedfunksjon er å lagre ulike typer lipider. De ble identifisert med lysmikroskopi allerede 

tidlig på 1900-tallet men ble i stor grad ignorert i cellebiologiforskning, antagelig fordi de ble 
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oppfattet som inerte med liten funksjonell relevans. Forskning på LDs biologi og betydning 

for lipidmediert sykdom har akselerert siden 1990-tallet etter identifisering av perilipin, et 

fosforyleringsregulert protein bundet til overflaten av LD i adipocytter (fettceller) [48-50]. 

1.4.1 Oppbygging av Lipiddråper 

LD består av en hydrofob kjerne av nøytrale lipider, som for eksempel TAG og sterolestere 

(SE). LD i adipocytter inneholder primært TAG, mens LD i aktiverte makrofager 

(skumceller) inneholder stor sett SE [48-50]. Andre hydrofobe kjernelipider som finnes i LD 

er retinylestere som man finner i stellate-celler i lever og retina [50]. Syntesen av de nøytrale 

lipidene katalyseres av mange enzymer. I pattedyr er det siste trinnet i TAG syntesen 

katalysert av enzymer som hekter på en acyl-koenzym A(acyl-CoA) til diacylglyserol: 

diacylglyserol acyltransferase DGAT1og DGAT2. SE syntetiseres av acyl-CoA og kolesterol 

katalysert av kolesterol acyltransferase (ACAT1 og ACAT2) [48, 50]. Disse enzymene finnes 

primært i endoplasmatisk retikulum (ER), med unntak av DGAT2 som også er vist å kunne 

være lokalisert på LD [48, 50, 51]. Den hydrofobe kjernen i LD er separert fra den hydrofile 

cytosolen med et enkelt lag av fosfolipider (Figur 1.3). Fosfatidylkolin (PC) er det mest 

vanlige fosfolipidet på overflaten av LD hos pattedyr, etterfulgt av fosfatidyletanolamin (PE) 

og fosfatidylinositol. PC er viktig i emulgering av LD. Det er fremdeles uklart hvordan 

mengden av disse fosfolipidene på LD overflaten reguleres når LD vokser eller krymper i 

størrelse, ettersom syntesen av fosfolipider i kroppens celler primært skjer i endoplasmatisk 

retikulum (ER) [50, 52]. Overflaten til LD inneholder også steroler og relative mengden av 

disse lipidene avhenger av celletypen. 
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Figur 1.3: Forenklet skjematisk struktur av LD. Kjernen av LD inneholder nøytrale lipider, 
hovedsakelig sterolestere (SE) og triacylglyseroler (TAG) som er omgitt av et enkelt fosfolipidlag som 
består hovedsakelig av fosfatidylkolin(PC) og fosfatidyletanolamin (PE) og overflateproteiner kalt 
perilipiner(Pliner). Figuren er modifisert fra [50]. 

Antall og størrelse av LD varierer betydelig mellom celle til celle og mellom ulike individer. I 

høyere eukaryoter har de fleste celler relativt fåLD, men dersom disse cellene eksponeres til 

økt ekstracellulært nivå av fettsyrer vil dette stimulere til LD dannelse. Adipocytter har som 

regel en stor LD, mens hepatocytter (leverceller) har mange små LD som skyldes aktiv 

lipidsyntese og lagring. Størrelsen av LD i de fleste celletyper er små (100-200-nm diameter), 

mens i hvite adipocytter har LD en diameter opp til 100 µm og fyller nesten hele cytoplasma. 

Med diameter som varierer fra 100 nm til 100 µm, varierer arealet opp til 106, mens volumet 

kan variere så mye som 109 [50, 53]. De molekylære mekanismene som forklarer hvordan LD 

dannes er ikke fullstendig kartlagt. Det er også uklart hvordan det enkelte fosfolipidlaget som 

omslutter overflaten av LD kan oppstå fra to-lags membraner som ellers finnes i cellens 

organeller og membraner [50]. En mulighet er at nøytrale lipider akkumulerer mellom 

fosfolipid bilagene til ER, i en linseaktig form, og at LD etter hvert avsnøres fra ER ved 

vesikkeldannelse (budding) [48]. 

1.4.2 Funksjoner til lipiddråper 

LD har ulike biologiske funksjoner. De fungerer hovedsakelig som intracellulære lipidlagre 

inne i celler, som byggesteiner for syntese av ulike celle-membraner eller som substrat for 

energiomsetningen [50]. Adipocytter har det høyeste innholdet av LD blant kroppens celler 

og utgjør det største lagringsdepotet for energi i form av TAG, fettsyrer forestret til glyserol. 
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Ved behov kan disse fettsyrene mobiliseres og skilles ut i blodbanen og tas opp i 

skjellettmuskel, lever og andre vev i kroppen og brukes til ATP produksjon gjennom β-

oksidasjon. Andre typer celler inneholder LD med kolesterylester som brukes til 

membransyntese. Kolesterylester er i tillegg brukt av steroidogeniske celler i binyrebarken og 

av kjønnsceller som substratkilde for steroidhormonsyntese. LD lagrer også substrater for 

syntesen av signaleringslipider og inflammasjonsmediatorer i leukocytter og andre typer 

celler [48]. En viktig funksjon til LD er å forhindre lipotoksisitet i celler når de utsettes for 

overskudd av lipider. For eksempel kan makrofager ta opp store mengder kolesterol, som vil 

kunne trigge ER-stress og føre til celledød ved apoptose eller nekrose. Høye intracellulær 

nivåer av steroler detoksifiseres ved omdannelse til sterolestere og lagring av disse i LD-

kjernen. Tilsvarende vil forestering av andre lipider kunne detoksifisere og beskytte celler 

mot overskudd av fettsyrer og retinoler ved å pakke disse inn i LD [54]. 

1.4.3 Mobilisering av fettsyrer fra lipiddråper 

Fett lagret i hvit fettvev representerer hoved energireserven i kroppen. Etter inntak av mat, 

blir overskudd av kostens uforestrede fettsyrer (NEFAs) forestret til triacylglyserol (TAG), 

som deretter lagres i LD i fettceller. Ved økt energibehov blir lagret TAG mobilisert 

gjennomhydrolyttisk kløyving. Dette resulterer i frigjøring av NEFAs som deretter blir levert 

via blodsirkulasjonen til perifere vev for β-oksidasjon og ATP produksjon. I tillegg til fettvev 

er også andre vev i stand til å forestere NEFAs til TAG og re-hydrolysere dem ved behov. 

Hydrolysen av de primære og sekundære esterbindinger mellom langkjedede fettsyrer og 

glyserol ryggraden i TAG kalles lipolyse og katalyserer av enzymer som kalles lipaser [55]. 

Det er tre lipaser som medierer mobilisering av lagret TAG i fettvev. Adipose 

triglyseridlipase (ATGL), hormonsensitiv lipase (HSL), monoacylglyserol lipase (MAGL). I 

første trinnet hydrolyserer ATGL den første estergruppen i TAG. En NEFA kløyves av 

glyserolryggraden som fører til dannelse av diacylglyserol (DAG) [56-58]. Den neste 

fettsyren hydrolyseres av HSL, et multifunksjonelt enzym i stand til å hydrolysere acylestere i 

en rekke ulike lipaser inkludert TAG, DAG, og kolesterylestre [55]. I siste trinn blir MAG 

spaltet til glyserol og NEFA av enzymet monoglycerid lipase (MAGL) [55, 57, 59].  

(Figur 1.4). En viktig regulerings-mekanisme for ATGL er aktivering av enzymet ved 

interaksjon medko-aktivatorproteinet komparativ gen identifikasjon 58 (CGI-58). Aktivering 

av ATGL i binding av CGI-58 til LD [55] 
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Figur 1.4: Hydrolyse av TAG til glyserol og fettsyrer. TAG blir enzymatisk degradert til fettsyrer 
og glyserol i forskjellige vev i kroppen. Degraderingen involverer aktiv rekruttering av lipaser til 
overflaten av LD. Det første steget i degraderingen av TAG katalyseres av ATGL som spalter av en 
forestret fettsyre fra TAG og gir DAG. Lipasenzymet HSL vil videre spalte DAG til MAG ved å 
frigjøre en fettsyre fra glyserolryggraden, og MAG blir deretter kløyvet av MAGL slik at det dannes 
en NEFA og glyserol. ATGL: fett-triglyseridlipase, DAG: diacylglyserol, HSL: hormonsensitiv lipase, 
MAG: monoacylglyserol, MAGL: MAG lipase, NEFA: uforestrede fettsyrer (frie fettsyre), TAG: 
triacylglyserol. 

1.4.4 Lipiddråpeassosierte proteiner 

LD har flere typer proteiner på overflaten, ofte beskrevet som LD-assosierte proteiner. Slike 

proteiner er involvert i dannelsen, modning, sekresjon og omsetning av LD og deltar i 

regulering av lipidmetabolismen i celler. Det beste karakteriserte LD-assosiert proteinet er 

perilipin som deler sekvenslikhet med to andre LD-assosierte proteiner, adipophilin/ 

adipocytedifferentiationrelated protein (ADRP) og tailinteracting protein 47 (TIP47). S3-12 

og lipid storage droplet protein 5 (LSDP5) er de to nye medlemmer av PAT familien. For å få 

en enhetlig navn-setting av genene nevnt over ble det besluttet å navngi genene Plin1-5, med 

forslag om å beskrive de tilhørende proteinene perilipin 1-5 (PLIN1-5) [60]. Alle perilipinene 

er vist å kunne bindes til LD, men de skiller seg fra hverandre i transkripsjonelle regulering, 

vevsdistribusjon, proteinstørrelse, affinitet for å binde LD og proteinstabilitet når de ikke er 

bundet til LD.  Disse forskjellene tilsier at hvert perilipin protein har distinkte cellulære 

funksjoner [61, 62]. Tabell 1.3 viser oversikt over symboler av forskjellige perilipiner og 

deres lokasjon på kromosomer hos menneske og mus. 
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Tabell 1.3: Nomenklatur for humane perilipiner. Modifisert fra [63]. 

 

Perilipin 1  

Proteinet perilipin 1 (kodet av PLIN1 genet i mennesket og Plin1 genet i mus) er det første 

identifiserte medlemmet avperilipinfamilien. I mus gir det enkelte Plin1 genet opphav til 

minimum fire isoformer (Plin1a, 1b, 1c, og 1d), som alle deler en felles N-terminal region, 

mens de har forskjellige C-terminale ender som et resultat av alternative mRNA spleising  

[64, 65]. Plin1a er det største og mest vanlige perilipinproteinet bundet til LD i adipocytter 

[65, 66]. Det ble identifisert som det viktigste adipocytt proteinet som ble fosforylert som 

respons på aktivering av proteinkinase A (PKA) [67]. Plin1b finnes i mindre mengder i 

nærheten av plasmamembranen i adipocytter [64, 68]. Begge isoformene (Plin1a og 1b) 

fungerer som lipolyse-inhibitorer ved å beskytte TAG i LD fra degradering mot 

adipocyttlipaser. Plin1cog 1der enda kortere isoformer som bare er uttrykt i steroidogeniske 

celler [65, 69]. Deres rolle har ennå ikke blitt undersøkt.  

Det er to hovedsignalveier som styrer nedbrytningen av fett i adipocytter. De stimulerende 

reaksjonsvier der katekolaminer og deres interaksjon med β-adrenerge reseptorer resulterer i 

økte cellulære cAMP-nivåer og aktivisering av lipolyse, og hemmende insulinsignalveier, 

hvor aktivering av protein kinase B (PKB) resulterer i hemming av cellulær cAMP 

produksjon og hemming av lipolyse. En alternativ stimulerende reaksjonsvei er aktivering av 
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guanylylcyklase med natriuretiske peptider, noe som resulterer i økte cellulære cGMP-nivåer 

og en påfølgende aktivering av lipolyse [70]. 

Plin1 spiller en dobbeltrolle i adipocytter og fremmer dannelsen av store LD ved å forhindre 

lipolyse i den ikke-stimulerte tilstanden, og fremme mobilisering av LD gjennom PKA-

avhengig lipolyseaktivering. Selv om Plin1 ikke innehar lipase aktivitet, påvirker den 

frekvensen og graden av lipolyse gjennom Plin1-lipase interaksjoner. Multiple PKA 

fosforyleringsområder av Plin1, medierer dets tilknytning til lipaser, både direkte til HSL og 

indirekte til ATGL, via interaksjon mellom Plin1 og CGI-58 [71]. Under basale forhold 

binder Plin1 til CGI-58 og hindrer dets tilgang til ATGL, og derved hindres TAG hydrolyse 

[72]. 

Under stimulert forhold aktiverer katekolaminer β-adrenerge reseptorer. β-adrenerg 

stimulering av G-proteinkoblet reseptor aktiverer adenylatcyklase som videre fører til økte 

nivåer av intracellulært cAMP [73]. cAMP binder og aktiverer PKA, som fører til 

fosforylering av både Plin1 og HSL. Fosforylert HSL translokkeres til LD, og fosforylert 

Plin1frigjør CGI-58 til cytoplasma og muliggjør dermed binding mellom CGI-58 og ATGL 

på LD og aktivering av lipolyse (Figur 1.5) [74]. 

 

             

Figur 1.5: Oversikt over regulert lipolyse under basal og stimulert forhold. Se tekst for detaljert 
forklaring. ATGL: Adipose triglyserid lipase. HSL: Hormon sensitiv lipase CGI-58: komparativ gen 
identifikasjon 58. TAG: triacylglyserol. DAG: diacylglyserol. MAG: monoacylglyserol. FA: fettsyre. 
MGL: monoacylglyserol lipase. PKA: protein kinase A. cAMP: syklisk adenosin monofosfat. Figuren 
er fra [74].  
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Perilipin 2 

Perilipin (Plin2) er det mest høyest uttrykte perilipinproteinet i flere celletyper inkludert 

hepatocytter, muskelceller og betaceller i bukspyttkjertelen [75]. Kunstig overuttrykk av Plin2 

i flere celletyper har vist å øke LD dannelse mens nedregulering avPlin2 fører til redusert LD 

dannelse noe som tilsier at Plin2 er en viktig perilipin i mange celler utenom adipocytter [76]. 

In vivo studier har vist at Plin2 genuttrykket øker med TAG akkumulering i lever hos 

mennesker og dyr. Plin2 proteinuttrykket har nær sammenheng med TAG-innholdet i lever og 

er økt i lever ved NASH, alkoholiske fett leversykdom og hepatitt C [77]. PPAR-α 

(peroxisomeproliferatoractivated reseptor α) er en transkripsjonsfaktor som modulerer 

ekspresjon av spesifikke targetgener og kan bli aktivert av en diett med høy fettinnhold [33]. 

Det er rapportert at Plin2 er økt ved fettlever i mus, i respons til faste og etter aktivering av 

PPAR-α [60], og etter vedvarende HFD [78]. Chang et al. [79] har vist at mus uten Plin2 

genet har 60 % reduksjon i TAG i lever og er resistente mot diett-indusert fettlever.  Det er 

foreslått at mekanismen bak Plin2 indusert TAG akkumulering er reduksjon av lipolyse via 

inhiberingen av ATGL assosiasjon med LD [80].  I 2012 viste Sun et al. i en studie at over 

uttrykk av Plin2 i lever førte til økt glukoseopptak og bedre glukosetoleranse, sannsynligvis 

via økt hepatisk glukose forbruk. Dette støtter ideen om at Plin2 kan aktivt forskyve cellulære 

metabolismer mot lipidlagring av fettsyrer i tillegg til å forhindre lipolyse [81]. 

Perilipin 3 

Perilipin 3 (Plin3) har en størrelse på 47 kDa og uttrykks i nesten alle vev [61], men i 

motsetning til Plin1 og Plin2, er Plin3 tilstede både på LD og i cytosol [82]. Studier på 

muskelfibrer fra rotter har vist at Plin3 er involvert i lipidoksidasjon i skjellettmuskel. Plin3 

ko-lokaliserer til LD etter adrenalin administrering [83]. Smirnovaet al. [84] viste at i løpet av 

lipolyse, ko-lokaliserer ATGL på LD som er dekket med Plin3 og erstatter Plin3 langs 

overflaten av LD. Den samme observasjonen ble gjort i en annen studie utført av Covington et 

al. [85]. Samme studie viste at uttrykket av Plin3 øker, i myotuber fra friske tynne menn etter 

en lang utholdenhets treningsøkt. En studie utført i fibroblaster fra Plin2 knock-out mus har 

vist at cellene fortsatt er i stand til å danne LD og deres evne til fettsyreopptak og lipolyse er 

uforandret på grunn av et økt antall Plin3 på overflaten av LD som har erstattet Plin2 [82]. 
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Perilipin 4 

Perilipin 4 (Plin4) er hovedsakelig uttrykt i hvitt fettvev (WAT), men det er også svakt uttrykt 

i brunt fettvev (BAT), hjerte- og skjelettmuskel [61]. Proteinet har en molekylstørrelse på 134 

kDa og er mer høyere uttrykt i langsomme type I fibre sammenlignet med raske type II fibre 

[86]. Dannelse av LD som er dekket med Plin4 er avhengig av Insulin. Funksjonen til 

proteinet er fortsatt uklar, men det er foreslått at Plin4 er involvert i den tidlige fasen av LD-

syntese i fettvev [87]. Pourteymour et al. viste at Plin4 har de høyeste mRNA uttrykket i 

skjelettmuskulatur hvor nivået økte moderat, i respons til langvarig kombinert utholdenhets- 

og styrketrening. Gjelstad et al. fant en tendens til redusert Plin4 uttrykk i trente muskler [86]. 

Perilipin 5 

Perilipin 5 (Plin5) som ble opprinnelig kalt LSDP5 (lipiddråpe lagringsprotein 5) er det siste 

proteinet i perilipinfamilien oppdaget av flere forskningsgrupper [62, 88, 89]. Proteinet har en 

størrelse på 54 kDa og er lokalisert i cytosol, ER, mitokondrie og på LD [62, 89]. 

Vevsfordelingen av plin5 er begrenset til vev med aktiv fettsyreoksidasjon, slik som hjerte, 

muskel, brunt fettvev og lever[62]. Flere studier har vist at ekspresjon av Plin5 skjer i respons 

til fettsyre eksponering [90-92] som vil sannsynligvis skje via aktivering av PPAR-α. I 

henhold til denne teorien har Plin5 en vesentlig rolle i regulering av LD akkumulering [62, 

88, 93] og LD hydrolyse [62]. Plin5 har en beskyttende rolle i ukontrollert lipolyse via 

interaksjon med lipolytiske proteiner som ATGL [94], Hormon sensitiv lipase (HSL) [72] og 

CGI-58 [95]. Plin5 er det eneste perilipinproteinet som har direkte binding til ATGL [95]. 

Bindingen av Plin5 til ATGL [62, 95] eller til CGI-58 hindrer interaksjon mellom ATGL og 

GCI-58 og reduserer lipolyse [96]. 

Studier utført av Sztalrydet al. viste at Plin5 gir fysikalsk og metabolsk kobling av LD og 

mitokondrier [93]. De observerte at Plin5 rekrutterte mitokondriene til overflaten av LD, samt 

at Plin5 hemmet TAG hydrolyse og leder fettsyrer inn i LD under basale betingelser, men 

øker TAG hydrolyse og overfører fettsyrer til mitokondrielloksidasjon under proteinkinase A 

(PKA) stimulerte betingelser. Konklusjonene som ble trukket fra dette arbeidet er at Plin5 

samsvarer fettsyrebehovet til detcellulære kravet, og beskytter mitokondriene mot overskudd 

av fettsyrer ved tilstander med lav energibehov, samt fremmer fettsyremobilisering og 

oksidering ved tilstander med høyt energibehov [93]. En sekundær hypotese tilsier at Plin5 
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ved å regulere lipolyse kan øke fettsyre oksidasjonskapasiteten ved å fremme 

mitokondriellbiogenese, mest sannsynlig via PPAR-αmediert transkripsjon [97]. 

Det er vist at Plin5 er lokalisert på mitokondrie i skjellettmuskler til mennesker [98] og rotter 

[99] og denne lokaliseringen økte etter elektrisk indusert kontraksjon i rotteskjelettmuskel. 

Dette var fulgt med reduksjon i intramyocellulære TAG innholdet [100]. Men denne Plin5 

lokaliseringen til mitokondriene ble ikke økt etter 5 eller 60 min av trening med 

moderatintensitet hos mennesker [98]. Mokhtaret al viste i en studie at plin5 har ingen gunstig 

effekt på mitokondrieinnhold eller funksjon, og er ikke nødvendig for den normale økningen i 

mitokondriell biogenese ved utholdenhetstrening [101]. 

Nyere studier på Plin5+/+ og Plin5-/- mus viser ingen forskjell i ikke stimulert eller stimulert 

oksygenforbruk i mitokondrier, ekspresjon av gener relatert til FFA oksidasjon og 

oksidativfosforylering. Det ble heller ikke observert forskjell i cellulæreinnhold av 

mitokondrier, maksimal aktivitet av mitokondrieenzymer, eller mitokondrie-LD kontakt i 

skjelettmuskulatur hos samme Plin5+/+ og Plin5-/- musene [102]. 

 

Plin5 kan være viktig i å dirigere fettsyrer til mitokondrier for oksidasjon. Det ble vist at 

ablasjon av Plin5 førte til oppbrukt av TAG i muskler, det vil si at den økte lipolytiske 

forandringen var ikke nøyaktig tilpasset til den økte oksideringen av TAG-avledet FFA, noe 

som resulterte i akkumulering av ceramider i muskelvev [102]. Dette er ikke tilfellet i hjertet, 

hvor økt lipolyse er fulgt med økt fettsyreoksidering og oksydativt stress i Plin5-/- mus [103]. 

Selv om økningen i myocellular ceramider var assosiert med utvikling av skjelettmuskulatur 

insulinresistens [25], viste lever av Plin5-/- mus å være insulinfølsomme og glukose clearance 

i Plin5-/- var mer effektiv enn i Plin5+/+  ved HFD [102]. Studier av Wang et al. [96] på 

lipidmetabolismen viste at Plin5-/- mus lagret mindre TAG og mer FFA i hepatocytter 

sammenlignet med Plin5+/+ mus. Disse musene viste morfologiske og biokjemiske 

forandringer i samsvar med leverskade, inkludert unormal lever arkitektur, intrahepatisk 

kolestase, og økt alanin aminotransferase. Leveren ble også karakterisert med økt 

inflammatorisk celleantall, ER stress og lipidperoksidasjon [96]. Mens disse resultatene 

foreslår at Plin5 er nødvendig for å forebygge akkumulasjon av FFA, lipotoksisitet og 

leverskade, viste lignende studie avPlin5-/- mus ingen bevis på fettlever og leverskade [102]. 

Studier på Plin5-/- har vist at karbohydratoksidasjon var enten uforandret [103] eller økt i  
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Plin5-/- mus som spiste chow-diett, mens denne effekten ikke ble observert i Plin5-/- som spiste 

HFD [102]. 

1.5 Energimetabolisme 

Leveren er et viktig metabolsk organ som regulerer kroppens energi metabolisme. Den 

fungerer som en senter som kobler seg metabolsk til ulike vev, inkludert skjelettmuskulatur 

og fettvev. I fastende tilstand eller under trening frigjøres substrater (glukose og TAG) fra 

leveren til sirkulasjonen som blir metabolisert i muskler, fettvev og andre ekstrahepatiske vev. 

Fettvev produserer og frigjør FFA og glyserol via lipolyse under faste og trening. Muskel 

bryter ned glykogen og proteiner under arbeid og frigjør laktat og alanin. Alanin, laktat og 

glyserol blir levert til leveren og brukes som utgangsforbindelser for nydannelse av glukose 

(glukoneogenese) [104]. Det er hovedsakelig lever, skjelett- og hjertemuskel som står for 

oksidasjonen av FFA [105]. FFA blir oksidert i leverens mitokondrie via fettsyre β-oksidasjon 

ogfører til dannelse av ketonlegemer (ketogenese). Glukose som er generert i lever og 

ketonlegemer kan oksideres videre av skjelettmuskler og hjernen under faste og trening [104, 

105]. 

1.5.1 Glukosemetabolisme 

Glukose er et av de viktigste substratene for energimetabolisme i skjelettmuskel. Glukose 

transporteres inn i skjelettmuskelcellene ved hjelp av spesifikke transportproteiner kalt 

glukosetransportører (GLUT). Det er identifisert 15 forskjellige isoformer av GLUT-

proteiner, og minst fem er uttrykt i skjelettmuskel. GLUT1 er lokalisert i cellemembranen og 

er ansvarlig for basalopptak av glukose. GLUT4 erden dominerende glukosetransporøren i 

skjellettmuskel og er lokalisert i intracellulære vesikler. Ved muskelkontraksjoner og insulin-

stimulering øker translokasjonen av GLUT4 til cellemembranen og bidrar til økt 

glukoseopptak [106]. GLUT2 er lokalisert i plasmamembran i lever og frakter blodglukose 

passivt inn i hepatocytter [104]. Etter transport inn i cellen blir glukose umiddelbart 

fosforylert av enzymet heksokinase (av glukokinase i leveren) og det dannes glukose-6-fosfat 

(G6P). G6P blir videre enten lagret ved at glukosen inngår i glykogen (i lever og 

skjelettmuskel) eller den går videre i glykolysen og omdannes til pyruvat. Pyruvat har to 

skjebner. Den kan tas opp i mitokondriene og omdannes til acetyl-CoA, som så kan ta del i 

sitronsyresyklus og oksidativ fosforylering. Denne omdannelsen er hastighetsbestemmende 
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trinnet i glukoseoksidasjonen og katalyseres av pyruvat dehydrogenase komplekset (PDC). 

Alternativt kan pyruvat omdannes til laktat, slippes ut i sirkulasjonen, og benyttes av 

hepatocytter for å danne glukose gjennom glukoneogenese. PDC kan fosforyleres og 

inaktiveres av pyruvat dehydrogenase kinase (PDK) [104]. Dette fører til redusert oksidasjon 

av glukose og kan gi et skifte i energisubstrat over til oksidasjon av fettsyrer [107].  

Oksidativ fosforylering er det siste trinnet i metabolismen av glukose og fettsyrer. Oksidativ 

fosforylering finner sted i den indre membranen til mitokondriet. I denne prosessen dannes 

FADH2 og NADH som gir fra seg sine elektroner i elektrontransportkjeden (ETK) og 

resulterer i frigivelse av energi i form av ATP og varme, og til slutt H2O fra H+ og molekylært 

oksygen (Figur 1.6) [39]. 

Glykogen og glykogensyntese  

Karbohydrater er hovedsakelig lagret som glykogen i skjellettmuskel og lever. Etter 

matinntak går glukose inn i hepatocytter via GLUT2 og blir fosforylert av glukokinaser til 

glukose-6-fosfat. G6P blir deretter omdannet til glukose-1-fosfat (G1P) og brukt til å 

syntetisere glykogen av glykogensyntaser. Glykogensyntase er det viktigste enzymet som 

reguleres av insulin i glykogensyntesen. I fastende tilstand, er glykogen hydrolysert av 

glykogenfosforylaser for å generere glukose (glykogenolyse).  Fosforyleringen av glykogen-

syntaser som skjer hovedsakelig av glykogensyntase kinase 3 (GSK-3) fører til hemming av 

glykogensyntase-aktiviteten.  I motsetning til dette øker aktiviteten av glykogenfosforylaser 

når de blir fosforylert [104]. 

Glukoneogenese 

Under kortvarige fasteperioder, blir glukose produsert og frigjort fra leveren hovedsakelig 

gjennom glykogenolyse. Ved langvarig faste er glykogen oppbrukt og hepatocytter 

syntetiserer glukose gjennom glukoneogenese ved å bruke laktat, pyruvat, glyserol, og 

aminosyrer som substrat. Disse substrater er enten generert i leveren eller fraktes fra 

ekstrahepatiske vev via sirkulasjonen til leveren. I leveren blir laktat oksidert av laktat-

dehydrogenase for å generere pyruvat. Pyruvat transporteres inn i mitokondriene og 

omdannes til oksaleddiksyre av pyruvat-karboksylase. Oksaleddiksyre blir redusert til malat 

av mitokondriets malatdehydrogenase før den blir eksportert inn i cytoplasma der den blir 

oksidert av cytoplasmatisk malatdehydrogenase for å regenerere oksaleddiksyre. 

Cytoplasmatiske oksaleddiksyre omdannes til fosfoenolpyruvat av cytoplasma 
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fosfoenolpyruvatkarboksylase som er et viktig steg for glukoneogenesen. Etter en serie av 

reaksjoner omdannes fosfoenolpyruvat til fruktose 1,6-bifosfat som så blir konvertert til G6P 

via flere reaksjoner. G6P blir til slutt omdannet til glukose som kan skilles ut i blodbanen 

[104]. 

 

 

Figur 1.6: Energimetabolisme i skjelettmuskel. Karbohydrater, Triacylglyserol (Triglyserider) og 
proteiner kan bli brutt ned til monosakkarider, fettsyrer og aminosyrer for å danne energi gjennom 
TCA, OXPHOS og ETK. Bæremolekylene NADH2, og FADH2 frigjør sine elektroner som overføres 
i ETK gjennom flere enzymer (kompleks I-IV). Dette produserer en kjemoosmotiskgradient. Energien 
som utvinnes fra protonoverføringene benyttes til å drive ATPasen til omdanning av ADP til ATP. I-
IV: kompleks I-IV i ETK, ANT: Adenin nukleotid reseptor, ADP: adenosindifosfat; ATP: 
adenosintrifosfat, CPT: karnitin-palmitoyltransferase, CYC1: cytokrom c-1, DAG: diasylglyserol, 
ETK, elektrontransportkjeden: FA CoA, fettsyre koenzym A: FAD+, flavinadenindinukleotid – 
oksidert, FADH2, flavinadenindinukleotid – redusert, H+: proton, MAG: monoasylglyserol, NAD+: 
nikotinamid-adenin-dinukleotid – oksidert, NADH2: nikotinamid-adenin-dinukleotid – redusert, 
OXPHOS: oksidativ fosforylering, PDH: pyruvat dehydrogenase, TAG: triacylglyserol, TCA: 
trikarboksylsyresyklus, UCPX: frikoblerproteiner.  
Figuren er hentet fra [108] gjengitt med tillatelse fra forfatteren. 
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1.5.2 Fettsyremetabolisme 

Fett er den største energikilden til kroppen og fettvev er hoved reservoaret for lagret energi. 

Dårlig regulering av fettsyremetabolisme er relatert til utvikling av metabolske forstyrrelser 

som kardiovaskulære sykdommer, insulinresistens og diabetes og fedme [105].  

Fettsyrer i blodet stammer hovedsakelig fra to kilder TAG. Endogen TAG lagret hovedsakelig 

i fettvev, og eksogen TAG fra mat. Etter inntak av et fettrikt måltid brytes TAG ned i 

magesekken og tynntarmen av spesifikke lipaser. Dette frigjør fettsyrer og glyserol. I 

tynntarmen blir fettsyrer tatt opp av enterocyttene hvor de blir reforestret til TAG og pakket 

sammen med proteiner og fosfolipider som kylomikroner før de sendes til sirkulasjonen via 

lymfesystemet. Kylomikroner blir spaltet til FFA av enzymet lipoprotein lipase (LPL) som 

finnes hovedsakelig i endotelcellelaget i kapillærer i lever, skjelettmuskler, hjertet og fettvev. 

FFA kan tas opp i disse vevene. I fettvev blir FFA forestret tilbake og lagret som TAG i LD, 

mens noe TAG også blir lagret intramyocellulært (IMCL) [105].  

Frie fettsyrer transporteres inn i cytosol via passiv diffusjon eller ved hjelp av 

transportproteiner, som feks. FAT/CD36, FABP, FATP (fettsyretranslokase, fettsyrebindende 

protein, fettsyre transportprotein) [109]. FATP2 medierer leverens fettsyreopptak, og studier 

har vist at knockdown av FATP2 i lever reduserer FFA opptak og fører til redusert høy 

fettdiettindusert leversteatose [104]. FAT/CD36 transportøren lagres intracellulært og kan 

fremme fettsyreopptak når den translokeres til cellemembranen. Mekanismen for dette er 

imidlertid ikke kjent, men kan tenkes å være lignende GLUT4 translokasjon, hvor både 

insulinstimulering og kontraksjon kan fremme translokasjon av CD36 og føre til økt 

fettsyreopptak [109]. 

I cytosol blir fettsyrene transportert av fettsyrebindende proteiner og blir deretter nedbrutt til 

acyl-CoA av enzymet acyl-CoA-syntase. Avhengig av energibehovet kan acyl-CoA fraktes 

videre inn i mitokondriene for β-oksidasjon eller til endoplasmatisk retikulum (ER) for å bli 

forestret til TAG for lagring i LD i skjelettmuskel eller i fettvev. Acyl-CoA har ikke 

permeabilitet for den indre membranen i mitokondriene og må transporteres inn i 

mitokondriene. Denne prosessen er mediert av karnitinpalmitoyltransferase systemet (CPT). 

Dette systemet består av flere proteiner, der karnitinpalmitoyltransferase 1 (CPT1) spalter 

acyl-CoA og danner CoA og acylkarnitin. Acylkarnitinblir transportert inn i 

mitokondriematriks avkarnitintranslokase (CACT). Karnitinpalmitoyltransferase 2 (CPT2) 

omdanner acylkarnitin til acyl-CoA [110]. Inn i mitokondriematriksen metaboliseres Acyl-
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CoA til acetyl-CoA som så kan oksideres videre i Krebs syklus og oksidativ fosforylering. 

Transporten av CPT1 inn i mitokondriene er det hastighetsbestemmende trinnet i fettsyrenes 

β-oksidasjon. Denne reaksjonen kan hemmes av malonyl-CoA som interfererer ved å regulere 

CPT1, noe som fører til at fettsyrene ikke klarer å assosiere seg med karnitin. Dannelsen av 

malonyl-CoA er katalysert av enzymet acetyl-CoA karboksylase (ACC). I cytoplasma blir 

acetyl-CoA karboksylert av acetyl-CoA-karboksylase (ACC). Pattedyr har to ACC gener, 

ACC1 og ACC2 som er lokalisert hhv. i cytoplasma og mitokondrienes yttermembran. 

Mitokondrie ACC2 genererer malonyl-CoA og øker lokal malonyl-CoA-konsentrasjoner, som 

fører til hemming av β-oksidasjon av fettsyrer [104, 110].  

1.5.3 Substratutnyttelse ved trening 

Fysisk aktivitet øker energikravet i skjelettmuskel. Substratutnyttelse i skjelettmuskel under 

trening avhenger av type aktivitet, varighet og intensitet. Ved lav til moderat treningsintensitet 

er glukose den primære energikilden til skjelettmuskel som blir hentet fra hepatisk 

glykogenolyse (eller glukoneogenese) eller oralt inntak, supplert med samt FFA frigjort av 

lipolyse i fettvevet. Når treningsintensiteten øker, avtar muskelutnyttelsen av sirkulerende 

fettsyrer, mens utnyttelsen av sirkulerende glukose øker gradvis. Ved langvarig trening til en 

fast intensitet (> 60 minutter) bliretøkende energibidrag hentet fra fettoksidasjon, hvor 

andelen av energi som stammer fra glykogen i muskel avtarog blir erstattet av en progressiv 

økning i oksidasjon av FFA tatt opp fra plasma [111]. 

Den mest fremtredende metabolske tilpasningen til utholdenhetstrening er en redusert 

utnyttelse av karbohydrater og en større avhengighet av fettsyre oksidasjon [112]. 

En studie utført på moderat aktive kvinner viste at to uker med intervalltrening med 

høyintensitet induserte en markant økning i kroppens kapasitet for fettsyreoksidasjon under 

trening [113]. I tillegg viste en annen studie at seks uker med intervalltrening med 

høyintensitet førte til økt fettsyreoksidasjon og redusert karbohydratoksidasjon under trening. 

Økningen i FAT/CD36 som ble rapportert i denne studien kan ha bidratt til økt 

fettforbrenning ved å øke transport av frie fettsyrer over muskel og mitokondrie (FAT/ CD36) 

membraner [114]. Trening kan også ha gunstige effekter på mitokondriene i skjelettmuskelen. 

Trening kan føre til øking i mitokondrienes kapasitet for ATP-syntese, vedat mitokondriene 

øker i størrelse og antall i tillegg til endringer i deres sammensetning og genekspresjon [111]. 
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1.6 Bruk av intervalltrening med høyintensitet (HIT ) 
for å forbedre metabolsk helse 

Høyintensitetintervalltrening (HIT) er definert som korte, gjentatte utbrudd av hard fysisk 

trening, med perioder av aktiv hvile (lavintensitet) mellom dem [115]. Det er rapportert noen 

fysiologiske og metabolske ulikheter i studier som anvender ulike former for HIT. HIT (10 x 

4 min trening avbrutt av 2 min hvile) har vist å forbedre oksidativ kapasitet, øke uttrykk av 

fettsyre- og glukosetransportørproteiner, samt øke fettforbrenning under hos utrenete kvinner 

og menn [113, 114]. Marcinokoet al. [116] rapporterte i 2015 at HIT senker 

blodglukosenivåer ved å forbedre insulinfølsomhet i lever og fettvev, uavhengig av endringer 

i fedme, betennelse i fettvev og leverens fettinnhold. En annen metode for HIT ble utviklet av 

Wisløff og kolleger (~ 4 x 4 min trening med 3 min aktiv hvile mellom intervaller) har blitt 

mye brukt i en rekke pasientgrupper. Denne metoden anvendt i 4-12 uker har ført til 

forbedringer i aerob kapasitet, endotelfunksjon, kroppssammensetning, blodtrykk og 

insulinfølsomhet, samt reversertvenstre ventrikkel remodeling hos overvektige eller personer 

med hjertesvikt eller koronar arteriell bypass [115, 117-121]. De gunstige effektene av HIT 

var ofte mer uttalte og mer langvarige enn det som ble oppnådd med mer tradisjonelle 

treningstilnærminger [115, 121]. 

 

1.7 Mål for oppgaven 

Plin5 har en vesentlig rolle i regulering av LD akkumulering [62, 88, 93]og LD hydrolyse 

[62]. Plin5 er også vist å kunne lokalisere til mitokondrier i skjellettmuskler hos mennesker 

[98] og rotter [99]. En nylig utført studie har vist at fravær av Plin5 ikke har effekt på 

mitokondrieinnhold eller funksjon, og at proteinet ikke er nødvendig for den normale 

økningen i mitokondriell biogenese ved utholdenhetstrening [101]. Det er vist at Plin5-/- mus 

som spiste chow-diett hadde redusert insulin stimulert glukoseopptak i skjelettmuskel og 

fettvev mens leverens insulinsensitivitet var bevart. I tillegg ble det observert 41 % lavere 

hepatisk glukoseproduksjon i Plin5-/- mus sammenlignet med Plin5+/+ mus ved chow-diett.  

Samme studie viste at fravær av Plin5 fører til at lever er mer insulinfølsom og 

glukoseclearance er mer effektiv etter høyfettdiett [102].  

I denne oppgaven ble Plin5+/+ og Plin5-/- mus trent med høyintensitet i åtte uker mens de 
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spiste normal chow-diett og eller HFD. Hensikten var å se om fravær av Plin5 hadde effekt på 

utholdenhetskapasitet og glukosehomeostase. Det ble i tillegg etablert teknikker for å kunne 

foreta en grundig bestemmelse av antall og størrelsen til LD i lever for å sammenligne dette i 

Plin5+/+ og Plin5-/- mus under HFD. 

Følgende delmål ble satt for oppgaven: 

� Gjennomføre en høyintensitetstrening over flere uker og undersøke eventuelle 

forskjeller i utholdenhet hos Plin5+/+ og Plin5-/-mus under chow-diett og høyfettdiett 

(HFD). 

� Utføre metabolske tester i Plin5+/+ og Plin5-/- mus for å bestemme: 

• Glukoseopptak (glukosetoleransetest) i utrente/trente Plin5+/+ og Plin5-/-mus 

under høyfettdiett (HFD) for å undersøke om fjerning av Plin5 påvirker 

glukoseopptaket. 

• Glukoseopptak i utrente Plin5+/+ og Plin5-/-mus under chow-diett for å 

undersøke om fjerning av Plin5 påvirker glukoseopptaket. 

• Leverens evne til glukoneogenese i utrente Plin5+/+ og Plin5-/-mus under chow-

diettved hjelp av pyruvattoleransetest. 

� Optimalisere metode for histologisk undersøkelse av vevssnitt fra hjerte-, lever- og 

muskel. 

� Etablere og validere ny metode for kvantifisering av lipiddråper (LD) i lever ved hjelp 

av vevssnitt. 

� Kvantifisere LD i lever og sammenligne antall og størrelse av LD i trente/utrente 

Plin5+/+ og Plin5-/- mus under HFD. 

� Undersøke mRNA-ekspresjon av Plin gener i lever og muskel fra Plin5+/+ og Plin5-/-

mus etter HFD-eksperimentet. 
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 Materialer og metoder 2

2.1 Materialer 

2.1.1 Utstyr 

Tabell 2.1: Oversikt over benyttet utstyr 

Utstyr  Leverandør 
BD Microlance Kanyle (0,3 x 13mm og 
15mm) 

Becton;Dicknison and Company Limited 
(Ireland) 

Celledyrkningsbrett (12-brønner) Falcon. Corning Incroporation (Durham, NC, 
US) 

Dekkglass Glasswarenfabrik Karl Hecht KG (Tyskland) 
Eppendorfrør Sarstedt Aktiengesllschaft & Co (Tyskland) 
Filterpapir #170-4085 Bio-Rad Laboratories Inc. (Hercules, CA, 

US) 
FreeStyle Precision Neo Blodsukker/keton 
måler 

Abbott Diabetes care, Range Road, (OX29 
OYL,UK) 

FreeStyle Precision blodsukkerstrimler 
Glassperler, 1 mm Glass beads, Assistent, (Tyskland) 
Konfokal mikroskop  Carl Zeiss MicroscopyGmbH, 

(Jena,Tyskland) 
Kryorør VWR (Radnor, Pennsylvania, US) 
Kryostat Leica CM3050S Leica BlosystemsNussiochGmbH (Tyskland) 
MicroAmpTM optical 96-Well Reaktion plate Applied BiosystemsTM (Foster City, CA, 

USA) MicroAmpTMoptical Adhesive Film 
Microvette®for serum separasjon                                               SARSTEDT Aktiengesllschaft & Co 

(Tyskland) 
NanoDrop-1000 Spektrofotometer Thermo Scientific (Roskilde, Danmark) 
Objektglass Glasswarenfabrik Karl Hecht KG (Tyskland) 
PCR maskin, MastercyclerEpgradient S Eppendorf AG (Hamburg, Tyskland) 
Petriskål (10 cm, 15 cm)  SarstedtAktiengesllschaft & Co (Tyskland) 
Pipettespisser (5 ml, 10 ml, 25 ml) Falcon. Corning Incroporation (Durham, NC, 

US) 
Pipetboy IntegraBiosciences (Hudson, US) 
Homogenisator, Precellys 24, Lysis & 
homogenization 

Bertin technologies (Montigny le 
Bretonneux, FRANCE) 

Vekt, Kern®  KERN & Sohn GmbH, Balingen (Tysklnad) 
PROCESS CONTROLL TreadMill (4 lanes 
system, 30340, modell M-04) 

TSE Systems (Tyskland) 

Sentrifugerør (15 ml, 50 ml) Falcon. Corning Incroporation (Durham, NC, 
US) 

Sentrifuger, Mini Spi, Eppendorf Eppendorf AG, Hamburg (Tyskland) 
Sentrifuger, Biofuge fresco Kendro Laboratory (Tyskland) 
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Embedding molds Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, US) 
Terumo sterile sprøyter 1m  TerumoEurope N.V. Belgia 
7900HT Fast Real-Time PCR System Applied BiosystemsTM (Warrington, UK) 
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2.1.2 Kjemikalier og reagenser 

Tabell 2.2: Oversikt over benyttede kjemikalier og reagenser 

Kjemikalie/reagens Leverandør 
Bodipy493/503 Invitrogen (Life technologies, Paisley, UK) 
Chow-Diet (vanlig diett) 2018S, ENVIGO (Madison, WI, USA) 
Fast Real-Time PCR System (7900HT) Applied BiosystemsTM (Foster City, CA, USA) 
Glukose Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, US) 

 
Hoechst 33342 

Høy fettdiet (HFD) D12492i, Research diets, Inc, (New Brunswick, 
NJ, USA) 

Monteringsmedium (Mounting-medium) SlowFade® Diamond, TermoFisher Scientific, 
Life Technologies (Waltham, MA, USA) 

NucleoSpin RNA (RNA Isolerings-Kit) Macherey-Nalgel (Tyskland) 
OCT innstøpings gel, OCT Embedding Matrix.  Cell Path (Newtown Powys, Mid Wales.UK) 
 Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, US) 

 
Natriumazide (Sodiumazide) 
Natriumpyruvat #P4562 
Natriumfosfat dibasisk, Na2HPO4 
(SodiumPhosphatedibasic) 
Natriumfosfat monobasisk, NaH2PO4 

(SodiumPhosphatemonobasic) 
OCT innstøpings gel, OCT Embedding Matrix. Cell Path (Newtown Powys, Mid Wales.UK) 
Primere (plin1,Plin2,Plin3,Plin4,Plin5) Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, US) 

 
Paraformaldeyd (PFA) #P6148 
Sukrose #S1888 
SsoAdvanced TM Universal SYBR® Green 
Supermix 5ml #172-5271 

Bio-Rad Laboratories Inc. (Hercules, CA, 
USA) 

 

2.1.3 Programmer 

Tabell 2.3: Oversikt over benyttede Programmer 

Program Leverandør 
Confocal Software: ZEN 2.3 (blue edition) Carl-Zeiss Microscopy GmbH (Jena,Tyskland) 
GraphPad Software GraphPad Software Inc. (San Diego, CA, USA) 
Programming Language R Programming language R (Development Core 

Team, Auckland, New Zealand) 
Image J Software NIH, Bethesda (Maryland, USA) 
RQ-manager Applied BiosystemsTM(Foster City, CA, USA) 
SDS (RT-qPCR) 
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2.2 Eksperimentelle forsøk i mus 

2.2.1 Etiske vurderinger 

Alle dyrestudiene ble utført ved dyreavdelingen ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i 

Oslo. Perilipin 5 knock-out (Plin5-/-) mus ble laget av veileder Knut Tomas Dalen ved 

National Institutesof Health i USA. Tillagingen av denne transgene dyremodellen er beskrevet 

tidligere [122]. Denne musemodellen er brakt til Norge. Det ble søkt Mattilsynet om etisk 

tillatelse til å avle denne transgene linjen og utføre de beskrevne forsøkene (elektroniske 

søknad til Forsøksdyrforvaltningen tilsyns- og søknadssystem (FOTS)).  Forsøkene i denne 

oppgaven er godkjent i FOTS med identifikasjonsnummer FOTS ID #6305 og #6922. 

2.2.2 Dyr brukt I studiene 

De tre dyrestudiene som ble utført inkluderte totalt 40 Plin5-villtyper (Plin5+/+ ) og 40 Plin5-

knock out (Plin5-/-) hunnmus.  De fleste individene ble brukt i to etterfølgende treningsstudier, 

hvor eksperiment nr. 2 startet etter at eksperiment nr.1 var ferdig. Eksperiment nr. 1 bestod av 

16 Plin5+/+  mus og 16 Plin5-/- mus som var ca. 11 måneder gamle ved start av studien med en 

kroppsvekt på 27,5 ± 1,6 g. Dyrene i dette eksperimentet ble gitt vanlig diett (chow-diett) og 

vann ad librium i 8 uker. Dietten inneholdt kalorier fra 58 % karbohydrater, 24 % proteiner og 

18 % fett (2018S, ENVIGO, Madison, WI, USA). 

I eksperiment nr. 2 ble igjen 16+16 hunnmus fra samme avl brukt. Musene var denne gangen 

rundt 13 måneder gamle ved start av eksperimentet med en kroppsvekt på 27,5 ± 1,3 g. 

Dyrene i dette eksperimentet ble gitt høyfettdiett (HFD) og vann ad librium i 8 uker. Dietten 

inneholdt kalorier fra 20 % karbohydrater, 20 % proteiner og 60 % fett (D12492, Research 

diets, Inc, New Brunswick, NJ, USA).  

I et siste forsøk ble 8 Plin5+/+  mus og 8 Plin5-/- mus benyttet til insulin og pyruvat toleranse 

tester. Dyrene i dette eksperimentet hadde en kroppsvekt på 32,3 ± 3,1 g. Disse musene fikk 

samme diett som i eksperiment 1. 
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Alle dyr varoppstallet ved standardbetingelser (12:12-timers lys/mørke syklus, 21 ± 2 °C 

temperatur og 55 ± 5 % relativ fuktighet). Kroppsvekt ble målt ukentlig under hele 

dyrestudiet. 

2.2.3 Treningsutstyr 

I treningsstudiene ble det benyttet en tredemølle produsert av TSE systems (modell M-04/C). 

Denne tredemøllen hadde mulighet til å trene opptil 4 mus samtidig i individuelle løpebaner. 

Løpebåndet kunne skråstilles fra 0° til 25°. En elektrisk stimulus (minimum 0,5 mA) kunne 

gis ved en elektrisk sjokkgrid i starten av løpebåndet. Gridet kunne aktiveres og deaktiveres 

separat for hver bane hvor både intensitet og repetisjonshastighet av stimulus kunnestyres. 

2.2.4 Studiedesign og gruppeinndeling 

Et 2 × 2 faktorial forsøksdesign ble anvendt i begge treningseksperimentene som hver bestod 

av 4 forsøksgrupper med 8 mus i hver gruppe. Plin5+/+  (n=16; WT) og Plin5-/- mus (n=16; 

KO) med tilsvarende vekt og alder ble fordelt videre i to nye grupper; utrent eller trent. 

Hver gruppe bestod av 8 WT eller KO mus som ble utsatt for enten 8-ukers høyintensitet 

intervalltrening (HIT, n = 8; T) eller forble utrent (n = 8; UT). Hvert av de to eksperimentene 

bestod dermed av de 4 forsøksgruppene Plin5+/+  trent (WT-T), Plin5+/+  utrent (WT-UT), 

Plin5-/- trent (KO-T) og Plin5-/- utrent (KO-UT) (Figur 2.1). For å standardisere eksperimentet 

ble Plin5+/+  mus og Plin5-/- mus tilfeldig satt sammen ved å fordele to individer fra hver 

genotype på totalt 8 bur (merket trent; T1, T2, T3, T4 og utrent; UT1,UT2, UT3,UT4). 
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Figur 2.1: Antall eksperiment og fordeling av forsøksgrupper i hvert eksperiment. Eksperiment 
1, total 32 hunnmus med chow-diet. Eksperiment 2,total 32 hunmus med høyfettdiett (HFD). 
4 forsøksgrupper i hvert eksperiment, 8 mus i hver gruppe. Villtype trent (WT-T), villtype utrent (WT-
UT), knock-out trent (KO-T) og knock-out utrent (KO-UT). 
 

2.2.5 Akklimatiseringsperiode 

Før treningen startet ble treningsgruppen (T) akklimatisert 8-24 minutter i tredemøllen hver 

dag i fem dager med løpehastighet på 0,1-0,13 m/sek, hvor inklinasjonen ble økt fra 0°- 4 °. 

Mild elektrisk stimuli (0,5 mA) ble brukt ved behov for å stimulere musene til å holde seg på 

løpebåndet framfor å sitte stille på gridet. Individene i de utrente gruppene (UT) forble i 

burene sine i denne perioden. 
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2.2.6 Intervalltrening med høyintensitet 

Ved intervalltrening med høyintensitet (HIT) ble det laget en hastighetsprofil for hver 

treningsuke (appendiks 1). Totalt ble det laget 7 treningsprofiler, med tilnærmet lik 

oppvarming, men med økende hastighet og inklinasjonsgrad for hver uke (Figur 2.2).  

T-gruppen ble eksponert for en HIT i 8 uker, som alle bestod av treningsøkterpå ca. 45-60 

minutter på samme tid hver dag, 5 dager i uken fra kl.12 til ca. 16:00. 

For selve gjennomføringen ble 4 mus fra samme bur (2 KO og 2 WT) plassert individuelt i 

hver bane på tredemøllen, og øremerkinger ble notert ned. Den første fasen i treningen var 

oppvarmingsfase på 3-4 minutter (0,13 m/sek). Hastigheten steg i de neste fasene i et 

tidsintervall på 2-5 minutter (maksimal hastighet 0,17m/sek i uke 1 og gradvis økning per uke 

opptil 0,37 m/sek i uke 8). Høyhastighetsintervallet varte i 4 minutter etterfulgt av rolig 

hvilefase på 2 minutter (0,13 m/sek) (tabell 2.4). Dette ble gjentatt 8 ganger og gav en 

treningsvarighet på ca. 45-50 minutter/dag (Figur 2.2 og 2.3). Dyrene ble nøye overvåket 

under treningen. De utrente gruppene forble i egne bur i løpet av treningen av T- gruppene. 

Ingen av forsøksdyrene hadde løpehjul tilgjengelig i oppstallingsburene. 

 

 

 
Figur 2.2: Oversikt over maks løpehastighet og endring i inklinasjonsgrad i løpet av 8 uker HIT. 
Trent gruppen fikk akklimatisere seg på tredemøllen før start av treningen med en hastighet på 0,1-
0,13 m/sek ved inklinasjonsgrad fra 0° - 4 °. Intervalltreningen startet med 0,13 m/sek i uke 1, og økte 
gradvis hver uke til 0,37 m/sek i uke 7 og 8. Inklinasjonsgraden økte med 2 grader for hver uke, fra 6° 
i uke 1 til 18° i uke 7 og 8. 
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Figur 2.3: Intervalltrening med høyintensitet (HIT). Den første fasen i treningen var 
oppvarmingsfasen hvor hastigheten økte gradvis til 0,13 m/sek i løpet av 4 minutter. Hastigheten steg 
så raskt i den neste fasen (stigning i et tidsintervall på 1-3 minutter til maks. hastighet Y) før 
hastigheten ble holdt konstant ved hastighet Y under høyhastighetsintervallet (X1=4 minutter), 
etterfulgt av en hvilefase (X2= 2 minutter) med en hastighet på 0,13 m/sek. Intervalltreningen ble 
gjentatt 8 ganger som gav en treningsøkt på 45-60 minutter hverdag. Samme treningsøkt ble utført 5 
ganger i uken. 
 

Tabell 2.4: Oversikt over variasjon i HIT:  

Uke 1 2 3 4 5 6 7-8 
X1 4 min 4 min 4 min 4 min 4 min 4 min 4 min 

0,13+Y 0,17 
(m/sek) 

0,20 
(m/sek) 

0,23 
(m/sek) 

0,27 
(m/sek) 

0,30 
(m/sek) 

0,33 
(m/sek) 

0,37 
(m/sek) 

X2 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 

Tabell 2.4: Intervalltrening med høyintensitet (HIT) i 8 uker. Varighet på høy hastighetsintervall 
(X1), Maksimum løpe-hastighet i hvert intervall (0,13+Y), Varighet på aktiv hvilefase (X2). m/sek: 
meter per sekund. Min: minutter 
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2.2.7 Intensitetstest (maksimal løpehastighet) 

Intensitetstesten ble utført i uke 7 av treningen (protokollen i appendiks 2 og 4). Hensikten 

med testen var å måle og sammenligne maksimal hastighet(m/min)Plin5+/+  og Plin5-/- mus 

kunne løpe før de ble utmattet. Resultatet ble senere brukt som grunnlag for å fastsette 

løpehastighet for en utholdenhetstest. Utmattelse ble definert som det punktet hvor mus 

brukte > 5 sekunder på det elektriske sjokkgridet (0,5 mA) uten å forsøke og fortsette 

løpingen . 

Mus fra hver genotype Plin5+/+  og Plin5-/- ble tilfeldig fordelt i hver bane på tredemøllen. 

Testen startet med en oppvarmingsfase på 7 minutter (hastighet 0,13 m/sek). Hastigheten økte 

deretter med 0,9 m/min til hastigheten var 24 m/min, og økte deretter med 2,1 m/min. Mus 

som nådde utmattelsespunktet ble tatt ut fra tredemøllen. Tid og hastighet ved utmattelse ble 

notert ned. Den samme intensitetstesten ble utført 3 ganger med 24 timer hvile mellom hver 

gang, for både chow-diet gruppen og HFD-gruppen. For å forkorte tiden for testen, noe som 

tilsier en større grad av anaerob treningsøkt, ble oppvarmingsfasen til HFD-gruppen endret til 

kun 3 minutter (hastighet 0,13 m/min) etterfulgt av en stigning i hastighet på 2,1 m/min hvert 

minutt inntil utmattelse. 

2.2.8 Utholdenhetstest 

Løpehastighet for utholdenhetstesten ble basert på resultater fra intensitetstesten. Hastigheten 

i utholdenhetstesten ble satt til 75 % av maksimalhastighet målt i intensitetstesten (målt til 

0,36 m/sek). Plin5+/+  og Plin5-/- mus ble tilfeldig fordelt i hver bane på tredemøllen. Testen 

startet med en oppvarmingsfase på 4 minutter (hastighet 0,13 m/sek). Hastigheten økte 

deretter fra 0,13 m/sek til 0,36 m/sek i løpet av 6,5 minutter, for så å holdes stabil ved denne 

hastigheten. Mus ble tatt ut fra tredemøllen ved utmattelsespunktet og tidspunkt for 

utmattelsen ble notert ned. Testen ble utført 3 ganger med 24 timers hvile mellom hver 

gang.(protokoll i appendiks 3). 

2.2.9 Glukosetoleransetest 

Glukosetoleransetesten (GTT) ble utført for å måle glukose-clearance som et mål på 

insulinsensitivitet. På grunn av en uforholdsmessig lang saksbehandlingstid av godkjenning til 

denne testen fra Mattilsynet, ble glukosetoleransetesten bare utført på mus i forsøk nr.2 (mus 
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som spiste HFD) og en annen gruppe utrente mus som spiste chow-diet. Glukoseløsning (20 

% glukose løst i vann) ble laget og autoklavert dagen før testen. Testen ble utført på 4 mus per 

dag etter ca.14 timers faste. Kroppsvekten ble målt dagen før testen for å beregne volum av 

glukose som skulle injiseres (20 % glukoseløsning, 1,5 mg/g kroppsvekt). Testen ble startet 

kl.08:40 hvor fastende blodsukkeret ble målt på veneblod tatt fra legg (lateral saphenous 

vein) ved bruk av en FreeStyle Precision Neo glukosemåler og 20 % glukoseløsning (1.5 

mg/g kroppsvekt) ble injisert subkutant (intraperitoneal). Deretter ble blodsukkeret målt 15, 

30, 60 og 120 minutter etter injeksjonstidspunktet (Se tabell 2.5). Blodprøvetakingen ble 

utført av postdoc. Prabhat Khanal. 

Tabell 2.5: Glukose- og pyruvattoleransetest 

Dag 1 Dag 2: start kl. 08:40 
Måle 

kroppsvekt 
Start 

fasting 
Tid  

0 min 
Tid  

+15 min 
Tid  

+35 min 
Tid  

+60 min 
Tid  

+120min 

 
Kl.10 

 
Kl.18:40 

Fastende 
BS  

20 %   

GI/PI 

 
BS 

 
BS 

 
BS 

 
BS 

38,5  
g 

14  
timer 

4,2  
mmol/L 

289  
µl 

16,7  
mmol/L 

15,1 
mmol/L 

12,9  
mmol/L 

8,4  
mmol/L 

Tabell 2.5: Et eksempel på utført GTT/PTT: Kroppsvekten ble målt kl.10 dagen før utførelse av 
GTT/PTT-testen. Fastingen startet kl.18:40 (Dag 1). Testen startet kl.8.40 dagen etter (Dag 2). 
Fastende blodsukkeret ble målt og det ble satt en subkutan injeksjon av 1,5mg/g kroppsvekt glukose-
/pyruvat-løsning (tid 0 min). Deretter ble blodsukkeret målt ved 15, 30, 60 og 120 minutter etter 
injeksjonstidspunktet. BS: Blodsukker, GI: glukoseinjeksjon, PI: pyruvat-injeksjon 
 g: gram, µl: mikrolitter, mmol/L: millimol per liter. 

2.2.10  Pyruvattoleransetest 

Pyruvattoleransetest (PTT) ble utført for å måle leverens evne for nydannelse av glukose fra 

pyruvat (glukoneogenese). PTT ble utført på utrente Plin5+/+  og Plin5-/- mus (8 i hver gruppe) 

som spiste chow-diet. Testen ble utført tilsvarende som beskrevet for GGT, men denne 

gangen med injeksjon (intraperitoneal, 1.5 mg/g kroppsvekt) av sterilfiltrert pyruvatløsning 

(20 % løst i vann). Se appendiks 5 for løsninger brukt i GTT og PTT. 

2.2.11  Høsting av organer 

Dyrene ble avlivet med nakkedislokasjon og dissekert under aseptiske forhold. Avlivningen 

startet kl.08, 16 timer etter siste treningsøkt. Vev og organer ble dissekert ut, veid og 



Materialer og metoder 

 
 

40 
 

behandlet innen 8 minutter etter avlivning. Vevsbiter ble enten fiksert i 4 % paraformaldehyd 

(PFA) for histologisk undersøkelse eller pakket i aluminiumsfolie og overført til flytende 

nitrogen for RT-q PCR analyse. Vev fryst i flytende nitrogen ble senere fjernet fra flytende 

nitrogen og oppbevart ved -80 °C. 

2.3 Histologisk undersøkelse 

Det ble utført grundige histologiundersøkelser på levervev, samt at det ble utført tester på 

hjerte (leftventricularfreewall), M. Soleus og M. ExtensorDigitorumLongus (edl) fra et 

Plin5+/+  individ i HFD-gruppen. Dette ble gjort for å optimalisere alle trinn i metoden for 

histologisk undersøkelse av lipiddråper i overnevnte vev. På grunn av begrenset tid, ble det i 

denne oppgaven kun foretatt analyse av størrelse og antall LD i levervev av dyr i HFD-

eksperimentet (Forsøk 2). 

2.3.1 Fiksering av vev 

Vevsbitene som ble brukt til histologiske undersøkelser ble fiksert med 4 % PFA-løsning 

(appendiks 6). Hensikten med PFA-fiksering var å produsere kjemiske kryssbindinger mellom 

proteiner i vevet slik at eventuelle pågående biokjemiske reaksjoner ble avsluttet, samt at 

stabiliteten og den mekaniske styrken av de behandlede vevene ble økt. På denne måten kan 

vevet motstå degradering under de senere ulike prosesseringsstegene [123, 124].  

For å preservere morfologien i muskel- og levervevet ble vevsbitene fiksert i 8 ml løsning av  

4 % PFA i 100 mmol/L NaPi (natriumfosfat bufferløsning, PH 7,4) og oppbevart ved 4 C° 

over natten. Dagen etter ble fikseringsløsningen erstattet med 8 ml fortynnet fikseringsløsning 

(1:10 fiksativ, 0,4 % PFA i 100mmol/L NaPi) og vevsbiteneble oppbevart ved 4 C° til videre 

bruk. 

2.3.2 Dehydrering, sukroseinfiltrasjon 

Sukrose er et delvis dehydrant som hindrer dannelsen av iskrystaller i frosne vevssnitt og blir 

derfor benyttet som et kryobeskyttende middel. Ved sukroseinfiltrasjon, blir vann fortrengt av 

sukrose fra cellulære områder og dermed forhindres iskrystalldannelse [125]. Vev som ble 

undersøkt i denne oppgaven hadde tidligere blitt fiksert med PFA-løsning og måtte dermed 

kryobeskyttes med sukrose før videre prosessering i cryostat. Sukrose ble laget i tre 
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konsentrasjoner for dette formålet (10 %, 20 %, 30 % sukrose i 100 mmol/L Napi, PH=7,4).  

PFA-løsningenen ble fjernet fra fiksert vev og 6-8 ml 10 % sukrose-løsning ble tilsatt 

vevsbiten som videre ble oppbevart ved4 °C i 1 time eller inntil vevsbiten sank ned i væsken. 

Deretter ble 20 % sukrose tilsatt i 1 time. Tilslutt ble 20 % sukrose-løsningen fjernet og 6-8 

ml 30 % sukrose-løsning ble tilsatt til vevet som videre ble oppbevart over natten ved 4 °C. 

2.3.3 Innstøping av vev 

Innstøping av vev i et fast medium gir vevet fysisk støtte slik at man kan lage tynne snitt av 

dem. Det er viktig å tenke på orientering av vevsbiten i støpeformen, hvor vevets snittflate 

blir den delen som vender ned mot bunnen av formen. Innstøpningsmediet må infiltrere alle 

komponentene av en vevsbit, og bør gi en elastisitet samtidig som at strukturen må være fast 

nok til å kunne skjæres.  For dette formålet ble O.C.T-medium (Optimum Cutting 

Temperature compound) benyttet. For å fjerne sukrose fra overflaten av fiksert og dehydrert 

vev, ble vevet overført til 50 % O.C.T-medium laget i 100 mmol/L NaPi i et par minutter og 

deretter overført til en annen petriskål med 100 % O.C.T.-medium for å akklimatisere 

vevsbiten til O.C.T. Før plassering av vevet på et innstøpingsform, ble 1-2 dråper O.C.T lagt 

på bunnen av formen. Dette ble gjort for å holde vevet litt opp fra bunnen og samtidig 

forhindre at den senere fløt opp. Etter at vevet forsiktig ble plassert på bunnen av formen ble 

mer O.C.T tilsatt for å dekke over vevsbiten fullstendig og for å få en flat O.C.T overflate. 

Dette ble utført veldig forsiktig for å ikke få luftbobler i O.C.T, spesielt i nærheten av 

vevsbiten. Før frysing ble det sørget for at vevet forble nær bunnen. Bunnen av blokken ble 

forsiktig senket over flytende nitrogen og holdt der for å få en gradvis nedfrysing av hele 

blokken (ca.3 min). Dette trinnet ble utført veldig nøye for å ikke få flytende nitrogen inn i 

vevet (se figur 2.4 ).  Frosne vevsblokker ble deretter overført til kryostatkammeret (- 20 °C) 

og etter noen minutter ble det innstøpte vevet tatt ut av formen, plassert i et eppendorfrør og 

lagret ved -80 °C for senere kryosnitting. 
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Figur 2.4: Innstøpning av muskel- og levervev i OCT-medium, før og etter frysing:  
A:  Før frysing; vev ble montert inn i en form med O.C.T-medium. B: Innstøpte vev i O.C.T-formen 

etter gradvis frysing over flytende nitrogen. Vesken gikk da fra å være gjennomsiktig til å få en 

hvitfarge i det O.C.T ble fryst .  

2.3.4 Kryosnitting 

For åkunne se størrelsen og antall LD i et vev med et mikroskop, må vevet skjæres i veldig 

tynne skiver som deretter monteres på et objektivglass. Snittingen ble gjort med et kryostat-

instrument, et mikrotom montert i et frysekammer (figur 2.5) som kan stilles inn til å lage fra 

4 til 100 µm tykke snitt. I denne oppgaven ble det laget snitt av flere ulike vev (hjerte, lever, 

M. Soleus og M. ExtensorDigitorumLongus (edl) isolert fra mus som fikk HFD) for videre 

histologisk undersøkelse. Vev støpt inn i O.C.T ble hentet fra -80 °C og inkubert i 

kryostatkammeret for å komme i likevekt med kammertempraturen (-20 °C) i omtrent 30 

minutter. Vevsblokkene ble så festet på en kutteskrue med O.C.T- medium, som videre ble 

montert til kryostatens objekthode. Objekthodet ble stilt inn med riktige horisontale og 

vertikale vinkler og dybder. Overflødig O.C.T ble fjernet ved bruk av skalpell og vevet ble 

kuttet i snitt med tykkelser på 20 µm til 40 µm (tabell 2.6). Snittene ble overført til hver sin 

brønn i et 12-brønners brett fylt med 2 ml 100 mmol/LNaPi. Dette ble gjort for å få snittene 

åpne og flate før farging. Ved lengre lagring (i opptil 2 uker) ble NaPi deretter skiftet ut med 

2 ml 100 mmol/L NaPi løsning tilsatt 0,02 % natriumazaid for å forhindre bakterievekst under 

oppbevaring ved 4 °C. 
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Tabell 2.6: Innstillinger for kryosnitting-temperat ur og -tykkelse. Lever og hjerte ble kuttet i snitt 
på 20 µm. Muskelvev ble kuttet i snitt på 40 µm. Alle vev ble kuttet ved en temperatur på -20 °C. 

 

          

Figur 2.5:Kryostatinstrument: Et mikrotom montert i et frysekammer som lager 4-100 µm tykke 
snitt. Vevsblokkene blir festet på en kutteskrue med O.C.T-medium. Skruen blir deretter montert til 
kryostatens objekthode før den blir justert horisontalt og vertikalt. 
 

2.3.5 Farging for histologisk undersøkelse av LD og 
cellekjerner 

For å kunne visualisere lipiddråper og cellekjerner ble vevssnittene farget. For dette formålet 

ble de fluorescerende fargestoffene Bodipy 493/503 (1 mmol/L) og Hoechst (bisBenzimide H 

33342 trihydrochloride, 10 mmol/L) fortynnet hhv. 1:1000 og 1:2000 i 100 mmol/L NaPi. 

Bodipy493/503 er et fargestoff som farger lipider grønt, mens Hoechst farger cellekjerner 

blått.  

Ved farging av leversnittene, ble NaPi fjernet fra hver brønn og snittene ble vasket to ganger 

med 1ml 100 mmol/L NaPi. Etter vaskesteget ble 900 µl fortynnet Bodipy493/503-Hoechst 

løsning tilsatt hver brønn. Brønnene ble pakket i aluminiumsfolie og inkubert ved 

Vev Snittingstemperatur Tykkelse av snitt 
Hjerte -20 °C 20 µm 
Lever -20 °C 20 µm 

Muskel -20 °C 40 µm 
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romtemperatur i 25-30 minutter. Deretter ble fargematerialet fjernet og snittene vaskettre 

ganger med 1 ml NaPi. Etter det siste vaskesteget ble noen dråper NaPi tilført til et 

objektglass før snittet ble plassert i dråpen slik at det ble en flat overflate på snittet. Deretter 

ble NaPi forsiktig fjernet med et filtrerpapir og en dråpe monteringsmedium ble tilsatt på 

snittet før et dekkglass ble plassert forsiktig over. Objektglassene ble oppbevart mørkt i 

romtemperatur fra 24 timer og opptil 1 uke før mikroskopering. 

2.3.6 Mikroskopering og analysering av bilder 

For å visualisere og kvantifisere LD i vevssnitteneble et Zeiss 710 konfokal laser scanning 

mikroskop benyttet. Et 40x 1.4 N.A. ˝water immersion˝ objektiv og 1.2 optisk zoom blestilt 

inn med en oppløsning på2048 x 2048 pixler som resulterte i en pixel-størrelse på 90 x 90nm 

og en bildestørrelse på ca. 177 x 177 µm. Dette gir god nok oppløsning for deteksjon av LD 

som er > 1µm. Laser ved 488 og 633 nm ble brukt for å avbilde hhv. bodipy 493/503 og 

Hoechst. Emisjonen ble målt ved 495–550 nmfor bodipy og 410-485 nm for Hoechst. Det ble 

tatt 10 bilder av hvert snitt for kvantifisering av LD.  Bildebehandlingsprogrammet, ImageJ 

[126]ble brukt for å analysere bildene. Signaler for LD og kjerner ble splittet og lagret hver 

for seg. Flere filtre med forskjellige parameter ble benyttet for å redusere ujevne signaler, 

samt bildestøy og detaljer (se detaljert protokoll i appendiks 8). 

For validering av metoden ble det laget 4 snitt av et levervev fra HFD-eksperimentet (ett dyr 

fra WT-UT) (Avsnitt 2.3.4). Snittene ble farget og montert som beskrevet over. Videre ble det 

tatt 10 bilder av hvertav disse snittene og bildene ble analysert med Image J. Hensikten med 

dette var å bestemme variasjon i målingene av LD i de fire snittene, samt mellom bildene for 

å avgjøre omvariasjonen var akseptabel. Resultatene fra denne valideringen førte til at det ble 

ansett som akseptabelt å ta 10 bilder fra et valgt snitt fra hvert dyr for videre kvantifisering av 

LD antall og størrelsen. 

2.4 Reverstranskriptase kvantitativ polymerase-
kjedereaksjon (RT-qPCR) 

Revers transkriptase kvantitativ polymerase-kjedereaksjon (RT-qPCR) er en metode som kan 

benyttes til å undersøke endringer i mRNA-uttrykk. I denne oppgaven ble RT-qPCR benyttet 

for å se på ekspresjonen av andre perilipingener (Plin1, Plin2, Plin3, Plin4, Plin5) i fravær av 
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Plin5. De ulike genene som ble undersøkt er involvert i dannelsen, modning, og sekresjon av 

LD [60]. Videre var det mulig å se om trening hadde effekt på ekspresjon av disse genene. 

For løsninger brukt i forbindelse med denne metoden, se appendiks 7. 

2.4.1 Isolering av total RNA 

I denne oppgaven ble RT-qPCR utført på lever- og muskel-vev isolert fra mus i HFD-gruppen 

(eksperiment nr.2). For isolering av RNA ble prosedyren gitt av leverandøren av NucleoSpin 

fulgt med noen modifikasjoner. Vev ble hentet fra -80 °C og omtrentlig mengde vev ble tatt ut 

i henhold til tabell 2.4. Vevsbiter ble deretter overført til eppendorfrør som inneholdt 

glassperler (10-15 perler for små vevsbiter) som på forhånd var avkjølt på tørris. 

Homogenisering 

En homogeniseringsløsning ble laget ved å blande 350µl RA1-buffer med 3,5µl  

β-merkaptoetanol. Bufferløsningen ble oppbevart i romtemperatur. Prøvene ble hentet fra  

- 80 °C og oppbevart på tørris. 350µl RA1-bufferløsning ble tilsatt i hver eppendorfrør 

(maksimalt 6 prøver samtidig). Vevsprøvene ble homogenisert i PreLys24 homogenisator 

med innstillinger vist i tabell 2.7. Prøvene ble satt tilbake på tørris etter homogenisering.  

 

Tabell 2.7: Homogenisering av vev til qRT-PCR. 

Prøvetype (mus) Mengde ml 1x  
buffer  

Perler rpm x sek Forventet  
utbytte 

Lever  Små biter/ 5mg 0,35 Glass (5000 x 30) x 2 ~200 ng/ul (50 ul)  
Muskel Soleus 1 muskel 0,35 Glass (5000 x 30) x 2 12 µg (200 ng/µl) 
Muskel Edl 1 muskel 0,35 Glass (5000 x 30) x 2 6 µg (100 ng/µl) 

Tabell 2.7: Parametere for homogenisering med PreLys24 homogenisator. Mengde/størrelse av 
forskjellige vev som ble homogenisert for RNA isolering, innstillinger av Prelyshomogenisatoren, 
samt forventet RNA utbytte for hvert vev. 

Ekstrahering av homogenat 

Dette trinnet ble utført for å fjerne proteiner fra prøven. Prøvene ble tint ved romtemperatur. 

350µl fenol: kloroform: isoamylalkohol (24:24:1) ble tilsatt hvert prøverør. Prøvene ble 

ekstrahert i 20 sekunder og deretter plassert på benken i 2 minutter til fasene delvis ble 
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separert. Prøvene ble så sentrifugert ved 9000 rpm i 5 minutter og øvrefasen (vannfasen, ca. 

350µl) ble forsiktig pipettert ut av og overført til et nytt eppendorfrør. 

Bufferjustering 

Dette trinnet ble utført for å hindre binding av glykogen til kolonnen. Den ekstraherte prøven 

(ca. 350µl) ble tilsatt 95µl høy saltløsning som videre ble blandet godt, deretter ble 260µl  

96 % etanol tilsatt, og prøvene ble blandet og inkubert ved romtemperatur i ca. 1 minutt. 

Opprensing av RNA på kolonne 

Prøven (volum ca 700 µl) ble overført til Nucleospin RNA kolonne som var plassert i 

oppsamlingstuber og sentrifugert ved 10000 rpm i 30 sekunder. Eluert væske ble kastet og 

350µl MBD buffer ble tilsatt kolonnene før sentrifugeringved 10000 rpm i 30 sekunder. Dette 

trinnet ble utført for å fjerne salt som forhindrer rDNase-behandling i neste trinn. DNAse 

reaksjonsløsning ble laget ved å blande 10µl rDNase med 90µl reaksjonsbuffer for rDNase. 

95µl av denne blandingen ble overført til kolonnene og kolonnene ble videre inkubert i 

romtemperatur i 15 minutter. Denne behandlingen med rDNase fjernet kontaminerende DNA 

ved å nedbryte DNA i prøvene. For å deaktivere rDNase ble 200µl RAW2-buffer tilsatt 

kolonnene før kolonnene ble sentrifugert ved 10000 rpm i 30 sekunder. Deretter ble 

kolonnene vasket med 600µl RA3-buffer og sentrifugert ved 10000 rpm i 30 sekunder. Dette 

ble gjentatt med 250µl av RA3-buffer før sentrifugering ved 10000 rpm i 2 minutter. Renset 

RNA ble til slutt eluert ved å tilsette 40 µl RNase-fritt vann til kolonnene før sentrifugering på 

10000 rpm i 1 minutt. Isolert RNA ble oppbevart ved -80 °C. 

2.4.2 Kvantifisering av RNA 

For å utføre cDNA-syntese er det viktig å kjenne til konsentrasjon av isolert RNA i hver 

enkelt prøve. RNA-konsentrasjonen ble kvantifisert ved å måle absorbans ved 260 nm (A260) 

på NanoDropTM Lite spektrofotometer. Først ble 1,5 µl RNase-fritt vann pipettert på 

sokkelen på NanoDrop og en blank prøve ble etablert basert på dette. Deretter ble 1,5 µl av 

isolert RNA applisert på sokkelen og absorbansen ble målt ved 260 nm, konsentrasjonen ble 

avlest som ng/µl. Mellom hver prøve ble sokkelen tørket med filtrerpapir. NanoDropTM Lite 

ga i tillegg et svar på RNA-renheten i prøven ved at absorbans ble målt både ved 260 nm og 
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280 nm. Ved 280 nm blir eventuell proteinforurensning målt og ratioen A260/A280 viser 

dermed RNA-renheten i prøven. En ratio på 2,10 er optimal, mens en ratio < 2,00 indikerer 

forurensning med proteiner og/eller fenoler. Prøvene ble oppbevart på is under kvantifisering 

ogvidere lagret ved -80 °C. 

2.4.3 Syntese av cDNA 

For å kunne kvantifisere genuttrykket av ulike gener må RNA revers transkriberes til cDNA- 

kopier ved bruk av enzymet revers transkriptase (RT). Til dette formålet ble enzymet 

MultiScribeReverseTranscriptasefra Applied BiosystemsTM brukt. Dette er et enzym som er 

optimalisert til å syntetisere enkelttrådigkomplementært DNA fra total RNA.  RNA-prøvene 

og reagenser ble tint på is og virvelmikset. Volumet til RNA-prøvene for bruk i cDNA 

syntese ble beregnet basert på konsentrasjoner målt under kvantifisering av RNA for å få 300 

ng RNA for hver prøve. Volumet til RNase fritt vann ble også beregnet for å få et totalvolum 

på 10µl i hvert rør. Det ble laget en reaksjonsblanding til cDNA syntese (Tabell 2.8). En 

prøvekontroll på 9 µl ble tatt ut fra reaksjonsblandingen før enzymet revers transkriptase ble 

tilsatt (kontroll nr.1 for kontroll av DNA forurensning). Dette ble brukt som en negativ cDNA 

reaksjon for å kontrollere RNA-kvalitet. Volum fra tre tilfeldige RNA-prøver ble brukt for å 

lage denne kontrollen (hver med 1/3 av RNA konsentrasjon brukt for RNA prøver) i tillegg 

tilRNase fritt vann til et totalvolum på 10 µl. Etter at riktig volum RNase fritt vann for hver 

prøve ble pipettert til hvert sitt mini-eppendorfrør, ble 10 µl av reaksjonsblandingen pipettert 

til hvert rør og tilslutt ble riktig volum av hver RNA-prøve pipettert og tilsatt til hvert rør. Til 

kontroll nr.2 ble ingen RNA-prøve tilsatt. Denne ble brukt for å kontrollere 

reaksjonsblandingen. Alle rør ble forseglet og mikset godt på virvelmikser før de ble satt inn i 

PCR-maskinen. cDNA syntese ble igangsatt med følgende innstillinger: 

1. Annealings- og revers transkripsjonsfase: Heksamere (primere) binder seg til mRNA 

(25 °C for 10 min) og revers transkriptase transkriberer en komplementær DNA-tråd 

(cDNA) med mRNA som templat. ( 37 °C for 120 min). 

2. Enzym inavktiveringsfase: Enzymet revers transkriptase inaktiveres ved høy 

temperatur (85 °C for 5 min) 

3. Avkjølingsfase: cDNA prøvene avkjøles til romtemperatur. 

Etter avkjøling ble cDNA-prøvene lagret ved -20 °C.  
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Tabell 2.8: Reaksjonsblanding til cDNA syntese 

Reagens Volum/rør 
(µl) 

Volum (µl) 
(32Prøver 

+ 2 kontroller 
+10 %) 

Funksjon 

RNAse fritt vann 4,2 157,1 Fortynningsmiddel 
10 x 50 µM tilfeldig 

heksamer 
2 74,8 Primer for cDNA syntese 

10x Reaksjonsbuffer 2 74,8 PH regulering 
10mM dNTPs 

(Deoksynukleotider) 
0,8 29,92 Hindring av primer 

dimerdannelse før høy 
temperatur oppnås 

MultiScribe 
(RT enzym) 

1 36,4 Tilsettes etter at 
kontroll nr.1 uten RT 

enzym er tatt ut 

Omdanning av mRNA til 
enkelttrådig cDNA 

Total 10 373,02  
 

2.4.4 Kvantitativ PCR 

Det neste trinnet for qPCR er eksponentiell amplifisering av templat DNA, noe om fører til en 

kvantitativ sammenheng mellom utgangskonsentrasjon av mRNA og mengde PCR-produkt 

som er akkumulert etter hver syklus i PCR-reaksjon. SYBR-Green ble brukt som 

fluorescerende detektor for å kunne detektere mengde PCR-produktet. SYBER-Green vil 

binde seg til dobbeltrådet DNA og sende ut fluorescenssignal som kan detekteres. Intensiteten 

til emittert fluorescens som akkumuleres vil være proporsjonal med mengde DNA som 

amplifiseres. Antall sykluser som trengs for at fluorescensen fra en prøve overstiger en 

detekterbar terskelverdi (Ct-verdi) angis som terskelsyklusen. Terskelen settes der hvor 

økning i fluorescens er eksponentiell. En høy konsentrasjon av RNA omgjort til cDNA 

(templat i prøven) fører til at det trengs færre sykluser før fluorescensen krysser 

terskelverdien og produktet får dermed en lav Ct-verdi. Forskjeller i Ct-verdiene benyttes til å 

finne differansen i konsentrasjonen av det opprinnelige templatet i prøven. Akkumuleringen 

skjer i tre faser. Baselinefase, eksponentiellfase og platåfase. Under baselinefasen (syklus 3-

15) er mengde PCR-produkt og dermed fluorescensen, under instrumentets deteksjonsgrenser 

og bakgrunnsfluorescens fra reagensene i blandingen. Fluorescensen øker eksponentielt med 

mengde PCR-produkt under den eksponentielle fasen hvor produktet dobles ved hver syklus 

(for de fleste gener ved syklus 20-30). Tidlig i denne fasen beregner instrumentet en felles 

terskelverdi egnet for å fastsette en Ct-verdi for hver enkelt prøve. I platåfasen er det 
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lite/ingen økning i PCR-produkt på grunn av inhibering og/eller at reaksjonskomponenter er 

oppbrukt. 

I denne oppgaven ble SYBR® Green mix fra BioRad benyttet. De to negative cDNA 

kontrollene som ble laget tidligere ble analysert tilsvarende de reelle prøvene. En kontroll var 

uten tilsatt RNA (kun Master Mix og PCR-vann) for å kontrollere Master Mixen, den andre 

kontrollen var uten enzym (kun cDNA-mastermix, RNA og PCR-vann) for å kontrollere om 

det var genomisk DNA-forurensning i prøvene. En qPCR reaksjonsblanding ble laget for 

hvert primersett og 7,5 µl ble overført til en MicroAmpTM 96-brønners optisk PCR-

reaksjonsplate. cDNA-prøver ble fortynnet 1:10 i PCR-Vann, før 2,5 µl cDNA prøve ble 

pipettert til hver sin brønn (totalvolum 10 µl og slutt konsentrasjon på 5 ng/ µl). PCR-Platene 

ble deretter forseglet med optisk selvklebende film og virvelmikset. Før platene ble plassert i 

ABI PRISM 7900HT PCR-systemet ble de sentrifugert ved 1000 rpm. qPCR reaksjonen er 

illustrert i figur 2.6. 

                   

Figur 2.6: Illustrasjon av et enkelt amplifiseringsplott for qPCR. Figuren er hentet og modifisert 
fra [127]. 
 

Trinnene under RT-qPCR-reaksjon: 

1. Enzymaktivering og initial denaturering: effektiv aktivering av DNA-polymerase, 
dannelse av dobbelttrådet templat-DNA og initiering av denaturering 
 (95 °C, 3 min) 

2. Denaturering av dobbelttrådet templat-DNA til enkelttrådet DNA (95 °C, 10 sek) 
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3. Annealing og elongering: binding av primere til deres target-sekvenser. DNA 
polymerase hekter på dNTPs til 3´ enden av primer for syntetisering av dobbelttråd 
DNA (60 °C, 20 sek) 

De to siste trinnene gjentas videre for hver syklus. Det skjer en dobling av antall DNA-

molekyler for hver syklus inntil platåfasen er oppnådd.  

2.4.5 Metode for å kvantifisere cDNA mengden 

Det finnes flere metoder for å kunne kvantifisere mRNA ved å ta utgangspunkt i mengde 

cDNA ved begynnelsen av qRT-PCR. 

De vanligste metodene er absolutt kvantifisering og relativ kvantifisering. Ved absolutt 

kvantifisering lages en standardkurve ved å bruke mRNA med kjent konsentrasjon. På den 

måten blir konsentrasjonen i prøvene estimert ut fra standardkurven. Relativ kvantifisering 

(som også kalles for komparativ terskelmetode) bruker matematiske ligninger for å beregne 

relativt ekspresjonsnivå av RNA i forhold til en referansekontroll(endogenkontroll, kalles 

også for housekeeping gen) [127]. I denne oppgaven ble det brukt TBP (TATA-bindende 

protein) som endogenkontroll og relativ uttrykk for RNA ble beregnet etter formelen under, 

hvor ∆∆Ct er resultatet fra qRT-PCR. 

Relativ forskjell = 2-∆∆Ct = 2-∆Ct (prøve) -∆Ct (kontroll) 

Tabell 2.9: Kvantifiserte gener og primere benyttet  til qRT-PCR. 

Gen Primer forward Størrelse Primer revers Størrelse 
Plin1  CCACCACTCGATTCACCACA 20 CCACCACTCGATTCACCACA 20 
Plin2  CCACCACTCGATTCACCACA 20 CCACCACTCGATTCACCACA 20 
Plin3 CCACCACTCGATTCACCACA 20 CCACCACTCGATTCACCACA 21 
Plin4 CCACCACTCGATTCACCACA 20 CCACCACTCGATTCACCACA 20 
Plin5 CCACCACTCGATTCACCACA 20 CCACCACTCGATTCACCACA 20 
 
Plin1: perilipin1, Plin2: perilipin2, Plin3: perilipin3, Plin4: Perilipin4, Plin5: perilipin5 
 

2.5 Statistikk 

Samtlige data i denne oppgaven er presentert som gjennomsnittlig SEM (standardfeilen til 

gjennomsnittet) for figurer og SD (standardavviket til gjennomsnittet) for tabeller. 
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Signifikansnivået ble satt til 0,05 (α = 0,05). Verdier fra målingene som hadde en tendens til 

signifikans ble angitt i figurene med ett # tegn.  

De statistiske analysene i denne oppgaven ble utført med dataprogrammet GraphPadPrism 7 

for Mac (GraphPad Software Inc. San Diego, CA) og programming language R (Development 

Core Team, University of Auckland, New Zealand). Normalfordelingen ble vurdert ut fra et 

grafisk normalfordelingsplot, D’Antigos & Pearsons eller Shapiro-Wilk normalfordelingstest. 

Datasettene som ikke var normalfordelt ble logtransformert for å øke homogeniteten i 

datasettet. 

For å sammenligne to normalfordelte datasett ble Student´s t-test benyttet. For påvisning av 

signifikante forskjeller over tid ved glukosetoleransetesten, pyruvattoleransetesten og 

endringer i kroppsvekt, ble det benyttet analyse av varians (ANOVA) for gjentatte målinger 

(RepeatMeasures ANOVA). Når forutsetning for sfærisitet var brutt, ble Greenhouse-Geisser 

korreksjonen benyttet. For analyse av LD-antall og -størrelse ble en-veis ANOVA test (One 

way ANOVA) benyttet. Ved signifikante funn ble det utført en post hoc test med Tukey, 

Holm-Sidak eller Bonferroni korreksjon.  
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 Resultater 3

3.1 Effekt av trening på organ- og kroppsvekt ved 
chow-diett 

I det første treningsforsøket ble Plin5+/+  og Plin5-/- mus veid og fordelt på fire grupper, trent 

(WT-T og KO-T) og utrent (WT-UT og KO-UT). Musene fortsatte med samme chow-diett 

som var blitt gitt tidligere i dette forsøket. Kroppsvekten til alle dyr ble etter dette målt 

ukentlig gjennom hele eksperimentet. Dette ble gjort for å se på en eventuell effekt av trening 

på kroppsvekten. 

Ved starten av eksperimentet hadde musene en gjennomsnittlig kroppsvekt på 27 g (WT-UT, 

KO-UT) eller 28 g (WT-T, KO-T). For de trente gruppene var kroppsvekten relativt stabil 

gjennom hele forsøket, med unntak av en vektnedgang mellom uke 2-3 av eksperimentet 

(Figur 3.1A og B). Denne vektnedgangen skjedde mens de trente musene var plassert i 

metabolisme bur (denne delen av forsøket er ikke beskrevet i masteroppgaven). Denne 

nedgangen i kroppsvekt ble normalisert relativt raskt når musene ble flyttet tilbake til de 

ordinære burene (fra uke 3). En liten, men signifikant vektøkning fra uke 0 til uke 7 ble 

observert i KO-T gruppen (+2,3 g) mens ingen signifikant endring ble observert i WT-T 

gruppen (Tabell 3.1). 

Noe uventet varierte vektene mer for de to utrente gruppene. En tydelig vektnedgang ble 

observert fra uke 7 til 8 uke. De trente musene var plassert i metabolismebur denne uken, og 

på grunn av denne vektnedgangen ble det valgt å sammenligne vekt frem til uke 7. Både WT-

UT og KO-UT gruppene viste en signifikant vektøkning fra uke 0, hvor forskjell i kroppsvekt 

mellom WT-T og WT-UT var signifikant fra uke 3 til 7 (Figur 3.1 A). KO-UT og KO-T 

hadde en signifikant forskjell i gjennomsnitts- kroppsvekt fra uke 4 til 7 i eksperimentet 

(Figur 3.1 B). Det ble ikke observert signifikant forskjell i lever- eller kroppsvekt mellom 

genotypene i trente (T) og utrente (UT) grupper. 
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Figur 3.1: Endring i kroppsvekt fra uke 0 til uke 8 i Plin5+/+ og Plin5-/- mus under chow-diett 
A) Kroppsvekt for Plin5-WT utrent (WT-UT) og trent (WT-T) på chow-diet fra uke 0-8 
B) Kroppsvekt for Plin5-KO utrent (KO-UT) og trent (KO-T) på chow-diet fra uke 0-8 
Kroppsvekten ble målt før start av hvert eksperiment og ukentlig. g: gram kroppsvekt. Dataene er 
presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=8 antall dyr i hver gruppe). 
De stripete linjene viser ukene dyrene var i metabolismebur (nedgang i kroppsvekt mellom uke 2-3 og 
uke 7-8).* P < 0,05 WT-UT vs. WT-T og KO-UT vs. KO-T 
 
 

Kropp/organ vektendring (chow-diett) 
Aktuell vekt 

(g) eller 
% vekt av 

total 
kroppsvekt 

Plin5 
WT-UT 

n=8 

Plin5 
WT-T 
n=8 

Plin5 
KO-UT 

n=8 

Plin5  
KO-T  
n=8 

P-verdi 
Genotype 

(G) 
Trening 

(T) 
G x T 

Startvekt (g) 28,0±1,3 
 

27,0±1,4 28,0±2,0 
 

27,1±1,7 
 

0,081 0,115 0,957 

Sluttvekt (g) 31,0 ±1,7 28,2±2,0 
 

31,0±3,7 
 

29,4±2,1 
 

0,355 0,024 0,593 

Endring (g) 3,0 ±1,6 
* 

1,2±1,6 
 

3,0±2,6 
* 

2,3±1,3 
* 

 

Levervekt (g) 1,4 ± 0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 0,440 0,186 0,316 
% lever vekt 

av total 
kroppsvekt 

4,6 ± 0,2 4,3±0,2 3,8±0,2 4,1±0,2 0,270 0,008 0,540 

Tabell 3.1: Endringer i kroppsvekt og relativ vekt av lever i Plin5+/+ og Plin5-/- mus under  
chow-diett: Startvekt: kroppsvekten ved eksperimentetsstart. Sluttvekt: kroppsvekten etter 7 uker. 
Levervekt: vekt av lever ved eksperimentetsslutt.  n=8: antall dyr i hver gruppe. g: gram. Verdiene er 
presentert som gjennomsnitt ± SD. Relativ vekt av lever er presentert som gjennomsnitt ± SD av 
prosentvis levervekt relatert til slutt kroppsvekt (satt til 100 %). * p < 0,05. slutt vekt vs. Start vekt. 
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3.2 Resultat av intensitets- og utholdenhetstester 
utført på plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste chow-
diett 

Treningsprestasjonsevnen hos mus som er trent opp på tredemølle kan måles enten ved å 

bestemme den aerobe kapasiteten ved maksimalt oksygenopptak (VO2max) eller ved å 

bestemme utholdenhetskapasiteten [128]. I denne oppgaven ble det kun fokusert på 

utholdenhetskapasitet og to ulike tester ble brukt til å evaluere denne ytelsesevnen hos 

normale mus og mus som manglet Plin5:  

1) intensitetstest (maksimal løpehastighet før utmattelse) 

2) utholdenhetstest (løpevarighet ved en fast hastighet før utmattelse) 

3.2.1 intensitetstest 

Hensikten med intensitetstesten var å måle og sammenligne gjennomsnittlig maksimal 

løpehastighet (m/min) for Plin5+/+  og Plin5-/- mus og bruke dette for å finne ut om Plin5 

hadde effekt på maksimal løpehastighet. Hvert individ ble testet tre ganger, hvor 

maksimalløpehastighet for hvert individ ble beregnet basert på gjennomsnittlig verdi for de 3 

testene.  Utmattelse ble definert som tidspunktet hvor musen ble værende 5 sek (eller mer) på 

det elektriske sjokkgridet (0,5 mA) uten å forsøke å fortsette treningen. Gjennomsnittlig 

maksimal løpehastighet var 30 ± 0,3 m/min for WT-T og 29 ± 0,5 m/min for KO-T gruppene. 

Disse løpehastighetene var ikke signifikant forskjellige. Under testen ble det observert en 

spredning i maksimal løpehastigheten for KO-T gruppen fra 28 til 32 m/min (Figur 3.2 A). 

3.2.2 Utholdenhetstest 

Tilsvarende ble utholdenheten målt tre ganger ved en hastighet som var 75 % av maksimal 

løpehastighet målt i intensitetstesten. Gjennomsnittlig løpevarighet før utmattelse var 65± 5 

min for WT-T og 65 ± 8 min for KO-T gruppene.  

Det ble observert en stor spredning i løpevarighet for KO-T musene fra 30 til 100 minutter, 

mens i WT-T gruppen var det noe jevnere (Figur 3.2 B). 
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Figur 3.2: Resultater av intensitets- og utholdenhetstester i chow-diett eksperimentet: 
A) Gjennomsnittlig maksimal løpehastighet WT-T: 30 ± 0,3 m/min og KO-T: 29 ± 0,5 m/min. 
B) Gjennomsnittlig løpevarighet for WT-T: 65± 5 min og for KO-T: 65±8 min.  
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM, hvor verdien for hvert individ er basert på 
gjennomsnittsverdien fra 3 uavhengige tester (n = 8). 

3.3 Effekt av trening på organ- og kroppsvekt ved 
HFD 

Plin5 binder til lipiddråper og det var derfor ønskelig å studere om fravær av Plin5 har større 

betydning når musene spiser en høyfettdiett som over tid stimuler til dannelse av lipiddråper i 

muskulatur. Tilsvarende som for det første forsøket, ble kroppsvekt målt ukentlig under hele 

eksperimentet for å se hvordan kombinasjon av HFD og trening påvirker vektendring hos 

normal mus og mus som mangler Plin5. Denne gangen ble begge gruppene plassert i 

metaboliske bur i løpet av uke 4 (ikke beskrevet i denne oppgaven) og mistet noe vekt i denne 

perioden før vektmåling i uke 5 (Figur 3.3 A og B). Som forventet gikk alle gruppene klart 

opp i vekt med HFD fra uke 0 til uke 8. WT-T og WT-UT hadde meget sammenfallende 

vektøkning fra uke 0 til uke 8 (Figur 3.3 A), mens KO-UT hadde en større økning i 

kroppsvekt enn KO-T fra uke 6 til uke 8 (Figur 3.3 B). Det er uklart om denne forskjellen 

skyldes en effekt av trening eller hvorvidt en noe større reduksjon i kroppsvekt i uke 4 for 

KO-T gruppen forklarer forskjellen som senere observeres i uke 6-8 (Figur 3.3 B). Med 

unntak av KO-T gruppen hadde de andre gruppene svært lik vektendring hele veien mellom 
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uke 0 og uke 8. Det ble ikke observert signifikant forskjell i lever- og kroppsvekt mellom 

genotypene i de trente og utrente gruppene. 

 

 

Figur 3.3: Endring i kroppsvekt fra uke 0 til uke 8 i Plin5+/+ og Plin5-/- mus under HFD  
A) Kroppsvekt hos utrent (WT-UT) og trent (WT-T) mus på HFD fra uke 0-8. 
B) Kroppsvekt hos utrent (KO-UT) og trent (KO-T) mus på HFD fra uke 0-8. 
Kroppsvekten ble målt før starten av eksperimentet og deretter ukentlig. g: gram kroppsvekt.  
n=8 antall dyr i hver gruppe. Dataene er presentert som gjennomsnitt ± SEM 
De stripete linjene viser uken dyrene var i metabolismebur (nedgang i kroppsvekt mellom uke 4-5) 
* P < 0,05 KO-UT vs. KO-T 
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Kropp/organ vektendring (HFD) 
Aktuell vekt 

(g) eller  
% vekt av 

total 
kroppsvekt 

Plin5  
WT-UT  

n=8 

Plin5  
WT-T  
n=8 

Plin5  
KO-UT 

n=8 

Plin5  
KO-T  
n=8 

P-verdi 
Genotype 

(G) 
Trening 

(T) 
G x T 

Startvekt (g) 27,1±1,4 28,0 ±1,3 27,0±0,8 27,0±1,8 0,682 0,529 0,842 

Sluttvekt (g) 41,0±10,0 41,0± 4,8 41,0±6,0 38,0±7,0 0,250 0,250 0,905 

Endring (g) 14,0±8,5 
**** 

13,0 ± 3,6 
**** 

14,0±5,8 
**** 

11,0±6,2 
*** 

 

Levervekt (g) 1,5±0,1 1,4±0,1 1,5±0,1 1,3±0,1 0,424 0,188 0,247 

% lever vekt 
av total 

kroppsvekt 

 
4,0±0,14 

 
3,4±0,14 

 
4,0±0,13 

 
3,3±0,14 0,462 0,331 0,44 

Tabell 3.2: Endringer i kroppsvekt og relativ vekt av lever i Plin5+/+og Plin5-/-mus under HFD: 
Startvekt: kroppsvekten ved eksperimentetsstart. Sluttvekt: kroppsvekten etter 8 uker. Levervekt: vekt 
av lever ved eksperimentetsslutt. n=8: antall dyr i hver gruppe. g: gram. Verdiene er presentert som 
gjennomsnitt ± SD. Relativ vekt av lever er presentert som gjennomsnitt ± SD av prosentvis levervekt 
relatert til slutt kroppsvekt (satt til 100 %). *** p < 0,0002. **** p < 0,0001. slutt vekt vs. start vekt 
 

3.4 Resultat av Intensitets- og utholdenhetstester 
utført på Plin5 +/+ og Plin5 -/- mus som spiste HFD 

Utholdenhet i Plin5+/+  og Plin5 -/- mus som spiste HFD ble testet på samme måte som 

beskrevet for mus som spiste chow. Intensitets- og utholdenhetstester ble utført tre ganger for 

hver mus. 

3.4.1 Intensitetstest 

Gjennomsnittlig maksimal løpehastighastighet var 29 ± 0,4 m/min for Plin5+/+ og 28 ± 1,1 

m/min for Plin5-/- mus. Plin5+/+ mus hadde en spredning i maksimal løpehastighet fra 27 til 32 

m/min, mens spredningen var fra 23 til 32 m/min hos Plin5-/- mus. Plin5+/+mus med raskest 

løpehastighet (subjekter i stripet sirkel figur 3.4 A) hadde en gjennomsnittlig kroppsvekt på 

~ 39 g mens mus med lavest løpehastighet hadde en kroppsvekt på ~ 42 g. Blant Plin5-/- 

musene var det en gruppe med høy løpehastighet og en gjennomsnittlig kroppsvekt på ~ 31 g 

mens gjennomsnittlig kroppsvekt til en annen gruppe med lav løpehastighet var ~ 41g (Figur 

3.4 A). Dataene antyder at om en sammenligner Plin5+/+  og Plin5-/- mus med samme 
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kroppsvekt løper Plin5-/- mus saktere, men gruppestørrelsene er for små til å kunne 

konkludere angående dette. 

3.4.2 Utholdenhetstest 

Musene som hadde spist høyfettdiett ble så testet for utholdenhet. Musene løp ved 75 % av 

maksimal løpehastighet inntil utmattelse. Gjennomsnitt for 3 gjennomførte utholdenhetstester 

ble brukt for å beregne maksimal løpevarighet. Gjennomsnittlig maksimal løpevarighet før 

utmattelse var 56 ± 7 min for Plin5+/+  og 50 ± 9 min for Plin5-/- mus. Analyse av resultatene 

antyder at Plin5-/- mus har en tendens til lavere utholdenhetskapasitet enn Plin5+/+ (P= 0,1). 

Som vist i figur 3.4 B, hadde Plin5+/+ mus en spredning i målt maksimal løpevarigheten fra 30 

til 85 min, mens spredningen var fra 20 til 75 min hos Plin5-/- mus. Plin5+/+ mus med lengst 

løpevarighet (stripete sirkler figur 3.4 B) hadde en gjennomsnittlig kroppsvekt på ~ 36 g mens 

kroppsvekten til de som løpte kortere var på ca. 40 g. Blant Plin5-/- mus var det en gruppe med 

gjennomsnittlig kroppsvekt på ca. 32,5 g som løp i lengre tid, mens en annen gruppe som løp i 

korter tid hadde en gjennomsnittlig kroppsvekt på ca. 41,5 g. 
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Figur 3.4: Resultat av Intensitets- og utholdenhetstester i HFD eksperimentet. 
A) Gjennomsnitt maksimal løpehastighet: WT-T: 29 ± 0,4 m/min og KO-T: 28 ± 1,1 m/min  
B) Gjennomsnitt løpevarighet: WT-T: 56±7 min og KO-T: 50±9 min  
Sirkler viser subjekter som har høy og lav spredning i løpehastighet/løpevarighet med gjennomsnittlig 
kroppsvekt av subjekter i hver sirkel. 
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM, hvor verdien for hvert individ er basert på 
gjennomsnittsverdien fra 3 uavhengige tester (n = 8) 
# tendens til signifikant P = 0,1 WT-T vs. KO-T 

3.5 Resultater på glukose/pyruvattoleransetest 

Kroppens evne til å omsette glukose kan måles som glukosetoleranse. Måling av fastende 

glukose er en enkel screeningmetode for å påvise større forstyrrelser i glukosemetabolismen. 

Glukosetoleransetest (GTT) kan benyttes til å påvise nedsatt glukosetoleranse på et tidligere 

stadium og er definert ut fra blodsukkerverdiene etter en glukoseinjeksjon [36]. Studier i mus 

har vist at langvarig HFD øker intramyocellulære lipider og fremmer insulinresistens [129]. I 

høyt oksidative vev beskytter Plin5 TAG i lipiddråper mot lipolyse. Andre har vist at insulin-

mediert glukoseopptak inhiberes i mus som spiser chow diett ved nedregulering av Plin5 i 

skjelettmuskler [130], mens glukoseopptaket er høyere sammenlignet med vedvarende HFD 

foring [102]. For å studere om alder er av betydning for glukoseopptaket, undersøkte vi 

hvordan fjerning av Plin5 påvirket glukosetoleransen hos trente eller utrente mus som spiste 

HFD i høy alder. Basert på positive resultater i disse testene, ble det senere valgt å teste 

glukose- og pyruvattoleranse på en gjenværende gruppe utrente Plin5+/+  og Plin5-/- mus 
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oppstallet med normal chow-diett (n= 8 i hver gruppe).  

Pyruvattoleransetest (PTT) utføres på samme måte som glukosetoleransetest (GTT), men hvor 

pyruvat injiseres i stedet for glukose. Pyruvat er et glukoneogenesesubstrat og endringer i 

blodglukose i respons til en bolus av pyruvatoppløsning gjenspeiler hepatisk evne til å lage 

glukose via glukoneogenese [131]. Målingen av blodglukosenivåer i toleransetestene ble 

utført ved bruk av en FreeStyle Precision Neo glukosemåler. 

3.5.1 Glukosetoleranse (HFD) 

Utrent Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste HFD hadde samsvarende fastende 

blodglukoseverdier på 5 mmol/L. Etter at en dose glukoseoppløsning (20 % 

glukoseoppløsning 1,5 mg/g kroppsvekt) ble injisert økte blodsukkeret gradvis i begge 

gruppene til de nådde en topp på 22 mmol/L for Plin5+/+  og 20 mmol/L for Plin5-/- 35 min 

etter injeksjonen (Figur 3.5 A). Blodsukkeret begynte deretter å synke gradvis i begge 

gruppene. Utrente Plin5+/+ mus hadde et blodsukker på 16 mmol/L ved siste måling etter 120 

minutter, mens utrente Plin5-/- mus hadde en tendens til signifikant lavere blodsukker (13 

mmol/L) på dette tidspunktet (p= 0,059). 

Beregnet glukoseareal under kurven (AUC, Tabell 3.3) for utrente Plin5+/+  mus (54,3 ± 13,9 

mmol x min/L) og for utrente Plin5-/- mus (47,3 ± 10,5 mmol x min/L) var ikke signifikant 

forskjellig. 

Målte blodsukkerverdier i trente Plin5+/+  og Plin5-/- mus viste at begge hadde samme fastende 

blodsukker på 5 mmol/L. Etter injeksjon av 20 % glukoseoppløsning stegblodsukkeret i trente 

Plin5+/+ mus med en topp (24 mmol/L) 60 min etter glukoseinjeksjonen, før det blodsukkeret 

avtok til 18 mmol/L 120 min etter injeksjonen. I trente Plin5-/ - mus hadde blodsukkeret en 

topp på 20 mmol/L 15 min etter injeksjonen før blodglukosen gradvis bleredusert til 13 

mmol/L etter 120 minutter. Det var en signifikant forskjell i målt blodsukker mellom 

gruppene ved tid 35, 60 og 120 min (P < 0,05), samt et signifikant lavere AUC for trent  

Plin5-/- mus (46,8 ± 15,6 mmol x min/L) sammenlignet med trent Plin5+/+ mus (62,8 ± 10,1 

mmol x min/L) (p < 0,05) (Figur 3.5 D). Beregnet AUC verdi for utrente og trente Plin5+/+ 

mus var ikke signifikant forskjellige (Tabell 3.3). Det var heller ingen signifikant forskjell 

mellom AUC verdi for utrent og trent Plin5-/- mus.  
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Figur 3.5: Illustrert resultat for GTT og tilsvaren de glukoseareal under kurven 
A) Glukosetoleransetest på utrente Plin5+/+ og Plin5-/- mus under HFD. B) Areal under kurven for A.  
C) Glukosetoleransetest på trente Plin5+/+ og Plin5-/- mus under HFD. D) Areal under kurven for C 
Testen ble utført på alle mus i HFD eksperimentet som var fastet i 14 timer før testen. 
AUC: areal under kurven (mmol x min/L). GTT: glukosetoleransetest 
Dataene er presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=8, antall dyr i hver gruppe) 
* P < 0,05 WT-T vs. KO-T 
# p = 0,059 tendens til signifikant WT-UT vs. KO-UT ved siste måling etter 120 min. 
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3.5.2 Glukose/pyruvat-toleransetest 

Siden vi observerte forskjeller i glukosetoleranse hos mus som spiste HFD var det ønskelig å 

undersøke glukosetoleranse, samt leverens evne til å lage glukose via glukoneogenese, i 

utrente Plin5+/+  og Plin5-/- mus som spiste chow-diett. 

Figur 3.6 A viser at utrent Plin5+/+  og Plin5-/- mus hadde likt fastende blodsukker rundt 5 

mmol/L. Etter injeksjon av sukkeroppløsning økte blodsukkeret raskt i begge gruppene til det 

nådde toppen på 22 mmol/L ved 15 min postinjeksjon. Vi så en sammenfallende blodglukose 

for begge gruppene, dvs. blodglukoseverdiene var nesten like i begge gruppene ved alle 

målingstidspunkter (0, 15, 35, 60, 120 min. etter injeksjon) (Figur 3.6 A). Blodsukkeret var 

falt til ca. 10 mmol/L ved siste måling. Gjennomsnittlig målt glukoseareal under kurven 

(AUC) var 43,3 ± 7,9 (mmol x min/L) for Plin5+/+ mus og 42,3 ± 12,7 (mmol x min/L) for 

Plin5-/- mus (Tabell 3.3). 

Vi utførte deretter pyruvattoleransetest på utente Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste chow-

diett. Både Plin5+/+ og Plin5-/-mus hadde fastende blodsukker på rundt 5 mmol/L som økte 

gradvis etter en bolus pyruvatoppløsning. Blodsukkeret nådde en topp 35 min etter injeksjon 

av pyruvat i begge gruppene og sank gradvis til 5-10 mmol/L. Plin5-/- mus hadde et 

signifikant lavere blodsukker enn Plin5+/+ målt ved 35 og 60 min etter injeksjon (P < 0,01) 

(Figur 3.6 C). Dette ble bekreftet igjen ved beregning av glukoseareal under kurven som viste 

at Plin5-/- mus hadde et signifikant lavere AUC på 16,3 ± 4,0 (mmol x min/L) enn Plin5+/+ på 

21,4 ± 3,6 (mmol x min/L) (p < 0,05) (Tabell 3.3 og Figur 3.6 D). Dette antyder at Plin5-/- 

mus har redusert evne til å generere glukose via glukoneogenese. 

 

Tabell 3.3: Areal under kurven (AUC) 

GTT- HFD 
 Plin5-WT-UT 

n=8 
Plin5-WT-T 

n=8 
Plin5-KO-UT 

n=8 
Plin5-KO-T 

n=8 
AUC 54,3 ± 13,9 62,8 ± 10,1 47,3± 10,5 46,8 ± 15,6 

GTT- Chow diett-UT 
AUC 43,3 ± 7,9 - 42,3 ± 12,7  - 

PTT- Chow diett-UT 
AUC 21,4 ± 3,6 - 16,3 ± 4,0 - 

Tabell 3.3:Beregnet glukoseareal under kurven for utført glukose/pyruvat-toleranse tester på 
Plin5+/+og Plin5-/-mus under chow-diett og HFD. AUC: glukoseareal under kurve (mmol x min/L), 
GTT: glukosetoleranse test, PTT: pyruvat-toleranse test. n=8: antall dyr i hver gruppe. Verdiene er 
presentert som gjennomsnitt ± SD.  
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Figur 3.6: Illustrert resultat for GTT/PTT og tilsv arende glukoseareal under kurven ved chow-
diett 
A) Glukosetoleransetest på Plin5+/+ og Plin5-/-mus under chow-diett. B) Areal under kurven for A.  
C) Pyruvattoleransetest på Plin5+/+ og Plin5-/-mus under chow-diett. D) Areal under kurven for C 
Testene ble utført på utrent Plin5 mus under chow-diett som var fastet i 14 timer før start av testene.  
AUC: Glukoseareal under kurven (mmol x min/L), GTT: glukosetoleransetest 
PTT: Pyruvattoleransetest. Dataene er presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=8, antall dyr i hver 
gruppe) * P = 0, 05 WT-UT vs. KO-UT. ** P < 0,01 WT-UT vs. KO-UT ved 35 og 60 min. etter 
injeksjon av pyruvat. 
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3.6 Optimalisering av metode for histologisk 
undersøkelse 

Glukoneogenese foregår i lever, og vi ønsket derfor å undersøke nærmere hvorfor fravær av 

Plin5 påvirker glukoneogenesen. Siden Plin5 binder til LD, ønsket vi å se om antallet eller 

størrelsen til LD i lever var forskjellig i Plin5+/+ og Plin5-/- mus. For visualisering og analyse 

av LD i vev isolert fra mus, var det behov for å etablere en histologiskmetode og teste om 

metoden fungerte like bra for ulike vev. For dette formålet ble det valgt vev isolert fra en 

utrente Plin5-WT mus fra HFD eksperimentet. Det ble laget et snitt av en hjertemuskel 

(Leftventricularfreewall), levervev, og to muskeltyper (M. Soleus og M. Edl). Snittene ble 

farget med fluorescerende fargestoffer, Bodipy 493/503 som farger LD grønt og Hoechst som 

farger cellekjerner blått. Snittene ble avbildet ved bruk av et konfokalmikroskop med en 40x 

1.4 N.A. ˝water immersion˝ objektiv og 1.2 optisk zoom. 

Figur 3.7 viser fargede LD i de ulike vevene. Ved en enkel visuell analyse observeres det 

vesentlige forskjeller i antall og størrelse på LD mellom de ulike vevene. M. Soleus har 

forskjellige muskelfiber, hvor det observeres små LD i noen av fibrene. Det var ingen synlige 

LD i M. Edl som antyder at dette vevet inneholder få eller meget små LD. Muskelfibrene i 

hjerte inneholdt mange små LD. Leveren skilte seg ut med LD som var vesentlig større enn i 

de andre vevene. Kvantifiseringen av disse større dråpene er sikrere. I denne oppgaven ble det 

valgt å fokusere på kvantifisering av LD i lever. LD ble ikke kvantifisert i muskel og hjerte på 

grunn av begrensning i tid. 
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Figur 3.7: Bilder fra histologisk undersøkelse av LD i hjerte, lever og muskel i Plin5-WT-UT 
mus under HFD. For optimalisering av metoden for visualisering av LD ble det laget et snitt av en 
hjertemuskel (Leftventricularfreewall), levervev, og to muskeltyper(M. Soleus og M. Edl). Snittene ble 
farget med fluorescerende fargestoffer, Bodipy 493/503 (farger LD grønne) og Hoechst (farger 
cellekjerner blå). Bildene ble tatt med konfokalmikroskop med en 40x 1.4 N.A. ˝water immersion˝ 
objektiv og 1.2 optisk zoom. Skala= 50 µm. 
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3.7 Validering av metode for kvantifisering av LD 

Ettersom Plin5 er et protein som bindes til overflaten av LD var det ønskelig å finne ut om 

trening eller fravær av Plin5 påvirket antallet eller størrelsen til LD i ulike vev. For å kunne 

foreta en slik analyse var det behov for at en ny metode måtte etableres og testes ut. For å 

validere den nye metoden for kvantifisering av LD ble det skåret 4 snitt av samme fikserte 

vevsbit (en leverprøve fra en av WT-UT musene fra HFD-eksperimentet) som ble behandlet 

parallelt for videre analyser. Snittene ble farget for å kunne detektere LD og kjerner, montert 

på objektglass, og deretter ble det tatt 10 bilder av hvert snitt. Bildene ble deretter analysert 

ved bruk av programmet Image J for å kvantifisere antall, størrelse av LD i hvert snitt. De 

beregnede verdiene ble benyttet til å bestemme variasjon i målingene fra de fire snittene, og 

for å se om de målte variasjonene var størst mellom bildene eller mellom ulike snitt, samt for 

å kunne vurdere om den målte variasjonen var metodisk akseptabel. 

3.7.1 Variasjon i kvantifisering av LD mellom snittene/bi ldene 

Variasjon mellom snittene 

Det var noe variasjon mellom snittene for antall LD per celle og totalareal av LD (Figur 3.7). 

Tabell 3.4 viser at gjennomsnittsverdien for antall LD per celle var 26,0 ± 3,0 mens laveste og 

høyeste målte verdi var henholdsvis 23 og 29. Dette gir en variasjonen på ca. ± 10 %. Det var 

derimot veldig liten variasjon i bestemmelsen av størrelsen på LD mellom de fire snittene 

(Figur 3.8 B), hvor variasjonen var på 1,2 % (Tabell 3.4).  

Tabell 3.4 Variasjon i kvantifisering av LD mellom 4 snitt. 

 LD antall/cellekjerne LD-areal (µm) 
Snitt 1 25 ± 6 1,21 ± 0,1 
Snitt 2 27 ± 5 1.23 ± 0, 1 
Snitt 3 23 ± 5 1,24± 0, 1 
Snitt 4 29 ± 5 1,24± 0,1 
Gjennomsnitt 26 ± 3 1,2 ± 0,02 
% Variasjon ± 10 ± 1,2 

Tabell 3.4: LD kvantifikasjon i fire leversnitt og prosentvisvariasjon i målinger mellom hvert 
snitt: Tabellen viser prosentvis variasjon i kvantifisering av LD fra 4 leversnitt laget av ett levervev 
(Ett dyr fra WT-UT under HFD). Det ble tatt 10 bilder av hvert snitt og analysert ved bruk av 
programmet Image J. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SD. 
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Figur 3.8: Illustrert variasjon i kvantifisering av  LD mellom 4 snitt 
A) Målt antall LD per cellekjerne i hvert snitt. B) Målt størrelse av LD i hvert snitt.  
Antall og størrelse av LD i fire leversnitt ble kvantifisert. Snittene ble laget av ett levervev (ett dyr fra 
WT-UT under HFD). Det ble tatt 10 bilder av hvert snitt og bildene ble analysert ved bruk av 
programmet Image J. Dette ble gjort for å finne variasjoner mellom målingene av de fire snittene, og 
om variasjonen var metodiskakseptabel. (Se tabell 3.4 for målinger). µm = mikrometer. 
Dataene er presentert som gjennomsnitt ± SEM 

Variasjon mellom bildene  

Etter kvantifisering av LD i de fire leversnittene og beregning av variasjonen mellom snittene 

var det ønskelig å finne variasjoner mellom hvert bilde for å se om variasjonen var størst 

mellom bilder, eller mellom ulike snitt. 

Det ble tatt 10 bilder av hvert snitt for kvantifisering av LD. Etter analysering av bildene og 

beregning av variasjoner ble det observert at det var større variasjon i kvantifisering mellom 

bildene enn mellom snittene. Variasjonen i kvantifisert antall LD mellom bildene i de ulike 

snittene var 17-22 %. Det var derimot mindre variasjoner i bestemmelsen av areal av LD 

mellom bildene i de fire snittene (7-11 %) (resultater i appendiks 9). Ettersom variasjonen var 

størst mellom bildene valgte vi å lage et snitt av hvert vev og ta 10 bilder av hvert snitt for at 

analysen skal kunne avdekke forskjeller mellom forsøksgruppene. 
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Figur3.9: Illustrert variasjon i kvantifisering av LD mellom 10 bilder.  
A) Målt antall LD per celle i hvert bilde. B) Målt Størrelse av LD i hvert bilde.  
Det ble tatt 10 bilder av fire snitt laget av ett levervev (ett dyr fra WT-UT under HFD). 
LD ble kvantifisert i hvert bilde ved bruk av programmet Image J og variasjoner i kvantifisering 
mellom hvert bilde ble målt. Dette ble gjort for å se om variasjonen var størst mellom snittene eller 
bildene, og om variasjonen var metodisk akseptabel. (Se appendiks 9 for målinger). µm = mikrometer. 
Dataene er presentert som gjennomsnitt ± SEM. 

3.8 Kvantifisering av antall og størrelse til LD i lever 
i mus foret med HFD 

Celler som uttrykker et unormalt stort antall LD er ofte svekket i funksjon og er i assosiasjon 

med sykdomspatologier. TAG i hepatocytter er primært lagret i LD. LD har en nøkkelrolle i 

regulering av lipidmetabolisme i lever. Økt akkumulering av LD i hepatocytter (steatose) er 

det avgjørende kjennetegnet på ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) [45]. På bakgrunn 

av dette ble det valgt å se om fjerning av Plin5 hadde effekt på antall og størrelse av leverens 

LD hos trente og utrente dyr etter åtte ukers foring med høyfettdiett (HFD). Figur 3.11 viser 

representative konfokal-avbildning av LD i lever fra utrente og trente Plin5+/+ og Plin5-/- mus. 

Figur 3.10 A. viserantall LD per celle. Det var ingen signifikant forskjell i antall LD per celle 

mellom trente/utrente Plin5+/+ og Plin5-/- mus. Verdiene er vist i tabell 3.5. 
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Figur 3.10 B viser størrelsen av LD (µm2). LD-størrelse i lever hos Plin5-/- mus er signifikant 

mindre enn hos Plin5+/+  mus uavhengig av om musene er trent eller utrent (P < 0,05). Tabell 

3.5 viser beregning av LD-størrelse i diameter. 

 

 LD-Antall/celle  LD-Diameter(µm) 
WT-UT (n=5) 36,4 ± 7,0 1,8 ± 0,1 
WT-T (n=5) 37,0 ± 10,2 1,9 ± 0,2 
KO-UT (n=5) 42,4 ± 11,0 1,5 ± 0,1 
KO-T (n=5) 39 ± 4,0 1,6 ± 0,2 

Tabell 3.5: Resultater på kvantifisering av LD i lever av Plin5+/+og Plin5-/- mus under HFD. 
Antall og størrelse av LD ble analysert med konfokalmikroskopi. Bildene ble analysert ved bruk av 
bildeanalyse programmet Image J. n=5: antall dyr i hver gruppe.  
µm = mikrometer. Verdiene er presentert som gjennomsnitt ± SD. 
 
 

 

 

 
Figur 3.10: Kvantifisering av LD i lever av trent/utrent Plin5+/+og Plin5-/-mus under HFD. 
A) Antall LD per celle. B) Størrelse av LD. 
Ved bruk av et konfokalmikroskop ble det tatt 10 bilder av hvert leversnitt isolert fra trent/utrent 
Plin5+/+  og Plin5-/- mus som var under HFD. Bildene ble analysert ved bruk av bildeanalyse 
programmet Image J. n=5: antall dyr i hver gruppe. Verdiene er presentert som gjennomsnitt ± SEM.  
µm= mikrometer. *  P < 0,05 WT-T vs. KO-T og WT-UT vs. KO-UT. 
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Figur 3.11: Bilder fra kvantifisering av LD i lever  isolert fra trent/utrent Plin5+/+og Plin5-/- mus 
under HFD. Snittene ble farget med fluorescerende fargestoffer, Bodipy 493/503 (farger LD grønne) 
og Hoechst (farger cellekjerner blå). Bildene ble tatt med konfokalmikroskop med en 40x 1.4 N.A. 
˝water immersion˝ objektiv og deretter ble analysert ved bruk av bildeanalyse programmet Image J. 
Skala= 50 µm. 
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3.9 Genekspresjon av andre perilipiner i lever og 
muskel av Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste HFD 

LD-assosierte proteinerer involvert i dannelsen, modning, sekresjon og omsetning av LD og 

deltar i regulering av lipidmetabolismen i celler [60]. I denne oppgaven var det ønskelig å se 

på ekspresjon av forskjellige perilipingener i lever og M. Soleus som en effekt av trening eller 

fravær av Plin5. Lever og M. Soleus dissekert ut av Plin5+/+ og Plin5-/- mus på HFD ble brukt 

til å isolere RNA for analyse av mRNA ekspresjonen av gener som Plin1, Plin2, Plin3, Plin4 

og Plin5 ved hjelp av revers transkriptase kvantitativ PCR.  

Figur 3.12 og 3.13 illustrerer mRNA ekspresjon av overnevnte gener i M. Soleus og lever. 

Det ble ikke observert signifikant forskjell i mRNA ekspresjonen av disse genene i lever eller 

M. Soleus hos Plin5+/+ og Plin5-/- mus. 
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Figur 3.12: mRNA-ekspresjon for M. Soleus isolert fra Plin5 +/+ og Plin5 -/- mus under HFD. 
Musklene ble isolert fra alle mus i HFD eksperimentet og mRNA-ekspresjon av Plin1, Plin2, Plin3, 
Plin4 og Plin5 ble deretter kvantifisert ved qRT-PCR.  
Resultateneer presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=8, antall dyr i hver gruppe). 
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Figur 3.13: mRNA-ekspresjon for lever isolert fra Plin5 +/+ og Plin5 -/- mus under HFD. Leveren 
ble isolert fra alle mus i HFD eksperimentet og mRNA-ekspresjon av Plin1, Plin2, Plin3, Plin4 og 
Plin5 ble deretter kvantifisert ved qRT-PCR.  
Resultatene erpresentert som gjennomsnitt ± SEM (n=8, antall dyr i hver gruppe). 
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 Diskusjon 4
Den globale økningen i lipid-assosierte metabolske forstyrrelser har ført til stor interesse for å 

forstå den molekylære betydningen av cytosoliske lipiddråper (LD) [97]. LD er unike 

dynamiske organeller og består av en kjerne av nøytrale lipider omgitt av et enkelt lag med 

fosfolipider som er assosiert med overflateproteiner slik som perilipiner [52]. Perilipiner 

spiller en avgjørende rolle for lagring av nøytrale lipider i LD ved å beskytte lagrede lipider 

mot aktiviteten av lipaser, og er dermed viktige regulatorer i balansering av lagring og 

utnyttelse av lipider i mammalske celler [132]. 

Plin5 er hovedsakelig uttrykt i oksidative vev som hjerte, lever, skjelettmuskulatur og brunt 

fettvev. Studier i mus har vist at mangel på Plin5 fører til økt akkumulering av ceramider i 

skjelettmuskulatur som igjen kan føre til insulinresistens [102]. I tillegg er det vist at Plin5 

ikke er nødvendig for normal energimetabolisme under fysisk trening selv om treningsevnen 

kan se ut til å være redusert i muskelspesifikk Plin5 knock-out hannmus [101]. Studier i lever 

antyder at Plin5 hemmer lipolyse ved å binde til komparativ gen identifikasjon-58 (CGI-58) 

og forstyrre interaksjon mellom ATGL og dens kofaktor CGI-58, noe som fremmer 

lipidlagring. Mangel på en slik regulering i mus som mangler Plin5 i lever kan dermed føre til 

økt lipolyse og redusert TAG innhold med påfølgende lipotoksisitet [96].  

I denne oppgaven ble Plin5 knock out mus brukt for å undersøke om Plin5 er viktig for 

treningsevne og lagring av LD i lever. Siden de fleste tidligere arbeider hadde fokusert på 

studier i relativ unge voksne mus, valgte vi å studere betydningen til Plin5 i eldre (~ 1 år 

gammel) hunnmus i denne oppgaven. Utholdenhetskapasitet ble testet i mus som spiste chow-

diett eller HFD. Glukosetoleranse ble målt hos utrente Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste 

chow-diett og utrente eller trente Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste HFD. 

Histologiskeundersøkelser ble utført på kryosnittede prøver fra lever og muskelvev. Snittene 

ble farget med Bodipy 493/503 og Hoechst for å farge henholdsvis LD og cellekjerner. Et 

konfokalmikroskop ble brukt for visualisering og avbildning av snittene. Programmet Image J 

ble anvendt for å analysere bildene og kvantifisere LD- antall og -størrelse. I tillegg ble 

metoden for kvantifisering av LD i lever validert. 
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4.1 Diskusjon av metodikken 

4.1.1 Vurdering av dyrestudiet og treningsintervensjon 

Tredemølletrening har blitt mye brukt i løpet av de siste tiårene for å studere atferdsmessige, 

fysiologiske, biokjemiske og mer nylig molekylære responser av trening. Denne formen for 

trening har klare fordeler overfor andre treningsformer som spontan/frivillig løpehjul og 

svømming. Den tillater forskeren å kontrollere nivået av treningsbelastningen veldig nøye og 

gjøre den uniform for alle dyr i studien. I tredemølleprotokoller kan både varighet og 

intensitet av trening bli manipulert, og dyr kan utsettes for enten submaksimale eller 

maksimale arbeidsbelastninger. I tillegg kan totale mengder av eksternarbeid (utholdenhets 

kapasitet) utført av dyr bli beregnet [128]. 

Intervalltrening med høyintensitet (HIT) har vist å være en mer fordelaktig tidseffektiv 

intervensjonsstrategi enn kontinuerlig utholdenhetstrening som livsstilsendringfor å 

kontrollere fedme [133]. 

Som et alternativ til å utøve intervensjonsstudier hos mennesker, kan mus anvendes for å 

identifisere det genetiske grunnlaget for variasjon i arbeidskapasiteter og treningsresponser. 

Det å studere organspesifikke forandringer etter treningsintervensjoner i forskjellige 

genotyper, krever ofte invasivt inngrep, fjerning av gen og/eller organisolasjon. Dette er 

forsøk som er enklest å gjennomføre på dyr i et laboratorium og pga begrensninger i bruk av 

mennesker for disse forsøkene [134]. HIT protokollen i vår studie ble laget med noen 

modifikasjoner fra den som er beskrevet av Hafstad et al. [135]. 

Plin5-/- transgene C57BL/6N hunnmus som ble brukt i eksperimenter i denne oppgaven er en 

etablert dyremodell brukt av forskningsgruppen NTS. Bruk av mus i treningsstudier i stedet 

for andre typisk større dyr, er fordelaktig på grunn av en relative liten kroppsstørrelse som 

reduserer deres oppbevaringskostnader og gjør dyrehåndteringen lettere. I tillegg har mus høy 

fruktbarhetsrate, kort svangerskapstid og vokser ganske raskt, egenskaper som gjør dem til et 

godt alternativ til valg for å studere treningsfysiologi [136]. Den enorme mengden 

tilgjengelige informasjon om musegenomet, som gjør det mulig å identifisere gener som er 

involvert i treningstilpasninger, er også viktig. Studier med knock-out og transgene 

musemodeller tillater forskere å identifisere rollen som et spesifikt genprodukt har, i dette 

tilfellet for treningsevne. Det er viktig å være oppmerksom på at mangelen på en 
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treningsfenotype ikke kan utelukke en rolle for et bestemt genprodukt, fordi sekundære 

tilpasninger kan kompensere for tap eller overuttrykk av et bestemt gen. Før start av 

treningsintervensjonen med tredemølle behøver mus akklimatisering til tredemøllen for å 

redusere psykologisk stress, noe som kan påvirke treningsprestasjoner eller maskere 

treningstilpasninger. Tilvenningsprosessen bør starte gradvis og fortsette i flere dager før 

selve treningsstart [128]. I vår studie fikk alle dyr akklimatisere seg før start av treningen ved 

å være på tredemøllet i 8-24 minutter/dag i fem dager med en hastighet på 0,1-0,13 m/sek og 

en økning i inklinasjonsgrad fra 0°- 4 °. For å stimulere mus til å trene ble et mildt elektrisk 

sjokk, gitt ved starten av løpebåndet på tredemøllen, benyttet. Støtet som gis må ikke være så 

høyt at det dannes skader eller forbrenninger hos dyret [128]. I vår studie ble mus som ikke 

klarte å fortsette treningen etter 8 elektriske sjokk per økt fjernet tredemøllen. Dette var noe 

som intraff svært sjelden. 

Det var ikke tilstrekkeig kapasitet med en tredemølle med 4 løpebaner til å kunne utføre 

treningsintervensjon på Plin5+/+  og Plin5-/- mus med to ulike dietter samtidig (totalt 64 mus). 

Treningsintervensjon av Plin5+/+  og Plin5-/- mus som spiste chow-diett og HFD ble derfor 

utført i to separerte eksperimenter. 

I forsøksgruppene under chow-diett foring ble det observert en minimal vektøkning på både 

trente og utrente dyr. Vektøkningen i dyrene var uventet siden det ikke var noen endringer av 

dietten under dette eksperimentet. Dette kan best forklares med at før eksperimentet var alle 

forsøksdyr oppbevart i store bur (10 per bur) mens fra start av eksperimentet i dette studiet ble 

dyr fordelt i grupper på fire i hvert bur. En mulig forklaring er at de fikk bedre tilgang på mat 

og dette førte til en liten vektøkning i alle de gruppene.  

Vektnedgangen i de trente gruppene fra uke to til tre og i utrente gruppene fra uke sju til åtte 

av eksperimentet skyldes at dyrene var individuelt huset i metabolske bur i et annet 

eksperiment denne uken. Det ble senere konstatert at musene verget seg noe for å spise fra 

ukjente matholdere i denne perioden. Usosialt oppstalling av forsøksdyrene kan også ha ført 

til at de mistet vekt i denne perioden. 

Videre ble det sett en gradvis vektøkning i begge de utrente gruppene etter uke 3 med chow-

diett.  Trente Plin5+/+ mus hadde mer vekttap i uke to til tre enn trente Plin5-/-. Dette kan være 

årsaken til at det ble observert større forskjell i kroppsvekten mellom utrente Plin5+/+ og trente 

Plin5+/+ sammenlignet med forskjellen mellom utrente Plin5-/- og trente Plin5-/-. Disse 

vektendringene er uansett marginale og har trolig ikke påvirket resultatene i treningsstudien. 
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Selv om det var noen dyr i både Plin5+/+  og Plin5-/- gruppene som ikke responderte med 

vektøkning med HFD, førte HFD likevel til signifikant økning i kroppsvekt av Plin5+/+  og 

Plin5-/- mus på gruppenivå. 

Trente Plin5-/- mus mistet noe mer vekt fra uke 4-5 enn trent Plin5+/+  i perioden de var i 

metabolske bur. Dette kan ha bidratt til den signifikante forskjellen i kroppsvekt mellom 

utrente og trente Plin5-/- mus i uke 6 til 8.  

Det var ikke signifikante forskjeller i lever eller kroppsvekt mellom Plin5+/+  og Plin5-/- mus 

ved de siste kroppsvektmålingene i chow-diett og HFD. Lik kroppsvekt for Plin5+/+  og  

Plin5-/- mus stemmer godt overens med tidligere studier [101, 103].  

4.1.2 Vurdering av prosedyrer brukt for histologisk under søkelse 

For histologisk undersøkelse ble hjerte-, lever- og skjelettmuskel-vev dissekert ut og fiksert i 

4 % PFA-løsning. PFA er et robust fiksativ som penetrerer veldig godt inn i vev og 

produserer kjemiske kovalente bindinger mellom aminogrupper i proteiner. Dette skjer via 

dannelsen av metylenbroer, slik at eventuelle pågående biokjemiske reaksjoner avsluttes og 

vevet kan motstå degradering under de senere ulike prosesseringstrinnene. Overfiksering med 

PFA kan forårsake en økning i vevets autofluorescens [123, 124]. For å unngå dette ble alt 

vevet fjernet fra 4 % PFA dagen etter isolering og overført til 0,4 % PFA løsning. 

Siden alt vev som ble undersøkt i denne oppgaven hadde blitt fiksert med PFA-løsning måtte 

de kryobeskyttes med sukrose. Sukrose er en delvis dehydrant som hindrer dannelsen av 

iskrystaller i frosne vevssnitt og blir derfor benyttet som et kryobeskyttende middel. Ved 

sukroseinfiltrasjon, blir vann fortrengt av sukrose fra cellulære områder og dermed forhindres 

iskrystalldannelse [125]. For å lage tynne snitt av isolerte vev i kryostat-instrumentet ble 

altvev etter kryobeskyttelse, innstøpt i OCT medium for å gi dem fysisk støtte. Denne 

metoden ble valgt istedenfor parafinstøping fordi under parafinstøping blir alle nøytrale 

lipider fjernet av etanol. For visualisering og kvantifisering av LD ble hjerte-, lever- og 

skjelettmuskel-snittene farget med Bodipy 493/503 og Hoechst. Bodipy 493/503 er fargestoff 

som er ofte benyttet til å studere LD i ulike vev. Bodipy 493/503 inneholder en ikke-polar 

struktur som ved binding til nøytrale lipider, avgir et grønt fluorescenssignal med et smalt 

bølgelengdeområde, noe som gjør det til et ideelt fluorofor for multi-merkingseksperimenter. 

Den hydrofobe naturen til fargestoffmolekylene fremmer rask inngang til det upolare miljøet 

inne i LD-kjernen. Bodipy 493/503 er i tillegg mer fotostabilt og mindre størrelsesavhengig 
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enn mange andre lipofile fluoroformer, noe som kan være fordelaktig når man skal avbilde 

vev med både store og små LD [137]. 

For å kunne bestemme antall celler ble Hoechst 33342 brukt for farging av cellekjerner. 

Hoechst 33342 er et celle-permeabelt DNA fargestoff som eksiteres ved ultrafiolett lys og 

emitterer blå fluorescens ved 460-490 nm etter binding til DNA. Den kan bindes fortrinnsvis 

til adenin-tymin (A-T) regioner av DNA[138]. Visualisering og avbildning av LD ble utført 

med konfokalmikroskopi. Med tradisjonelt fluorescensmikroskopi vil bilde av et objekt med 

tykkelse større enn mikroskopets dybdeskarphet ha bidrag fra lys også fra områdene over og 

under objekt-planet (planet som avbildes skarpt). Dette fører til en vesentlig kontrastreduksjon 

i bildet. Med konfokalmikroskopi reduseres disse bidragene sterkt ved å plassere en 

feltblender foran fluorescensdetektoren. Feltblenderen forhindrer at lys fra punkter utenfor når 

detektoren, og dermed får bildet større kontrast [139]. 

Kvantifisering av LD ble bare foretatt i lever. LD i lever var vesentlig større enn i de andre 

vev. Kvantifiseringen av større LD er sikrere enn for små LD. M. Soleus har forskjellige 

muskelfiber, hvor det ble observert små LD som varierte sterkt i antall mellom minst to 

kategorier av fibre. Det ble ikke observert tydelige synlige LD i M. Edl, som antyder at dette 

vevet inneholder få eller meget små LD. Muskelfibrene i hjerte inneholdt mange små LD som 

ser ut til å være mer gjevnt fordelt.  Å sette opp en analysemetode for å kvantifisere små LD i 

muskel og hjerte er mye mer krevende fordi kvantifiseringen av små LD blir mer usikker og 

unøyaktig.  

Mokhtaret al. undersøkte i sin studie akutte effekter av treningen på muskelspesifikke Plin5-/- 

mus. I denne studien ble det valgt å ha mer fokus på kroniske effekter av treningen. Musene i 

studien ble derfor avlivet 16 timer etter siste treningsøkt. Vevsanalyser og mRNA ekspresjon 

av gener kan dermed ikke studeres i forhold til akutte treningseffekter men vil representere 

kroniske effekter etter repeterende trening. 

4.1.3 Validering av metoden for kvantifisering av LD 

Plin5 er et protein som bindes til overflaten av LD[93]. Det var ønskelig å finne ut om trening 

eller fravær av Plin5 påvirket antallet eller størrelsen til LD i ulike vev. For å kunne ta en slik 

analyse ble en metode for kvantifisering av LD etablert, testet og validert. For dette ble LD 

kvantifisert i bilder tatt fra fire leversnitt laget fra ett levervev.  

Resultatene viste at variasjon i målinger av LD antall og størrelse var større mellom 10 bilder 
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fra samme snitt enn mellom fire ulike snitt, hvor gjennomsnittsverdien for hvert snitt var 

basert på 10 bilder. Det vil si at variasjon i målinger mellom bildene i stor grad skyldes hvor i 

snittet bildene blitt tatt mens variasjon mellom ulike preparerte snitt er av mindre betydning. 

Dette betyr at for at metoden skal være robust nok til å avdekke biologiske relevante 

forskjeller, er det behov for mange bilder, mens det er av mindre betydning for sluttresultater 

om bildene tas fra ett snitt eller fra flere snitt. Det er vesentlig mer arbeidskrevende å øke 

antall snitt som prosesseres med denne metoden. Basert på resultatene fra uttestingen ble det 

derfor valgt å lage ett levervevsnitt av hvert individ og ta 10 bilder av hvert snitt for 

kvantifisering av LD i denne oppgaven. 

4.2 Diskusjon om biologiske funn 

4.2.1 Vurdering av utholdenhetstest 

Vi utførte to påfølgende studier med Plin5+/+ og Plin5-/-hunnmus som spiste chow-diett eller 

høyfettdiett (HFD) under en treningsintervensjon for å undersøke om fravær av Plin5 påvirker 

treningsytelser. Ulike tester for intensitet (maksimal løpehastighet før utmattelse) og 

utholdenhet (løpevarighet på en fast hastighet før utmattelse) ble benyttet. Det ble ikke 

observert forskjell i maksimal løpehastighet eller løpevarighet mellom Plin5+/+ og Plin5-/- 

mussom spiste chow-diett. Dette tyder på at tilstedværelse av Plin5 ikke spiller noen stor rolle 

for utholdenhetskapasitet av ett år gamle hunnmus under chow-diett. Dette resultatet avviker 

fra en tidligere studie utført av Mokhtaret al. [101] hvor det ble vist at treningsytelsen var 

redusert i muskel-spesifikke Plin5 knock-out hannmus etter en langvarig utholdenhetstrening. 

Denne forskjellen kan skyldes at treningsregimet er noe ulikt i disse to studiene, høy intervall 

trening versus kontinuerlig utholdenhetstreing. Til tross for effekt på utholdenhet, konkluderte 

også Mokhtaret al. at Plin5 ikke er viktig for normal ernergimetabolisme under trening [101]. 

 

Når vi utførte de samme testene på hunnmus som spiste HFD-diett, fant vi at Plin5-/-mus 

hadde en tendens til lavere utholdenhetskapasitet enn Plin5+/+ mus.  

I begge eksperimentene observerte vi en påfallende større spredning i løpe-hastighet og 

løpevarighet hos Plin5-/-mus sammenlignet med Plin5+/+  mus. Etter nærmere undersøkelse ble 

det funnet ca. 10 gram forskjell mellom gjennomsnittskroppsvekten til dyr som hadde løpt 

raskere eller lengere sammenlignet med de andre dyrene innad Plin5-/- trent gruppen. Denne 
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forskjellen i gjennomsnittlig kroppsvektvar som nevnt tidligere en manglende respons på 

HFD. Det er grunn til å anta at spriket i kroppsvekt innad i Plin5-/- gruppen har påvirket 

utholdenhetskapasiteten i denne gruppen. Resultatene tyder på at med en kroppsvekt lik den 

en finner for Plin5+/+  gruppen har Plin5-/- hunnmus svekket utholdenhet når de spiser HFD. 

4.2.2 Vurdering av glukosetoleransetest 

Studier i mus har vist at langvarig HFD øker intramyocellulære lipider og fremmer 

insulinresistens [129]. I høyt oksidative vev beskytter Plin5 TAG i lipiddråper mot lipolyse. 

Nedregulering av Plin5 i skjelettmuskler inhiberer insulinmediert glukoseopptak under chow-

diett og fører til utvikling av insulinresistens som er assosiert med akkumulering av ceramider 

i skjellettmuskel [130]. 

Resultater fra målt utholdenhetskapasitet i Plin5+/+ og Plin5-/- musene som spiste HFD viste at 

Plin5-/- mus hadde en tendens til svekkelse i utholdenheten. Videre var det ønskelig å utføre 

glukosetoleransetest for å undersøke hvordan fjerning av Plin5 påvirket glukosemetabolismen 

hos de samme Plin5+/+ og Plin5-/- musene som spiste HFD.  For sammenligning ble det også 

foretatt glukosetoleransetest på utrente Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste chow-diett. Det ble 

ikke observert signifikant forskjell i glukosetoleranse mellom utrente Plin5+/+  og Plin5-/-mus 

uavhengig av om de spiste chow-diett eller høyfettdiett. 

I samsvar med diagnostiske kriterier for nedsatt glukosetoleranse [30] var arealet under 

kurven større for mus som spiste høyfettdiett sammenlignet med mus som spiste chow diett. 

Selv om disse eksperimentene ikke kan sammenlignes direkte samsvarer disse resultatene 

med forventet nedsatt glukosetoleranse for både utrente og trente Plin5+/+  og utrente Plin5-/- 

mus med HFD.  

Trente Plin5-/- mus som spiste høyfettdiett viste derimot en signifikant bedre glukosetoleranse 

sammenlignet med trente Plin5+/+  mus. Dette stemmer overens med resultater fra tidligere 

studier utført av Mason et al.  [102] hvor de fant at Plin5-/- mus hadde bedre glukosetoleranse 

sammenlignet med Plin5+/+  mus foret med høyfettdiettat. En annen studie utført av Laurens et 

al.[130] viste at insulinstimulert glukoseopptak var høyere i M. tibialisanterior i Plin5-/- mus 

som spiste HFD sammenlignet med kontroll gruppe, og at dette sammenfalt med en reduksjon 

i innhold av ceramider. Fravær av Plin5 i kombinasjon med høyfettdiett ser derfor ut til å 

være gunstig for glukosetoleransen 
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Det var noen dyr i HFD eksperimentet som ikke økte i kroppsvekt i respons til HFD. 

Glukosedosen som ble administrert var basert på totalkroppsvekt av hver enkel mus. Vev som 

muskel, hjerne og lever er viktigst for glukosedisponering. Som en mulig svakhet i 

eksperimentet vil glukosedosen som disse vevene (muskel, lever, hjerne) ble utsatt for i de 

overvektige Plin5+/+  og Plin5-/- musene (som spiste HFD) være noe høyere sammenlignet 

med dosen gitt til tynnere Plin5-/- mus. Dette kan forklare noe av det økte glukoseareal under 

kurven til Plin5+/+  og Plin5-/- musene som spiste HFD rett og slett fordi de mottok mer 

glukose. Dette kan også forklare noe av den raskere glukosenedgangen observert for trente 

Plin5-/- mus som spiste HFD i forhold til trente Plin5+/+  mus. 

Siden vi observerte forskjeller i glukosetoleranse hos mus som spiste HFD var det ønskelig å 

undersøke leverens evne til å lage glukose via glukoneogenese i utrente Plin5+/+  og Plin5-/-

mus som spiste chow-diett. Resultatene viste at Plin5-/- mus hadde signifikant lavere 

produksjon av glukose fra pyruvat sammenlignet med Plin5+/+ mus. Det er lite sannsynlig at 

denne forskjellen skyldes lavere glukoseopptaket hos Plin5+/+ mus sammenlignet med Plin5 -/-

mus ettersom resultatene av glukosetoleranse utført i chow-diett viste at begge gruppene 

hadde lik glukosetoleranse. Dette tyder på at Plin5-/- mus har lavere hepatisk 

glukosegenerering fra pyruvat. Reduserte produksjonen av glukose kan muligens også 

forklare hvorfor Plin5-/- mus i noen tilfeller har forbedret glukosetoleranse sammenlignet med 

Plin5+/+ mus. 

 

 

Stimulering til økt fysisk aktivitet er sentralt i retningslinjer for behandling av metabolske 

sykdommer, da det er vist at trening fører til økt uttrykk av GLUT4, bedre glukoseopptak og 

bedret insulinsensitivitet [23, 34]. I våre studier fant vi ikke signifikant forskjell i 

glukoseopptaket (her målt som glukosetoleranse) mellom utrente og trente Plin5+/+ mus, samt 

mellom utrente Plin5-/-mus. Dette var noe overraskende da det var forventet å se en økning av 

opptak av glukose i de trente gruppene. Disse studiene ble utført på ca. 1 år gammel mus som 

spiste HFD. Det er behov for å undersøke om alder har en betydning for dette. Det kan også 

være at disse musene hadde normal insulinsensitivitet etter 8 ukker med høyfettdiet og at det 

er behov for lengre treningsperiode i kombinasjon med HFD for å observere en treningseffekt 

på glukosetoleranse hos gammle mus som spiser HFD. En siste mulig forlaring er at 

intervalltrening ikke er en gunsting treningsform for å forbedre glukoseopptaket 
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sammenlignet med vedvarende utholdenhetstrening som er mer vanlig studert. 

Etter undersøkelse av glukosemetabolismen hvor det ble observert høyere glukosetoleranse 

hos trente Plin5-/- mus var det ønskelig å undersøke hvordan fjerning av Plin5 kan påvirke 

dynamikken av LD i lever hos trente og utrente Plin5+/+  og Plin5-/- mus som spiste HFD. 

Resultatene viste at LD var signifikant mindre i størrelse i Plin5-/- mus sammenlignet med 

Plin5+/+  mus uavhengig av trening, men det ble ikke observert forskjell i antall av LD per 

celle.  

Økt akkumulering av LD i hepatocytter (steatose) er det avgjørende kjennetegnet til ikke-

alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) [45] og det er kjent at Plin5 er involvert i regulering av 

lipidmetabolisme i lever [96]. Plin5 har i tillegg blitt foreslått å spille en rolle som 

lipolytiskbarriere på overflaten av LD for å beskytte lipider mot hydrolyse [140]. 

En studie på cardiomyocytter viste at fjerning av Plin5 førte til reduksjon i størrelser av LD på 

grunn av økt ATGL mediert TAG lipolyse uavhengig av en økt kapasitet for oksidasjon av 

FFA i disse cellene [103].  

En annen studie fra 2016 utført av Drevingeet al. [122] viste at TAG-nivåer var lavere hos 

Plin5-/- mus sammenlignet Plin5+/+ mus. Dette skyldes redusert fettsyreopptak, mens 

inkorporering av fettsyrer i fosfolipider var økt. Det ble vist i samme studie at 

glukoseopptaket var høyere i hjertet hos Plin5-/- mus sammenlignet Plin5+/+ mus, noe som 

antyder et foretrukket bruk av glukose istedenfor lipider som energikilde i hjertet. 

En annen studie utført på Plin5-/- mus har vist en reduksjon i hepatisk TAG hos mus med både 

chow-diett og høyfettdiett [96]. En økning i lipolyseog forbruk av NEFA, samt mitokondriell 

kapasitetble observert i Plin5-/- hepatocytter i samme studie.  Studier i cellekultur har vist at 

Plin5 beskytter mot lipolyse via direkte interaksjon med lipolytiske proteiner som ATGL [94] 

og CGI-58 [95]. Bindingen av Plin5 til ATGL [62, 95] eller til CGI-58 hindrer interaksjon 

mellom ATGL og GCI-58 som dermed kan redusere lipolyse [96]. En eventuell økt lipolye 

fra LD i fravære av Plin5 stemmer overens med våre observasjoner, hvor fravær av Plin5 gir 

LD som har en mindre størrelse. Likevel, et alternativ er at det syntetiseres mindre TAG i 

lever i mus som mangler Plin5, og videre eksperimenter er nødvendig for å kunne fastslå med 

sikkerhet at økt lipolyse er årsaken. 

LD-assosierte proteiner er involvert i dannelsen, modning, sekresjon og omsetning av LD og 

deltar i regulering av lipidmetabolismen i celler [60]. Det er vist at fjerning av et perilipin 

protein kan føre til kompensatorisk øking i andre perilipin proteiner [103, 141].  

Resultatene fra genekspresjon i lever viste ingen signifikant forskjell i mRNA ekspresjon av 
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andre Plin gener (Plin1, Plin2, Plin3 og Plin4) i lever hos trente og utrente Plin5+/+  og Plin5-/- 

mus som spiste HFD. 

Resultatene våre viser også uforandret ekspresjon av Plin5 i M. Soleus i trente sammenlignet 

med utrente Plin5+/+  mus. Studier har vist at Plin5 genekspresjon er økt under fysiologiske 

eller farmakologiske betingelser som fremmer systemisk FFA økning som f eks. i hjerte og 

lever ved faste eller i skjellettmuskel ved trening [62, 88, 89, 94]. I kontrast til tidligere 

studier ble musene i vår studie avlivet 16 timer etter siste treningsøkt, hvor vi fant at 

genekspresjon av Plin5 i muskel var uendret. Dett kan tyde på at økt uttrykk av Plin5+/+  andre 

har observert er en kortvarig respons av siste treningsøkt. 

Resultatene våre viste heller ingen endringer i mRNA ekspresjon av Plin4 i fravær av Plin5. 

Dette stemmer overens med resultater i studier til Wang et al. [96] som viste at delesjon av 

Plin5 ikke hadde effekt på protein og mRNA nivået av Plin4 som er lokalisert umiddelbar 

etter Plin5 på kromosomet. 

4.3 Veien videre 

Vi observerte forskjell i størrelsen til LD hos Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste HFD. Plin5-/-

mus hadde LD i lever som var mindre i størrelse enn hos Plin5+/+ mus uavhengig av trening. 

Plin5 har vist å binde ATGL og CGI-58 og hindre lipolyseaktiviteten av dette enzym-

komplekset. For å kunne finne ut om det er økt lipolyse eller mindre TAG syntese i lever i 

Plin5-/-mus som forårsaker at LD er mindre i størrelse, er det behov til å måle: 

• Proteinnivået av lipolytiske enzymer som ATGL.  

• Mengde CGI-58 på LD i lever. 

• TAG innhold i lever. 

 

For å vite hvilke perilipinproteiner som binder til LD i fravær av Plin5 er det behov for: 

• Isolering av LD  

• Måling av proteinnivået av andre Plin proteiner på isolerte LD 

Dette må gjøres for å finne ut om forskjellen i LD størrelser skyldes høyere/lavere aktiviter på 

LD-overflaten på grunn av andre Plin proteiner i fravær av Plin5. 
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Forskjell i størrelser av LD i lever mellom Plin5+/+ og Plin5-/-mus ble kun påvist i mus som 

spiste HFD. For å finne ut om HFD har betydning for denne forskjellen er det behov for: 

• Kvantifisering av LD i lever i trent / utrent Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste 

chow-diett. Det vil kunne avdekke om mus som spiser normal diett har tilsvarende 

forskjeller i størrelsen av LD som vi har sett ved HFD 

 

Glukosetoleransetestene viste at trente Plin5-/- mus hadde bedre glukosetoleranse enn 

Plin5+/+mus som spiste HFD. Det ble også vist at utrente Plin5-/-mus hadde dårligere 

produksjon av glukose fra pyruvat. For å finne ut om disse effektene skyldes ekspresjon av 

gener involvert i glukosemetabolismen er det nødvendig med måling av: 

• mRNA ekspresjon av gener involvert i glykolyse, glykogensyntese og 

glukoneogenese i lever for trente og utrente Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste 

chow-diett eller HFD. 

• mRNA ekspresjon av gener involvert i glykogensyntese, glykolyse og 

glykogenolyse i muskel. 

• Lipidmetabolitter som for eks. ceramider 

 

• Det er i tillegg behov for å måle serum insulinnivåer for å undersøke forskjeller i 

insulinproduksjonen og hos Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste chow-diett eller 

HFD.
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 Konklusjon 5
Det ble i denne oppgaven observert at Plin5-/- mus hadde en tendens til lavere utholdenhet 

sammenlignet med Plin5+/+  mus etter åtte uker intervalltrening med høyintensitet kombinert 

med høyfettdiett (HFD). Det ble i tillegg observert påfallende spredninger i utholdenheten til 

Plin5-/- mus. Forskjeller i kroppsvekt blant dyrene i dette forsøket på grunn av en manglende 

respons til HFD kan ha medført større spredning i utholdenheten hos Plin5-/- mus. Det kan 

antas at med en kroppsvekt lik den man ser hos Plin5+/+  mus vil Plin5-/- mus ha en svekket 

utholdenhet når de spiser HFD.  

Blant musene som trente og spiste HFD ble det vist at Plin5-/- mus har en bedre 

glukosetoleranse sammenlignet med Plin5+/+  mus, mens glukosetoleransen var lik hos utrente 

Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste chow-diett. I tillegg viste Plin5-/- mus en signifikant lavere 

hepatiske glukoseproduksjon sammenlignet med Plin5+/+ mus som spiste chow-diett. Det bør 

gjøres videre undersøkelser for å finne eventuelle effekter av genotype og/eller diett på 

glukosemetabolismen hos disse dyrene.  

 Kvantifisering av LD i lever hos mus som spiste HFD viste at Plin5+/+  har større LD enn 

Plin5-/- mus uavhengig av trening. Det er imidlertid behov for å undersøke om redusert LD-

størrelse hos Plin5-/- mus skyldes økt lipolyse eller redusert TAG syntese.  

Genekspresjon av andre perilipiner viste ingen endringer i ekspresjon av disse genene i fravær 

av Plin5 i lever og skjelettmuskel hos Plin5+/+ og Plin5-/- mus som spiste HFD. 

Validering av metoden for kvantifisering av LD i lever viste at variasjon i kvantifiserte LD er 

større mellom bildene fra hvert snitt enn mellom snittene, hvor det er antall bilder som er av 

størst betydning for nøyaktighet i målingene og ikke antall snitt. Det er dermed nødvendig å ta 

mange bilder av ett snitt for å få nøyaktig kvantifisering av LD. 
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Appendiks 
1. Hastighetsprofil for uke 1-8 i treningsintervensjon 

 

 

 

 

Hastighetsprofil uke 2 

Fase Sek. m/sek 

(start) 

m/sek 

(slutt) 

Varighet  

(min) 

Inklinasjon  

(
0
) 

1 30 0 0,08 0,5 8 

2 15 0,08 0,13 0,75 8 

3 15 0,13 0,20 1 8 

4 240 0,20 0,20 5 8 

5 15 0,20 0,13 5,25 8 

6 120 0,13 0,13 7,25 8 

7 15 0,13 0,20 7,5 8 

8 240 0,20 0,20 11,5 8 



 

 

 

 

 

 

Hastighetsprofil uke 3 
Fase Sek. m/sek 

(start) 
m/sek 
(slutt) 

Varighet 
(min) 

Inklinasjon  
(0) 

1 30 0,00 0,08 0,5 10 
2 180 0,08 0,13 3,5 10 
3 90 0,13 0,23 5 10 
4 240 0,23 0,23 9 10 
5 30 0,23 0,13 9,5 10 
6 120 0,13 0,13 11,5 10 
7 30 0,13 0,23 12 10 
8 240 0,23 0,23 16 10 

Hastighetsprofil uke 4 
Fase Sek. m/sek 

(start) 
m/sek 
(slutt) 

Varighet 
(min) 

Inklinasjon  
(0) 

1 30 0 0,08 0,5 12 
2 180 0,08 0,13 3,5 12 
3 90 0,13 0,27 5 12 
4 240 0,27 0,27 9 12 
5 60 0,27 0,13 10 12 
6 120 0,13 0,13 12 12 
7 60 0,13 0,27 13 12 
8 240 0,27 0,27 17 12 

Hastighetsprofil uke 5 
Fase Sek. m/sek 

(start) 
m/sek 
(slutt) 

Varighet 
(min) 

Inklinasjon  
(0) 

1 30 0 0,08 0,5 14 
2 180 0,08 0,13 3,5 14 
3 150 0,13 0,30 6 14 
4 240 0,30 0,30 10 14 
5 60 0,30 0,13 11 14 
6 120 0,13 0,13 13 14 
7 60 0,13 0,30 14 14 
8 240 0,30 0,30 18 14 



 

 

 

 

 

  

 
Hastighetsprofil uke 6 
Fase Sek. m/sek 

(start) 
m/sek 
(slutt) 

Varighet 
(min) 

Inklinasjon  
(0) 

1 60 0 0,08 1 16 
2 180 0,08 0,13 4 16 
3 150 0,13 0,33 6,5 16 
4 240 0,33 0,33 10,5 16 
5 75 0,33 0,13 11,75 16 
6 120 0,13 0,13 13,75 16 
7 75 0,13 0,33 15 16 
8 240 0,33 0,33 19 16 

Hastighetsprofil uke 8 
Fase Sek. m/sek 

(start) 
m/sek 
(slutt) 

Varighet 
(min) 

Inklinasjon  
(0) 

1 60 0 0,08 1 18 
2 180 0,08 0,13 4 18 
3 120 0,13 0,25 6 18 
4 90 0,25 0,37 7,5 18 
5 240 0,37 0,37 11,5 18 
6 75 0,37 0,13 12,75 18 
7 120 0,13 0,13 14,75 18 
8 75 0,13 0,37 16 18 
9 240 0,37 0,37 20 18 



 

 

2. Protokoll for intensitetstest i chow-diett eksperimentet 

 

 

3. Protokoll for utholdenhetstest  

 

  

fase sek min Inklinasjon (°) m/sek (start) m/sek (end) m/min (end) Varighet (min)

1 60 1 18 0 0,13 7,8 1

2 180 3 18 0,13 0,13 7,8 4

3 390 6,5 18 0,13 0,36 21,6 14

4 3600 60 18 0,36 0,36 21,6 74

5 3600 60 18 0,36 0,36 21,6 134



 

 

Fase sek min
Inclinasjon 

(°)
m/sek 
(start)

m/sek 
(end)

m/min 
(end)

Varighet 
(min)

Varighet 
(sekund)

1    180    3,00 18    0,00 0,13 7,8 3,00 180
3    120    2,00 18    0,13 0,20 12,0 5,00 300
4    120    2,00 18    0,20 0,27 16,2 7,00 420
5    120    2,00 18    0,27 0,34 20,4 9,00 540
6    120    2,00 18    0,34 0,41 24,6 11,00 660
7    120    2,00 18    0,41 0,48 28,8 13,00 780
8    120    2,00 18    0,48 0,55 33,0 15,00 900
9    120    2,00 18    0,55 0,62 37,2 17,00 1020
10    120    2,00 18    0,62 0,69 41,4 19,00 1140
11    120    2,00 18    0,69 0,76 45,6 21,00 1260
12    120    2,00 18    0,76 0,83 49,8 23,00 1380
13    120    2,00 18    0,83 0,90 54,0 25,00 1500
14    120    2,00 18    0,90 0,97 58,2 27,00 1620

4. Protokoll for intensitetstest ved HFD-eksperimentet 

 

 

5. Løsninger til glukose/pyruvattoleransetest 

20% Glukoseløsning 
2 g Glukose 
10 ml Milli-Q H2O 
Autoklaveres, lagres ved 4 °C 

 
20% Pyruvatløsning 
2 g Natriumpyruvat 
10 ml Milli-Q H2O 
Sterilfilterers, lagres ved 4 °C 
 

   



 

 

6. Medier og løsninger til histologisk undersøkelse av lipiddråper.  
 
0,2 M NaPi, PH 7,4  
(For å lage 0,1M NaPi, fortynn 1:1 med H2O) 

28,83 g  Na2HPO4•2H2O: 0,162 mol (0,162 M, MW=177,99) 

5,24 g NaH2PO4•H2O: 0,038 mol (0,038 M, MW=137,99) 

900 ml Milli-Q H2O 

pH justeres til 7,4 (ofte er ikke behov for det), deretter tilsettes Milli-Q vann til 1000 ml, og 
lagres ved 4 °C. 

 
Perfusjon fiksativ :  4% PFA i 0,1M NaPi,  PH 7,4 

14,42 g Na2HPO4•2H2O: 0.081 mol (0,081 M, MW=177,99) 

800 ml Milli-Q H2O 

40 g PFA 

5 ml 2,0 M NaOH 

2,62 g NaH2PO4•H2O: 0,019 mol (0,019 M, MW=137,99) 

pH justeres til 7,4 ved hjelp av 1,0 M HCL, deretter tilsettes Milli-Q vann til 1000 ml, og 
lagres ved 4 °C for 1 uke eller -20 °C for lengre tid (for vevsperfusjon, skal filtreres). 

 

Sukrose 10 %, 20% og 30% 

hhv. 10 g, 20g, 30g Sukrose 

50 ml  Milli-Q H2O 

50 ml  0,1M NaPi 

Lagres ved 4 °C. 

  



 

 

7. Medier og Løsninger til RT-qPCR 

Høy saltoppløsning  

Høy saltoppløsning Slutt konsentrasjon 10 ml Stock oppløsning 
NaCl 1,5 M 3 ml 5 M NaCL 
Na-Acetate (PH 5,5) 0,8 M 2,67 ml 3 M Na-Acetate (PH5,5) 
RNAse fri H2O - 4,33 ml - 
 
5 M Nacl (100ml) 
M = C x V x Mm = 5M x 0,1 L x 58,44 g/mol = 29,22 g 
Løst i RNAse fri H2O. 
 
3 M Na-Acetate (pH 5,5) 
Ambion, # AM9740 
 
 

8. Protokoll for analyser av confocal bilder med Programmet Image J 
(for lever) 

 
1. Pre-treat confocal images 

 
1) Open files with ZEN (black), set parameters in ‘Display’ for both LD and Nucleus 

channels.For LD channel: Black=0, White= full histogram as small as possible, 
Gamma=1; Nucleus channel: Black=0, White= around 1/3 from rising point to the 
prak, with most nuclei signal and less background. Gamma=10. 
Export full resolution image as TIF. 
 

 
 
2) Open files with ImageJ, split channels  

Image -> Color -> Split channels), save LD(green) and nucleus (blue) channels as 
different .TIF pictures will be used to quantify LDs and nuclei separately. 
 

3) Set scale  
Analyze -> set scale. Need to have scale bar for at least the first photo and measure 
the pixels in ImageJ, note down the value and reuse for photos with same 
magnification. For confocal LSM710, 40 X object, 1.2-fold zoom in photos, 10um 



 

 

= 115 pixels. 
 

2. LD image quantification (measure the number and size of LDs in each image) 
 
1) Unsharp 1, to reduce noise. 

Process -> Filters->Unsharp mask: Radius=5.0 pixels; Mask weight= 0.6 
2) Gaussian Blur to reduce uneven signal. 

Process -> Filters->Gaussian Blur, radius=2.5 
Repeat step 1&2 

3) Unsharp2, to make it more clear. 
4) Process -> Filters->Unsharp mask: Radius=5.0 pixels;Mask weight= 0.6 

 
5) Step 1-3 could be done in Batch-> Micro, Batch process: 

Run("Unsharp Mask...", "radius=5 mask=0.60"); 
Run("Gaussian Blur...", "sigma=2.5"); 
Run("Unsharp Mask...", "radius=5 mask=0.60"); 
Run("Gaussian Blur...", "sigma=2.5"); 
Run("Unsharp Mask...", "radius=5 mask=0.60"); 
 

6) Set threshold to make it binary  
Image-> Adjust-> Threshold: Otsu, Dark background, and Apply. + Watershed. 
Images get from this step could be saved and analyzed later. 
 

7) Set scale 
Analyze -> set scale, 10um = 115 pixels, can choose Global if analyze multiple 
images at one time. 
 

8) Analyze results to quantify LD number and size  
Analyze ->Analyze Particles: Size and Circularity value should estimate from 
photos first. For LDs in adrenal, size=0.1-100um^2, circularity=0.1-1.0; show 
Ellipses, select: Display results, Clear results, Summarize, In situ show; click OK. 
 

9) Export data for each image separately. 
 

3. Nucleus image quantification (measure the number of nuclei in each image) 
 
1) Gaussian Blur to reduce uneven signal  

Process -> Filters-> Gaussian Blur, radius=10.0 
 

2) Unsharp  to reduce noise  
Process -> Filters->Unsharp mask: Radius=5.0 pixels; Mask weight= 0.6 
 



 

 

3) Repeat step 1&2 
 

4) Step 1-3 could be done in Batch-> Micro, Batch process: 
Run("Gaussian Blur...", "sigma=10"); 
Run("Unsharp Mask...", "radius=5 mask=0.60"); 
Run("Gaussian Blur...", "sigma=10"); 
Run("Unsharp Mask...", "radius=5 mask=0.60"); 
 

5) Set threshold to make it binary  
(Image-> Adjust-> Threshold: Auto or manually, Dark background, and Apply. + 
Watershed). Images get from this step could be saved and analyzed later (fill holes 
if needed). 
 

6) Analyze particles  
For liver nuclei, area 1000-Infinity pixels^2, circularity=0.75-1.0 
 

7) Could analyze all the photos in one batch, export nucleus counting number from 
summary.  



 

 

9. Beregning av variasjoner i lipiddråpenes antall, størrelse og 
områder/celle i 10 bilder. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SD 
 
 

Antall LD/celle 

Bilde Snitt 1 Snitt 2 Snitt 3 Snitt 4 
1 29 26 16 30 
2 30 23 31 21 
3 25 22 24 33 
4 32 27 20 35 
5 18 28 19 30 
6 31 29 28 32 
7 19 35 22,6 31,3 
8 21 27 17 30 
9 23 36 29 22 
10 17 22 21 23 

Gjennomsnitt 25 ± 6 27 ± 5 23 ± 5 29 ± 5 
Variasjon % ±20 ± 17 ± 22 ± 17 

 

LD-areal (µm) 

Bilde Snitt 1 Snitt 2 Snitt 3 Snitt 4 
1 1,2 1,1 1,3 1,2 
2 1,2 1,4 1,1 1,3 
3 1,3 1,2 1,2 1,1 
4 1,1 1,3 1,2 1,2 
5 1,4 1,1 1,2 1,2 
6 1,1 1,3 1,4 1,1 
7 1,2 1,2 1,2 1,2 
8 1,2 1,3 1,5 1,3 
9 1,2 1,2 1,1 1,4 
10 1,2 1,3 1,2 1,4 

Gjennomsnitt 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 
Variasjon % ± 8 ± 7 ± 11 ± 9 

 

 


