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Abstract 
Background: Human skeletal muscle cells in culture are grown from satellite cells isolated 

from muscle biopsies. Whether or not the type of muscle in vivo is of significance for the in 

vitro muscle cell phenotype has been poorly studied in the past. In a previous study, nitrate 

showed to enhance fatty acid oxidation in skeletal muscle by activation of transcription factors 

for peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR), an effect possibly leading to reduced 

obesity and enhanced insulin sensitivity. In this thesis energy metabolism has been examined 

in human skeletal muscle cells isolated from biopsies from two different muscles. In addition, 

the effects of nitrate on energy metabolism in these cells has been studies.  

Method: Skeletal muscle cells were isolated from biopsies from musculus vastus lateralis 

(referred to as AT cells) and musculi interspinales (referred to as RT cells). The muscle cells 

were cultured, and nitrate, a mitochondrial uncoupler and a guanylyl cyclase inhibitor was 

added to some wells throughout the differentiation period. Some wells also received the PPARd 

agonist GW501516 over the last four days of the differentiation period. Glucose and fatty acid 

metabolism were studied after incubation of the cells with D-[14C(U)]glucose and [1-14C]oleic 

acid for 4 hours. Protein expressions of marker for slow, oxidative muscle fibers (MHCI) and 

for fast, oxidative muscle fibers (MHCIIa) were studied by westernblot. Expression of selected 

genes involved in energy metabolism were investigated by using quantitative polymerase chain 

reaction.  

Results: Muscle cells isolated from to different muscles, differentiated to myotubes in vitro, 

showed different characteristics. Glucose and fatty acid metabolism was different in the two 

muscle fiber types, shown by significantly higher ratio between the oxidation of oleic acid and 

glucose in RT myotubes compared to AT myotubes. The RT cells also had a higher oxidative 

reserve capacity compared to the AT cells. Gene expression of pyruvate dehydrogenase kinase 

4 and PPARg coactivator 1a was increased in the RT cells relative to AT cells when corrected 

for the endogenous control glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, whereas there were no 

differences in the gene expression between AT cells and RT cells when correcting for the 

endogenous control acid-containing phosphate protein P0. Protein and gene expression of 

muscle fiber type markers showed that RT cells were less differentiated into muscle fibers than 

AT cells. Neither nitrate nor GW501516 had pronounced effects on glucose or oleic acid 

metabolism or gene expression in any of the muscle cells.  
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Conclusion: Skeletal muscle cells are isolated from two different muscles had different 

characteristics in culture. Treatment with nitrate or a PPARd agonist did not influenced glucose 

or fatty acid metabolism in myotubes. More studies and data from muscle cells which are 

isolated from other muscles are needed to confirm that the cells will have different 

characteristics in vitro. Furthermore, more data are needed to draw a final conclusion whether 

or not nitrate affects the energy metabolism in muscle cells or not.  
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Sammendrag 
Bakgrunn: Humane skjelettmuskelceller i kultur dyrkes fra satellittceller isolert fra 

muskelbiopsier. I hvilken grad type muskel in vivo betyr noe for fenotype av muskelceller in 

vitro har tidligere vært lite studert. Nitrat er i en tidligere studie vist å fremme 

fettsyreoksidasjon i skjelettmuskelceller ved hjelp av transkripsjonsfaktorer for 

peroksisomproliferator-aktivert reseptor (PPAR), noe som kan føre til å redusere fedme og 

forbedre insulinsensitivitet. I denne masteroppgaven ble energimetabolisme undersøkt i 

humane skjelettmuskelceller, som ble isolert fra biopsier av to ulike muskler. I tillegg ble 

nitrateffekter på energimetabolisme studert i disse cellene.  

Metode: Skjelettmuskelceller ble isolert fra biopsier av musculus vastus lateralis (omtales som 

AT-celler) og musculi interspinales (omtales som RT-celler). Cellene ble dyrket opp og nitrat, 

en mitokondriell frikobler og en guanylyl syklase-hemmer ble tilsatt i noen brønner under hele 

differensieringsperioden. Noen brønner ble også tilsatt PPARd-agonisten GW501516 de siste 

fire dagene av differensieringsperioden. Glukose- og fettsyreoksidasjon ble undersøkt etter at 

cellene var inkubert med henholdsvis radiomerket D-[14C(U)]glukose og [1-14C]oljesyre i 4 

timer. Proteinuttrykk av markøren for langsomme oksidative muskelfibre (MHCI) og for raske 

oksidative muskelfibre (MHCIIa) ble analysert ved westernblotting. Ekspresjonen av utvalgte 

gener involvert i energimetabolisme ble undersøkt ved å bruke kvantitativ polymerase-

kjedereaksjon.  

Resultater: Muskelceller isolert fra to forskjellige muskler og differensiert til myotuber in 

vitro, viste seg å ha ulike egenskaper. Glukose- og fettsyremetabolisme var forskjellig i de to 

muskelfibertypene, vist ved at ratioen mellom oksidasjon av oljesyre og glukose var signifikant 

høyere i RT-myotubene i forhold til AT-myotubene. RT-cellene hadde også høyere oksidativ 

reservekapasitet enn AT-cellene. Genekspresjon av pyruvat dehydrogenase kinase 4 og PPARg 

koaktivator 1a var økt i RT-cellene i forhold til AT-cellene ved korrigering for den endogene 

kontrollen glyseraldehyd-3-fosfat-dehydrogenase, mens det var ingen forskjeller i 

genekspresjonen mellom AT- og RT-cellene ved korrigering for endogent syreholdig 

ribosomaltfosfatprotein P0. Protein- og genekspresjon av markører for muskelfibertyper viste 

at RT-cellene i mindre grad ble differensiert til muskelfibre enn AT-cellene. Hverken nitrat 

eller GW501516 hadde tydelige effekter på glukosemetabolismen, fettsyremetabolismen eller 

genuttrykk i noen av muskelcellene. 
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Konklusjon: Skjelettmuskelceller ble isolert fra to ulike muskler hadde ulike egenskaper i 

kultur. Behandling med nitrat eller en PPARd-agonist påvirket ikke glukose- og 

fettsyremetabolismen i myotuber. Det trengs flere forsøk og data fra muskelceller som er isolert 

fra andre muskler er nødvendig for å bekrefte om cellene vil ha ulike egenskaper in vitro. 

Videre er mer data nødvendig for å trekke en endelig konklusjon om nitrat påvirker 

energimetabolismene i muskelceller.  
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Forkortelser 
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1 Innledning 
	
1.1 Overvekt og fedme 
Definisjonen av overvekt og fedme er en unormal eller overflødig akkumulering av fett på 

kroppen, spesielt i fettvev, noe som medfører en økt helserisiko. Fedme er en risikofaktor for 

kardiovaskulære hendelser, diabetes mellitus type 2 (T2D), lidelser i muskel og skjelett, 

utvikling av ulike kreftformer, og infertilitet som noen eksempler [1-4]. Et grovt mål for å finne 

ut om en person er overvektig eller lider av fedme, er beregningen av kroppsmasseindeks 

(KMI). Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert vekten i forhold til KMI, som vist i 

tabell 1.1. Generelt gjelder at jo høyere KMI er, desto høyere er risikoen for utviklingen av 

sykdommer. I det 21. århundre er fedme en av de største helsemessige utfordringene [5]. 

 

Tabell 1.1: Klassifisering av KMI i følge Verdens helseorganisasjon (WHO). KMI, 

kroppsmasseindeks. Modifisert fra [6]. 

 

KMI (kg/m2) Vektklassifisering 

< 18,5 Undervektig 

18,5 – 24,9 Normalvektig 

25,0 – 29,9  Overvektig (pre-fedme) 

³  30  Fedme:  

• 30,0 – 34,9 • Fedme klasse I 

• 35,0 – 39,9 • Fedme klasse II 

• ³ 40 • Fedme klasse III 

 

I 2016 estimerte WHO at over 1,9 milliarder voksne over 18 år var overvektige, noe som 

tilsvarte 13 % av verdens befolkning i voksen alder, og av disse hadde 650 millioner personer 

en KMI over 30 kg/m2. Prevalensen av overvekt har nesten blitt tredoblet siden 1975 [2]. Blant 

barn under 5 år estimerte WHO at 41 millioner led av overvekt eller fedme, mens tallet steg til 

mer enn 340 millioner barn og ungdom i alderen 5 til 19 år. Det var ingen store 

kjønnsforskjeller i tilstandene i de ulike aldersgruppene [2]. Det er viktig å tenke på at KMI 

ikke skiller på muskel- og fettmasse. Ved vurderingen av helserisikoen ved en forhøyet KMI, 
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blir personens midjemål, levevaner med tanke på kosthold og fysisk aktivitet, og andre 

risikofaktorer tatt med i betraktningen [7].  

 

Globalt sett lider flere personer av overvekt eller fedme enn undervekt, og overvekt og fedme 

øker også i lav- og middelinntektsland (se figur 1.1). Videre fører overvekt og fedme til flere 

dødsfall enn undervekt på verdensbasis [2].  

 

I Norge estimerte WHO at 58,3 % av alle voksne over 18 år var overvektige, og derav led  

23,1 % av fedme (KMI ³ 30 kg/m2) i 2016, som var en økning på henholdsvis 22,5 % og nesten 

16 % siden 1975 [8, 9]. Årsaken til overvekt og fedme er ofte en ubalanse i energiinntak og 

energiforbruk, det vil si inntaket er høyere enn forbruket. En grunn til det er at det på 

verdensbasis har det vært økt inntak av energirik mat som har høyt fettinnhold, samtidig som 

fysisk aktivitet har blitt redusert på grunn av urbanisering [2].  

 
Figur 1.1: Kart over prosentandelen voksne med fedme i 2016. Prosentandelen av voksne over 18 år som er 
definert med fedme (KMI ³ 30 kg/m2) i verden. Bilde hentet fra animasjon fra [10]. 
 

For å redusere overvekt og fedme kan enhver person, uansett KMI, begrense energiinntaket fra 

fett og sukker, spise mer frukt, grønnsaker, fullkornsprodukter og nøtter, samt være mer fysisk 

aktiv [2]. For personer med fedme kan ulike dietter, i tillegg til fysisk aktivitet, være til hjelp 

for å oppnå en vektnedgang [4].   
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I Norge er det kun to legemidler med godkjent indikasjon mot overvekt og fedme på markedet 

[11]. Én av dem er Xenical med virkestoffet orlistat. Orlistat er en hemmer av pankreaslipase, 

slik at hydrolysen av triglyserider i tarmen reduseres. Dermed vil rundt 30 % av triglyseridene 

ikke bli absorbert, og skilles ut med avføringen. Absorpsjonen av kolesterol vil ikke bli 

påvirket. Xenical kan brukes ved helseskadelig fedme (KMI ³ 30 kg/m2) eller ved KMI ³ 28 

kg/m2 der andre risikofaktorer som hypertensjon, diabetes og dyslipidemi er tilstede. 

Sammenlignet med placebo, har orlistat vist å redusere vekten med 2-5 kg, samtidig som 

energi- og fettinntaket var begrenset og nok fysisk aktivitet ble gjort. Behandlingen fører også 

til en bedring i risikofaktorer som lavdensitet lipoprotein (LDL)-nivå, og diabetesforekomsten 

reduseres [12]. 

 

Det andre legemiddelet er Mysimba, som er et sentralvirkende middel mot fedme, med 

virkestoffene bupropion og naltrekson. Bupropion er en dopamin- og noradrenalin 

reopptakshemmer, og naltrekson er en opioidreseptor-antagonist. Begge virkestoffene har hver 

for seg andre indikasjoner, men med bivirkninger som fører til svak vektreduksjon. I 

kombinasjon gir de en synergisk effekt på vektreduksjon som er klinisk betydningsfull. 

Effekten ligger i at begge stoffene affiserer sentrale mekanismer i kontrollen av matinntak, 

belønning av mat og appetitt. Mysimba kan brukes ved KMI ³ 30 kg/m2 eller KMI ³ 27 kg/m2 

når øvrige risikofaktorer som T2D, dyslipidemi eller metabolsk syndrom foreligger, i tillegg 

til kostholdstiltak og fysisk aktivitet [13-15]. 

 

1.2 Diabetes mellitus type 2 (T2D) 
Diabetes mellitus type 2 (T2D) kjennetegnes ved feil regulering i metabolismen av 

karbohydrater, lipider og proteiner, som skyldes nedsatt insulinsekresjon, insulinresistens eller 

en kombinasjon av begge [16, 17]. Ved insulinresistens er virkningen og følsomheten av 

insulin nedsatt, blant annet i skjelettmuskel, lever og fettvev. Dette fører til forhøyet 

glukosenivå i blod. De insulinproduserende b-cellene i bukspyttkjertelen vil øke 

insulinproduksjonen for å opprettholde et normalt blodglukosenivå. Etter hvert vil b-cellene 

svikte, som medfører for lav insulinproduksjon, og dermed nedsatt sekresjon av insulin, som 

resulterer i hyperglykemi. Tilstanden med nedsatt glukosetoleranse og hyperinsulinemi kalles 

prediabetes. Dersom prediabetes ikke oppdages og derfor ikke blir stoppet ved å forandre 

livsstilen, noe som innebærer et endret kosthold, økt fysisk aktivitet og røykeslutt for røykere, 
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vil T2D utvikles. Vanligvis foreligger både nedsatt insulinfølsomhet og -sekresjon i tillegg til 

overvekt ved T2D som er behandlingstrengende [16-20]. 

 

Dersom T2D har blitt diagnostisert ved samtidig overvekt eller fedme, er det anbefalt at 

personen tilbys et strukturert behandlingsprogram for å endre livsstilen, der fokuset skal ligge 

på kalorirestriksjon og fysisk aktivitet, i minst seks måneder. Det er ønskelig med et varig 

vekttap på 5-10 % av kroppsvekten. Anbefalingen for fysisk aktivitet ligger på 150 minutter i 

uka med moderat til høy intensitet. For å oppnå best mulig effekt på blodsukkeret burde 

styrketrening kombineres med utholdenhetstrening. Videre er det en sterk anbefaling å slutte å 

røyke, dersom det er aktuelt for den enkelte T2D-pasienten [21].  

 

Perorale antidiabetika bør være del av T2D-behandlingen når blodglukoseverdiene ikke er 

innenfor målområdet etter 2-4 måneder med kosttiltak og fysisk aktivitet. Behandlingsmålet er 

hemoglobin A1c (HbA1c) på rundt 53 mmol/mol, men yngre og nydiagnostiserte T2D-pasienter 

skal gjerne ligge på 48 mmol/mol, dersom de lett når det høyere behandlingsmålet [16, 22, 23]. 

HbA1c angir andelen hemoglobin som er glykert (mmol) per mol hemoglobin, og gjenspeiler 

gjennomsnittlig blodglukosenivå de siste 2-3 måneder, ettersom de røde blodcellene 

(erytrocyttene) har en levetid på 120 dager [24, 25].  

 

Førstevalget for perorale antidiabetika er metformin i de fleste tilfeller, men behandlingen 

tilpasses til den enkelte pasienten. Metformin senker fastende blodglukose blant annet ved å 

redusere glukoseproduksjonen i leveren. Ofte er kombinasjonsbehandling med flere legemidler 

nødvendig for å oppnå behandlingsmålet, dersom den høyeste tolererbare dosen av metformin 

ikke gir ønsket blodglukosesenkende effekt. Det er flere perorale antidiabetika som kan gis i 

kombinasjon med metformin, som sulfonylureaderivater, gliptiner (dipeptidylpeptidase-4 

(DPP4)-hemmere), glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analoger og natriumglukose-

kotransportør 2 (SGLT2)-hemmere. De ulike preparatene har forskjellige 

virkningsmekanismer, som henholdsvis er å øke insulinproduksjon i b-cellene, hemme DPP-4 

slik at inkretinhormoner som GLP-1 og glukoseavhengig insulinotropt polypeptid ikke 

nedbrytes som medfører en økt insulinsekresjon etter måltid, etterligne GLP-1 som også øker 

insulinsekresjon etter måltid, og det siste hindrer reopptak av glukose i nyrene ved å hemme 

SGLT2 som medfører en økt glukoseutskillelse i urinen. Den medikamentelle behandlingen av 

T2D kan også starte opp med én av de andre preparatene som benyttes i 
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kombinasjonsbehandling eller andre legemidler som fører til en reduksjon av insulinresistensen 

i fett-, muskel- og leverceller ved å aktivere kjernereseptoren peroksisomproliferator-aktivert 

reseptor (PPAR) g (glitazoner), eller forsinke nedbrytning av karbohydrater i tarm for å oppnå 

en saktere stigning av blodglukosen etter måltid (alfaglukosidasehemmere). Hvilket 

legemiddel eller eventuell kombinasjon av flere preparater som skal brukes, er individuelt 

tilpasset til pasienten. Dersom kombinasjonsbehandling ikke fører til ønsket reduksjon i 

blodglukose, er det nødvendig med insulin. Ikke sjelden benyttes insulin etter en lang 

sykdomsvarighet men en gradvis reduksjon av endogen insulinproduksjon som er gradvis [22, 

23, 26].  

 

WHO angir at det var 422 millioner voksne på verdensbasis som hadde diabetes i 2014, noe 

som tilsvarte en økning på hele 309 % siden 1980. I tallene inngikk alle personer som har en 

form for diabetes eller et forhøyet fastende blodglukosenivå [27]. I Norge er det registrert at 

rundt 200 000 voksne har T2D, men det er mange som er udiagnostiserte. Det antas å være 

totalt 300 000-400 000 personer med T2D, dersom de med uoppdaget T2D tas med [18]. Det 

finnes mange risikofaktorer som fører til utviklingen av sykdommen, som for eksempel 

overvekt og fedme, for lite fysisk aktivitet, røyking, og også genetikk; risikoen for å utvikle 

T2D øker når andre nære familiemedlemmer har T2D [17, 18].  

 

Da T2D ofte er en del av et insulinresistenssyndrom, også kalt metabolsk syndrom [28], der 

abdominal fedme, høyt blodtrykk, høye triglyserider, lavt høydensitet lipoprotein (HDL)-

kolesterol, og en økt risiko til aterosklerose inngår, er det viktig med en behandling av alle 

delene for å unngå makrovaskulære senkomplikasjoner. Til makrovaskulære 

senkomplikasjoner teller koronarsykdom som angina pectoris og hjerteinfarkt, hjerneslag og 

perifer karsykdom, der blodstrømmen til bena er nedsatt [16-18, 29]. I Nasjonal faglig 

retningslinje for diabetes er det utarbeidet hvordan behandlingen bør være for å forebygge 

makrovaskulære senkomplikasjoner [21].  

 

1.3 Oppbygning og struktur av skjelettmusklene 
Skjelettmuskulaturen er én av tre typer muskulatur i kroppen, og består av omtrent 600 

muskler, som utgjør cirka 80 % av muskelvev i kroppen. Hver muskel er bygd opp av 

muskelceller (muskelfibre), bindevev, blodårer og nerver. Dannelsen av skjelettmuskelcellene 

skjer i fosterstadiet ved at embryonale myoblaster fusjonerer til flerkjernede muskelceller 
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(myotuber). Etter fødselen er nydannelsen av skjelettmuskelceller svært begrenset. Etter hvert 

som barnet vokser, blir de enkelte muskelcellene større og dermed øker skjelettmusklenes 

volum. Diameteren på de utvokste fibrene er på 0,01-0,1 mm og får vanligvis en lengde på 

noen få centimeter. Trening vil føre til en variasjon i diameter til de enkelte muskelfibrene hos 

en og samme person [30]. 

 

Skjelettmuskulaturen får et tverrstripet utseende på grunn av den parallelle anordningen av 

myosin- og aktinfilamentene i myofibrillene, og kalles derfor også tverrstripet muskulatur. 

Tettpakkete myofibriller utgjør det indre av muskelfibrene og strekker seg gjennom hele 

muskelfiberen. Proteinene myosin og aktin bygger opp henholdsvis myosin- og 

aktinfilamentene, som følger et fast mønster i myofibrillene. To sett aktinfilamenter med et 

myosinfilament mellom seg danner en sarkomer, som er den minste funksjonelle enheten i 

muskelfiberen. Under en muskelkontraksjon forskyves myofilamentene i forhold til hverandre, 

slik at det blir en større overlapping mellom aktin- og myosinfilamentene, som fører til at 

sarkomerene forkortes. Forskyvningen oppstår ved at myosinhodene binder seg til aktin, før de 

dreies mot midten av myosinfilamentet og slipper så tak i aktinfilamentet. Dette gjentas i flere 

sykluser, slik at aktinfilamentene dras mot hverandre langs myosinfilamentet. På hvert 

myosinhode er det et bindingssete for adenosintrifosfat (ATP), som har ATPase-aktivitet og 

dermed hydrolyserer ATP til adenosindifosfat (ADP) og uorganisk fosfat i hver syklus. 

Muskelen hviler når kontraksjonen er ferdig, fordi myosinhodet mister kontakten med 

aktinfilamentet [30]. 

 

Muskelfibrene deles inn i to typer som er basert på kontraksjonshastigheten for en 

enkeltkontraksjon, det vil si hvor raskt muskelfiberen kan trekke seg sammen. Hastigheten for 

sammentrekningen avhenger av hvor raskt myosin spalter ATP. Dette bestemmes igjen av 

hvilke isoformer av polypeptidkjedene som inngår i myosinmolekylene og fører dermed til ulik 

ATPase-aktivitet i myosinhodene. Muskelfibrene kan derfor være enten langsomme 

muskelfibre (type I) eller raske muskelfibre (type II). Videre deles muskelfibrene inn på 

bakgrunn om produksjonen av ATP er aerob eller anaerob. Dersom ATP-dannelsen 

hovedsakelig foregår ved oksidativ fosforylering, kalles fibrene oksidative fibre. Derimot kan 

glykolytiske fibre dekke sitt ATP-behov ved glykolyse i korte perioder. Alle type I-fibrene er 

oksidative og kalles derfor også langsomme oksidative fibre. Type II-fibrene deles imidlertid 

inn om de er raske oksidative fibre (type IIa) eller raske glykolytiske fibre (type IIx) [30]. 
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Myosin tungkjede (MHC) I er en markør som brukes til å se på proteinuttrykket i langsomme 

oksidative fibre, mens MHCIIa benyttes til raske oksidative fibre. Det er vist at begge 

proteinene er tilstede i musculus vastus lateralis, som er én av muskeltypene som er 

utgangspunkt for cellene som brukes til forsøk i denne oppgaven [31]. Genene som 

representerer MHCI- og MHCIIa-proteinene er henholdsvis myosin tungkjedegen (MYH)-7 

og MYH2 [32]. Muskelfibertypene er også forskjellig med tanke på utholdenhet, der det er 

type I-fibre som har større utholdenhet enn type II-fibre, og type IIa-fibre har igjen større 

utholdenhet enn type IIx-fibre. De langsomme muskelfibrene er dominerende i muskler som 

er viktige for å sikre kroppsholdning (som musculi interspinales, som er den andre muskeltypen 

som er utgangspunkt for celler i denne oppgaven), mens type IIa-fibre er viktige i muskler som 

brukes til å gå/løpe, og type IIx-fibre finnes i muskler som inngår i oppgaver som å hoppe eller 

kaste noe [30].  

 

Første gang satellittceller ble beskrevet var i 1961 på grunnlag av morfologien og posisjonen 

av disse cellene i forhold til muskelfibre som var ferdig utvokste i frosk [33]. Satellittceller er 

stamceller i skjelettmuskel og ligger mellom cellemembranen og basalmembranen [34]. I 

ferdig utvokst skjelettmuskulatur er satellittceller viktige for regenerasjon av skadete 

skjelettmuskelceller og vekst av muskler. De kan aktiveres til å proliferere og differensiere til 

nye muskelfibre eller fusjonere med muskelfibre [30, 35]. Selv etter mange sykluser med 

degenerering og regenerering, er det vist at den effektive regenerative evnen i 

skjelettmuskelceller fortsatt er tilstede, og dermed tyder det på at satellittceller trolig kan fornye 

seg selv [36]. Men med alderen vil satellittcellene bli færre, som det er vist både i mus og i 

menneske [37]. Denne nedgangen kan derimot variere mellom de forskjellige musklene [36]. 

Etter isoleringen av satellittcellene fra muskelbiopsier, kan cellene proliferere og differensiere 

in vitro til flerkjernede myotuber. Det er under differensieringen fra myoblaster til myotuber 

at viktige proteiner som er involvert i lipid- [38] og glukosemetabolismen [39] blir uttrykt. 

Myotuber in vitro viser morfologiske, metabolske og biokjemiske likheter i forhold til utvokste 

skjelettmuskler in vivo, som er grunnen til at det velges myotuber til å gjøre forsøk på [35]. 

Mens studier i gnagere tyder på at dyrkede differensierte myotuber ligner muskelfibrene som 

satellittcellene ble isolert fra, med hensyn på fibertypemarkører, kan det se ut som om dyrkede 

humane skjelettmuskelceller i mindre grad ligner på musklene som satellittcellene er isolert 

fra, men heller beholder visse egenskaper fra donoren [35, 40], men dette er i liten grad studert. 
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1.4 Energimetabolisme i skjelettmuskler 
1.4.1 Glukosemetabolisme 
Skjelettmuskulatur utgjør inntil 50 % av hele kroppsmassen og er ansvarlig for hoveddelen av 

opptaket (80 % - 85 %) og forbruket av glukose etter insulinstimulering [41, 42]. Måten glukose 

lagres på i kroppen er forskjellig i ulike celler. I skjelettmuskelceller lagres glukose i form av 

glykogen, som en lett mobiliserbar energikilde. Glykogenet blir spaltet ned under muskelarbeid 

og inngår i muskelcellenes ATP-produksjon. I leverceller blir glukose også lagret som 

glykogen frem til lageret er fullt, som da går over til å bli omdannet til triglyserider. Glukose 

blir også benyttet i triglyseridsyntesen i fettceller [30]. Ansvarlig for glukoseopptaket i 

skjelettmuskelceller er spesifikke transportproteiner, som kalles glukosetransportører (GLUT) 

[30, 43-45]. Frem til 2003 var det 15 ulike GLUT-proteiner oppdaget i pattedyr, og minst fem 

ulike GLUT er presentert i skjelettmuskelcellene [46, 47]. GLUT1 er lokalisert i 

cellemembranen i de fleste cellene i kroppen og sørger for et jevnt opptak av blodglukosen 

under basale forhold [45, 46]. GLUT4 er den viktigste transportøren. Uten aktivering ligger 

GLUT4 i intracellulære vesikler. Ved stimulering av insulin eller ved muskelkontraksjon, 

translokaliseres vesiklene til cellemembranen slik at glukoseopptaket økes [45, 48]. I 

skjelettmuskelceller er uttrykket av GLUT4 cirka 20 ganger høyere enn for GLUT1 [46]. I 

figur 1.2 er det vist en forenklet utgave av glukose- og fettsyremetabolisme i skjelettmuskel.  

 

Glukose blir umiddelbart fosforylert til glukose-6-fosfat (G6P) av enzymet heksokinase etter 

at glukosemolekylet har blitt transportert inn i cellen [44, 47]. G6P blir deretter enten lagret i 

form av glykogen eller blir en del av glykolysen, der rundt 90 % av glukosen blir oksidert og 

de resterende 10 % frigjort som laktat [49]. I glykolysen blir ett glukosemolekyl omdannet til 

to pyruvatmolekyler i løpet av 10 enkeltreaksjoner. Underveis blir også energi produsert ved 

at ADP fosforyleres til ATP, slik at det til slutt resulterer i produksjon av to ATP-molekyler 

per glukosemolekyl. De to pyruvatmolekylene konverteres til acetyl-CoA av 

pyruvatdehydrogenase-komplekset (PDC), som også er ansvarlig for det 

hastighetsbestemmende trinnet i musklenes glukoseoksidasjon. Acetyl-CoA inngår deretter i 

sitronsyresyklus og oksidativ fosforylering i mitokondriene. PDC er regulert av en 

fosforylerings-defosforyleringssyklus, der fosforyleringen av pyruvatdehydrogenase kinase 

(PDK) inaktiverer komplekset. Resultatet av inaktiveringen blir en reduksjon i 

glukoseoksidasjon og kan gi en endring i energisubstrat fra glukose- til fettsyreoksidasjon. Det 
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finnes fire isoformer av PDK, hvorav to er uttrykt i skjelettmuskulatur, PDK2 og PDK4, men 

PDK4 er dominerende [42, 50, 51]. 

 

Glykogen brukes hovedsakelig som energikilde under trening, når oksygen ikke er tilgjengelig 

[52], og rundt 80 % av glykogen er lagret i skjelettmusklene [53]. Syntesen for glykogen starter 

med G6P som blir konvertert til glukose-1-fosfat (G1P). Videre går G1P sammen med 

uridintrifosfat til uridindifosfat (UDP)-glukose. UDP-glukose transporteres til den ikke-

reduserende enden av glykogenmolekylet. Tilføyelsen av glukosen på glykogenet katalyseres 

av enzymet glykogensyntase, som blir regulert av insulin [41, 54].  

 

1.4.2 Fettsyremetabolisme 
Skjelettmuskler bruker ikke kun glukose som kilde til energiproduksjon, men benytter også 

fettsyrer. Fettsyrene brukes ved faste og er spesielt viktige under langvarig arbeid, når 

glykogenlageret er blitt tømt. Skjelettmuskelcellene tar opp fettsyrer i form av frie fettsyrer 

(FFA) fra blod [30, 55]. FFA i blod er tilgjengelig bundet til albumin etter lipolyse av fettvev, 

eller frigitt ved hydrolyse av triglyserider som har vært deponert i kylomikroner eller i veldig 

lavdensitet lipoproteiner (VLDL). Hydrolysen av triglyserider drives av lipoprotein lipase, som 

også produseres i skjelettmuskler [56, 57].  

 

Opptaket av FFA i cellene går gjennom cellemembranen ved passiv diffusjon, som er mulig på 

grunn av den lipofile strukturen, eller ved hjelp av en proteinmediert transportmekanisme. 

Mange fettsyretransportører har blitt identifisert, inkludert fettsyretranslokase (FAT/CD36), 

plasmamembran-bundet fettsyrebindende protein (FABP) og fettsyre transportproteiner som er 

vevsspesifikke. Trolig er FAT/CD36 den dominerende transportøren for å FFA inn i cytosol. 

Muskelkontraksjon og insulin fører til translokasjon av FAT/CD36 fra intracellulære lagre til 

cellemembranen for å øke fettsyreopptaket [56, 58]. Avhengig av vevet, kan FFA bli omdannet 

til triglyserider, fosfolipider til membranen eller bli oksidert i mitokondriene til 

energiproduksjon. Intracellulært blir FFA bundet til og transportert av FABP, før de blir 

aktivert til acyl-CoA [59]. Acyl-CoA reagerer deretter med karnitin til å bli acylkarnitin. 

Reaksjonen katalyseres av enzymet karnitin palmitoyltransferase (CPT)-1, som sitter på den 

ytre mitokondriemembran og er det hastighetsbestemmende enzymet i mitokondriets 

fettsyreopptak. Acylkarnitin blir så transport over den indre membranen av mitokondriet ved 

hjelp av karnitin-translokase, og blir transformert tilbake til acyl-CoA og karnitin av CPT-2. 
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Acyl-CoA blir til slutt oksidert gjennom b-oksidasjon til acetyl-CoA som kan gå inn i 

sitronsyresyklus og produsere energi på samme måte som glukose [56, 59]. Malonyl-CoA er 

en inhibitor av CPT-1 og dermed av fettsyreoksidasjon, men er en stimulator for fettsyresyntese 

[59, 60].  

 

Figur 1.2: Forenklet fremstilling av glukose- og fettsyremetabolisme i skjelettmuskelceller. Glukose og 
fettsyrer tas opp i cellen som omdannes til stoffer som enten kan lagres i cellen eller tas opp i mitokondriene for 
å oksideres. GLUT4, glukosetransportør 4; FAT/CD36, fettsyretranslokase/CD36; CPT, karnitin 
palmitoyltransferase; CoA, koenzym A. Modifisert figur fra [50] og [56]. 
 

1.4.3 Metabolsk fleksibilitet i skjelettmuskler 
Skjelettmuskelcellene favoriserer fettsyreoksidasjon under faste og bytter til 

glukoseoksidasjon etter måltid som respons på insulinfrigjøring [55]. Metabolsk fleksibilitet 

betegner evnen som skjelettmuskler har til å bytte mellom fettsyreoksidasjon under faste og 

glukoseoksidasjon ved insulinstimulering. Det er et samspill mellom metabolismene av de to 

substratene, slik at glukoseoksidasjon og fettsyreoksidasjon vil undertrykkes henholdsvis 

under faste og ved insulinstimulering [61, 62]. Metabolsk infleksibilitet er derimot tapet av 

denne evnen i skjelettmusklene [63]. Fedme, insulinresistens og T2D er knyttet til metabolsk 
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infleksibilitet i skjelettmusklene, der postprandialt bytte fra fettsyre- til glukoseoksidasjon er 

svekket [55, 63]. 

 

1.5 Nitrateffekter på energimetabolisme i 

skjelettmuskelceller 
En studie har vist at nitrat fremmer fettsyreoksidasjon i musklene [64] ved hjelp av 

transkripsjonsfaktorer for PPAR [65]. Insulinresistens er forbundet med en atypisk 

akkumulering av lipider i skjelettmuskler, som et mulig resultat av svekket fettsyreoksidasjon 

[62]. PPARa er uttrykt i lever, hjerte og skjelettmuskler og aktivering av den fører til økt 

ekspresjon av gener som er involvert i fettsyreoksidasjonen. PPARb/d derimot er hovedsakelig 

uttrykt i skjelettmuskler og kan redusere fedme og forbedre insulinsensitiviteten [55, 66, 67]. 

PPARg koaktivator 1a (PGC1a) (PPARGC1A på gennivå) er en koregulator av PPAR, og 

hovedregulatoren for mitokondriell biogenese [68]. PGC1a kan også indusere 

genekspresjonen av GLUT4 i skjelettmuskler og dermed øke glukoseopptaket [69]. PGC1a er 

også en sterk regulator av ekspresjonen av hypoksi-indusert faktor 2a (HIF2a) (endotelisk Per-

Arnt-Sim (PAS)-domene protein 1 (EPAS1) på gennivå) [70]. Videre har det vist seg at syklisk 

guanosinmonofosfat (cGMP) spiller en rolle i reguleringen av energimetabolismen [71], 

aktiverer signaleringen av PPAR [72], og stimulerer til mitokondriell biogenese og 

fettsyreoksidasjon i skjelettmuskel [73].  

 

Nitrat i kost har vist å øke cGMP-nivåene i blod [74]. Videre har det blitt vist i en studie med 

mus at nitrat kan redusere andelen kroppsfett, forbedre glukose homeostasen og forbedre 

insulinsensitivteten [75]. Nitrat, som reduseres til nitritt og etterfulgt til nitratmonoksid (NO), 

induserer fettsyreoksidasjon i myotuber ved å aktivere løselig guanylyl syklase (sGC) til å øke 

cGMP-konsentrasjonen, som videre aktiverer protein kinase G (PKG). Ved lave doser av nitrat 

øker PPARb/d-nivåer som resulterer i økt ekspresjon av CPT-1 og dermed økt oksidasjon av 

FFA. Ved høyere doser av nitrat blir denne effekten forsterket ved å indusere PPARa, som 

også øker konsentrasjon av karnitin og dermed i tillegg øker fettsyreoksidasjonen. PPARa-

aktivering reduserer uttrykket av PPARb/d. Enda høyere doser av nitrat øker ekspresjon av 3-

hydroksyacyl CoA-dehydrogenase (HOAD) og PGC1a, i tillegg til forhøyet citrat-syntase, 

som indikerer mitokondriell biogense. Flere mitokondrier bidrar til høyere kapasitet for 

fettsyreoksidasjon i skjelettmusklene [64]. Den antatte virkningsmekanismen av nitrat er 
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fremstilt i figur 1.3. I denne oppgaven ble det tilsatt 1H-[1,2,4]-oksadiazolo[4,3-a]quinoksalin-

1-en (ODQ), en hemmer av løselig guanylyl syklase, til myotubene for å hindre nitrat til å 

aktivere cGMP ved å hemme sGC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.3: Skjematisk fremstilling av den antatte virkningsmekanismen til nitrat på fettsyreoksidasjon og 
mitokondriell biogenese i skjelettmuskler. Nitrat (NO3-) blir redusert til nitritt (NO2-) og nitrogenmonoksid 
(NO), som aktiverer løselig guanylyl syklase (sGC). Avhengig av nitratdosen, øker cellulær syklisk 
guanosinmonofosfat (cGMP) som aktiverer protein kinase G (PKG). Peroksisomproliferator-aktivert reseptor 
(PPAR) b/d øker ved lave doser nitrat og medfører en økt ekspresjon av karnitin palmitoyltransferase-1 (CPT-1) 
og nedsetter malonyl-CoA, som øker fettsyreoksidasjon. Ved høyere doser nitrat induseres PPARa som forsterker 
effekten av lavdose nitrat i tillegg til å øke karnitinnivåer, som resulterer i en enda høyere fettsyreoksidasjon. Ved 
PPARa-aktivering undertrykkes ekspresjonen av PPARb/d. Ved enda høyere doser nitrat øker uttrykket av 3-
hydroksyacyl CoA dehydrogenase (HOAD) ved siden av forhøyet citrat-syntase, og  PPARg koaktivator 1a 
(PGC1a), som indikerer mitokondriell biogense og dermed forbedret kapasitet til fettsyreoksidasjon i 
skjelettmusklene. Figuren er modifisert fra [64]. 
 

Videre har det blitt rapportert forbedringer i kontraksjonsegenskaper og funksjon til muskler 

etter behandling med nitrat [75]. Den antatte mekanismen bak denne effekten er at nitrat øker 

konsentrasjonen av fritt intracellulært kalsium (Ca2+) under kontraksjonen samtidig som Ca2+-

sensitivitet av myofilamentene øker. Dette oppstår trolig gjennom økt NO-signalering via sGC-

cGMP-PKG-veien, som resulterer i økt nitrosylering av ryanodinreseptor (RyR), og dermed 
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økt fri intracellulær Ca2+ [76]. Muskelkontraksjon kan også føre til økt NO-produksjon, som 

påvirker glukoseopptak og mitokondriell respirasjon i muskelcellene via både cGMP-

avhengige og -uavhengige mekanismer [77]. 

 

1.6 Effekt av PPARd-agonisten GW501516 på 

energimetabolisme i skjelettmuskelceller 
PPAR er kjent for å regulere metabolismen av lipider, påvirke forbruket av metabolske 

substrater til energiproduksjon under faste, og styre energibehovet under fysisk aktivitet [42]. 

Tre ulike subtyper av PPAR har blitt identifisert i pattedyr: PPARa, PPARd/b og PPARg [78]. 

I skjelettmuskelceller dominerer ekspresjonen av PPARd i forhold til de andre to subtypene, 

og PPARd er mer uttrykt i oksidative type I-muskelfibre sammenlignet med glykolytiske type 

II-muskelfibre [42, 79]. Aktiveringen av PPARd ved hjelp av agonister har vist å bedre 

hyperglykemi, insulinresistens og dyslipidemi i både dyr [79-82] og mennesker [83, 84]. Noen 

studier har derimot vist å redusere glukosetransporten i skjelettmuskler ved PPARd-aktivering 

[85, 86].  

 

PPARd regulerer ekspresjonen av gener som er involvert i fettsyremetabolisme i muskler, som 

FAT/CD36, CPT og PDK. Faktisk har et samspill mellom PPARd, FAT/CD36 og PDK4 blitt 

foreslått, slik at FAT/CD36 medierer fettsyreopptaket som er nødvendig for PPARd-

aktivering, som fører til en økt ekspresjon av PDK4 og øker FAT/CD36-uttrykket enda mer. 

Videre aktiveres PPARd under faste når fettsyrer i blodsirkulasjonen er økt, som fører til 

endring i metabolismen for å spare glukose og øke fettsyreoksidasjon [42]. Via økt PDK4-

ekspresjon som resultat av PPARd-aktivering, reduseres trolig karbohydratoksidasjon og 

dermed glukoseoksidasjon [42]. Imidlertid har en studie vist at PPARd-aktivering ikke har 

effekt på glukosetransport [87]. Andre rapporter viser at aktivering av PPARd kan øke  

glukoseopptaket i muskler [42]. I to studier har det blitt vist at eksponeringen med PPARd-

agonister øker glukoseopptaket på en måte som er PPARd-avhengig [88, 89], som videre var 

avhengig av tilstedeværelsen av funksjonell adenosin monofosfat protein (AMP)-aktivert 

protein kinase (AMPK). AMPK er en energisensor som aktiveres når cellens energitilstand er 

lav [90], som da stimulerer glukoseopptak og fettsyreoksidasjon for å produsere energi 

samtidig som energiforbrukende prosesser skrus av. Muskelkontraksjon har vist å øke AMPK-

aktivitet [42].  
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1.7 Mål for oppgaven 
Mens studier i gnagere viser at dyrkede differensierte myotuber ligner muskelfibrene som 

satellittcellene ble isolert fra, er dette lite studert i human muskel, selv om det er vist at dyrkede 

humane skjelettmuskelceller beholder visse karakteristika fra donoren [35, 40]. Hovedmålet 

med denne oppgaven er å sammenligne morfologi, substratoksidasjon og uttrykk av 

fibertypeproteiner i dyrkede skjelettmuskelceller isolert fra biopsier av to ulike muskler, 

musculus vastus lateralis og musculi interspinales.  

 

Det antas at nitrat kan ha en effekt på uttrykk av proteiner som er viktige i 

skjelettmuskelcellenes fettsyreoksidasjon, mitokondriell biogenese og glukoseopptak via 

GLUT4 [64, 69]. Det er derfor ønskelig å studere om behandling med nitrat påvirker 

myotubene fra de ulike muskeltypene på samme måte.  

 

Følgende delmål for oppgaven er satt: 

 

• Sammenligne myotuber fra de to ulike musklene morfologisk, ved visuell inspeksjon i 

mikroskopet 

 

• Sammenligne glukose- og fettsyremetabolisme i myotuber fra de to musklene 

 

• Undersøke om behandling med nitrat vil ha effekt på glukose- og fettsyremetabolisme 

i skjelettmuskelceller fra de to musklene 

 

• Se på proteinuttrykk av markører for type I og type IIa muskelfibre i cellene fra de to 

musklene, og undersøke om nitratbehandling påvirker disse 

	
• Analysere uttrykket av utvalgte gener som er involvert i glukose- og 

fettsyremetabolisme, i tillegg til gener som representerer type I og type IIa fibre, og 

undersøke om nitratbehandling påvirker disse, i celler fra de to musklene 
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2 Materialer og metoder 
 

2.1 Materialer 
2.1.1 Kjemikalier og reagenser 
Tabell 2.1: Oversikt over kjemikalier og reagenser benyttet i denne oppgaven. 

Leverandør Kjemikalier/reagenser 

Agilent Technologies Inc (Cedar Creek, TX, 

USA) 

Nuclease-free H2O 

Applied BiosystemsTM (Warrington, 

Storbritannia) 

Power SYBRâ-Green PCR Master Mix 

 TaqMan Reverse Transcription Reagents-kit 

BioRad (København, Danmark) Bio-Rad Precision Plus ProteinTM Dual 

Color Standards 

 Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 

Concentrate 

 Bromfenylblått 

 ClarityTM Western ECL Substrate 

 Natriumdodecylsulfat (SDS) 

 Tris/glycine/SDS buffer 

 Tween 20 

Cell Signaling Technologyâ Inc. (Beverly, 

MA, USA) 

Polyklonalt antistoff mot MHCIIa 

 Monoklonalt antistoff mot b-actin 

 Anti-mouse IgG (HRP-linked) antistoff 

 Anti-rabbit IgG (HRP-linked) antistoff 

Fremstilt av Calin C. Ciocoiu (Seksjon for 

farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk Institutt, 

Universitet i Oslo, Norge) 

GW501516 



	32	

GibcoÒ InvitrogenTM (Gibco, Life 

Technologies, Paisley, Storbritannia) 

Dulbecco´s Modified Eagle medium 

(DMEM) med GlutamaxTM 

 Dulbecco´s Phosphate Buffered Salin 

(DPBS uten Ca2+ og Mg2+) 

 Føtalt kalveserum (FBS) 

 FungizoneÒ (250 µg/ml amphotericin B) 

 Penicillin-streptomycin (10000 IE/ml) 

Merck (Darmstadt, Tyskland) Glyserol 

 Tris-HCl 

Millipore (Temecula, CA, USA) Monoklonalt antistoff mot MHCI 

Novo Nordisk (Bagsvaerd, Danmark) Insulin (ActrapidÒ PenfillÒ 100 IE/ml) 

Pall Life Sciences (Cergy-Saint-Christophe, 

Frankrike) 

UltroserTM G 

PerkinElmer NENÒ (Boston, MA, USA) [1-14C]oljesyre (250 µCi) 

 D-[14C(U)]glucose (250 µCi) 

PerkinElmerÒ (Shelton, CT, USA) Ultima GoldTM XR 

QIAGEN (Venlo, Nederland) Buffer RLT Plus RNeasy Plus Lysis buffer 

Sigma-AldrichTM (St. Louis, MO, USA) Bovint serumalbumin (BSA) 

 Deksametason  

 Dimetylsulfoksid (DMSO) 

 D-glukose 

 FCCP 

 Gentamicin (50 mg/ml) 

 HEPES 

 L-karnitin 
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Sigma-AldrichTM (St. Louis, MO, USA) Natriumnitrat 

 ODQ 

 Oljesyre 

 Perklorsyre 

 Protease Inhibitor Cocktail 

 Phosphatase Inhibitor Cocktail 2 

 Tris Base 

 TritonTM X-100 

 Trypanblått 0,4 % løsning 

 b-merkaptoetanol 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

Human Epidermal Growth Factor (hEGF) 

 Primers for TaqMan PCR (MYH2, MYH7, 

PPARGC1A, EPAS1, PDK4) 

 RestoreTM PLUS Western Blot Stripping 

Buffer 

 RNase-inhibitor 

VWR (Poole, England) Natriumhydroksid (NaOH) 

 Natriumklorid (NaCl) 
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2.1.2 Utstyr 
Tabell 2.2: Oversikt over utstyr benyttet i denne oppgaven. 

Leverandør  Utstyr 

AB Applied Biosystems (Stockholm, 

Sverige) 

AbiPrism 7000 Sequence Detection System 

Applied BiosystemsTM (Foster City, CA, 

USA) 

MicroAMPâ Fast 96-well Reaction Plate 

 MicroAMPâ Optical Adhesive Film, PCR 

Compatible, DNA/RNA/RNase Free  

BioRad (København, Danmark) Trans-Blotâ TurboTM Mini-size Transfer 

nitrocellulose (membran) 

 Trans-Blotâ TurboTM Mini-size Transfer 

Steaks  

Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA) ChemiDocTM XRS+ System with Image 

LabTM Software 

 Bio-Rad PowerPacTM HC 

Corning Inc (Schiphol-Rijk, Nederlande) 96-well Corningâ CellBINDâ tissue culture 

plates 

 Corningâ Centrifuge Tube , CentristarTM 

Cap (15 ml og 50 ml) 

Costarâ (Kennebunk, ME, USA) Pipetter 

 Mikrotiterbrett 

Gibcoâ InvitrogenTM (Gibco, Life 

Technologies, Eugene, OR, USA) 

CountessTM counting chamber slides 

Gibcoâ InvitrogenTM (Gibco, Life 

Technologies, Paisley, Storbritannia) 

CountessTM automated cell counter 

Laget av instrumentverkstedet (Teknisk 

avdeling, Universitet i Oslo, Norge) 

Trappestativ, inkludert metallskruer, 

metallplate og silikonlapp 
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Olympus (Tokyo, Japan) Olympus CKX41 microscope med 

digitalkamera 

PerkinElmerTM (Waltham, MA, USA) IsoplateTM-96 well 

 Wallac 1450 Microbeta Plus Liquid 

Scintillation Counter 

 Thermal Cycler 9600 

 TopSealâ-A (gjennomsiktig film) 

 Tri-Carbâ Liquid Scintillation Counter 

 Unifilterâ-96GF/B 

 Wallac VictorTM X4 

QIAGEN (Hilden, Germany) RNeasyâ Plus Mini Kit 

Sarstedt AG & Co. (Nürnbrecht, Tyskland) Pipettespisser 

Starstedt (Newton, NC, USA) Acetate Foil 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

6-well NunclonTM Delta-plates 

 Heraeus Fresco21 Centrifuge 

 NanoDrop Lite Spectrophotometer 

TPPâ/MIDSCIâ (St. Louis, MO, USA) Cell scrapers 24 cm 

VWRâ (Radnor, PA, USA) PCR Strip Tubes with individual caps 

 Reagent Reservoir 

 

2.2 Donorkarakteristika 
Det ble gjort forsøk med celler fra skjelettmusklene musculus vastus lateralis (i oppgaven 

omtalt som AT-celler) og fra musculi interspinales (omtalt som RT-celler) som har blitt isolert 

fra biopsier, se figur 2.1. I AT-gruppen var alle donorer menn, der de i alderen 21-24 år var 

normalvektige, og den eldste på 28 år var overvektig. For RT-gruppen var det større variasjon 

i både alder og KMI, i tillegg til kjønn (se tabell 2.3).     
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           A                                          B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.1: Bildet viser anatomisk plasseringen av musculus vastus lateralis og musculi interspinales.  
A) Plasseringen av musculus vastus lateralis. B) Plasseringen av musculi interspinales. Bildene er tatt fra [91] og 
[92]. 
 

Tabell 2.3: Kliniske data for AT- og RT-donorer. KMI, kroppsmasseindeks.  

Donorkode Kjønn (M/K) Alder (år) KMI (kg/m2) 

AT3 M 22 21,2 

AT8 M 28 26,0 

AT22 M 24 23,9 

AT24 M 21 23,2 

RT1 M 38 32,7 

RT2 K 50 28,7 

RT3 K 44 18,4 

 

2.3 Celledyrking 
I de første to forsøkene ble det brukt et utsåingsmedium (se appendiks 1.1) som cellene ble 

sådd ut i. Det er da nødvendig å bytte til proliferasjonsmediet dagen etter utsåingen. I løpet av 

oppgaven ble proliferasjonsmediet endret, da det ble umulig å skaffe Ultroser G, en viktig 

bestanddel av det opprinnelige («gamle») mediet. Det gamle proliferasjonsmediet (se 

appendiks 1.2) ble benyttet i to forsøk, i resten av forsøkene ble cellene sådd ut med det nye 

proliferasjonsmediet (se appendiks 1.3), der mediet ikke måtte bli byttet ut dagen etter 

utsåingen. Fremgangsmåten var den samme for begge mediene.  
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2.3.1 Opprettelse av cellebank 
Det ble opprettet cellebanker fra muskelbiopsiene ved å isolere satelittceller. Oppskaleringen 

av satelittcellene foregikk over flere passasjer. De oppskalerte cellene (myoblastene) ble 

oppbevart i kryorør i nitrogentank ved -196 °C. Biopsitaking og opprettelse av cellebankene er 

godkjent av Regionale Komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), REK 

sør-øst B, referanse 2011/2207 (AT-donorer) og 2015/124 (RT-donorer).  

 

2.3.2 Utsåing 

Mediet som anvendes ble overført til et 50 ml rør og satt på kulebad for oppvarming til 37 °C 

før bruk. Celleampuller (kryorør) som skulle benyttes, ble tatt ut fra nitrogentanken og lagt på 

is frem til de skulle brukes på cellelaben. Det ble overført 4 ml av mediet til et nytt 50 ml rør 

med en pipette. Celleampullen ble tatt opp av isen og tint i hånden til suspensjon ble flytende. 

1 ml av de oppmålte 4 ml ble tilsatt til ampullen, og blandet forsiktig med cellesuspensjonen. 

Cellene ble overført til resten av mediet. Til celletelling ble det tatt ut 20 µl av suspensjonen i 

et eppendorfrør og tilsatt 20 µl trypanblått 0,4 % løsning, og cellene ble telt i celletelleren. Ut 

fra antall celler som var i suspensjonen, ble volumet beregnet som var nødvendig for å oppnå 

riktig celleantall for enten 6- eller 96-brønnersbrett. Røret med cellene ble satt til sentrifugering 

på 1300 rpm i 5 minutter. Supernatanten ble suget av etter sentrifugeringen og cellepelleten 

resuspendert i 1 ml medium. Det beregnete volumet etter celletellingen ble overført til et nytt 

50 ml rør og det fylt opp med mediet slik at totalvolumet ble 12 ml eller 9 ml for henholdsvis 

6- eller 96-brønnersbrett. Cellesuspensjonen ble overført til et reservoar dersom cellene skulle 

bli sådd ut i 96-brønnersbrett. Cellebrettene ble satt i inkubatorskapet ved 37 °C og 5 % CO2. 

 

2.3.3 Proliferasjon og differensiering 
Cellene som ble sådd ut med utsåingsmediet, fikk proliferasjonsmedium etter 24 timer, og 

deretter ble mediet byttet til nytt proliferasjonsmedium hver 2.-3. dag. For de cellene som fra 

starten av fikk det nye proliferasjonsmediet skjedde utskiftningen til nytt proliferasjonsmedium 

etter 2-3 dager, likt som for de første cellene. Proliferasjonsmedium ble brukt frem til cellene 

var 80-90 % konfluente, deretter ble differensieringsmedium som hadde fått ulike tilsetninger 

benyttet; nitrat som 50 µM natriumnitrat (se appendiks 1.4.1), 1 µM ODQ (se appendiks 1.4.2), 

både nitrat og ODQ (se appendiks 1.4.3), og 0,1 % DMSO (negativ kontroll) (se appendiks 

1.4.4). Nitrat- og ODQ-løsningene ble fortynnet i DMSO, og ved tilsetning av DMSO til de 

brønnene som ikke fikk differensieringsmediene med nitrat eller ODQ, ble det sørget for at alle 
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cellene hadde DMSO i mediet. Perioden der cellene differensierte til myotuber, varte i 6-7 

dager. Cellebrettene til forsøkene med PPARd-agonisten, fikk tilsatt 10 nM GW501516 

(positiv kontroll), både med og uten nitrat (se appendiks 1.4.5 og 1.4.6) de siste 4 dagene før 

substratoksidasjonsforsøket, mens nitrat ble også tilsatt under hele differensieringen.  

 

2.4 Substratoksidasjonsmetoden 
Det var Wensaas et. al [93] som utviklet substratoksidasjonsmetoden i 2007. Denne metoden 

muliggjør målingen av 14C-merket glukose og oljesyre, som har blitt oksidert av 

skjelettmuskelcellene. I figur 2.2 er teorien bak denne metoden illustrert.  

 
Figur 2.2: Modell for teorien bak substratoksidasjonsmetoden. Under oksidasjonen av et 14C-merket substrat 
frigjøres CO2 som et avfallsprodukt, som fanges i det alkaliske filteret som ligger øverst i «sandwichen». Det som 
ikke blir oksidert, vil bli akkumulert i cellene i det nederste laget. Figuren er modifisert fra [93]. NaOH, 
natriumhydroksid.  
 

2.4.1 Substratoksidasjonsforsøket 

Cellene ble sådd ut i 96-brønners Corningâ CellBINDâ-brett og dyrket opp som beskrevet i 

avsnitt 2.3. Av to donorer ble det sådd ut fire brett per donor, og av de andre fire donorene ett 

brett per donor med 7000 celler i hver brønn. Det ble tilsatt 50 µl av mediet som var radiomerket 

(se appendiks 2.1, 2.2, 2.3, og 2.4) til hver brønn etter at det gamle mediet hadde blitt fjernet. 
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I hvert forsøk ble et brett tilsatt radiomerket glukosemedium og det andre brettet radiomerket 

oljesyre for både AT- og RT-cellene, mens i GW-forsøkene ble brettene delt på midten, slik at 

den ene halvdelen fikk glukosemediet og den andre oljesyre. Brettet ble plassert i 

trappestativet, og i hvert hjørne ble det satt en skrue som fungerte som sikring, etterfulgt av en 

silikonlapp som dekket hele brettet, og låsing av sikringen med topper. Det 96-brønners 

UniFilterâ-brettet som hadde blitt fuktet med 20 µl 1 M NaOH, ble lagt speilvendt på 

silikonlappen, før til slutt metallplaten ble satt på og trappestativet låst, som vist i figur 2.3. 

Stativet ble satt i inkubatorskapet ved 37 °C og 5 % CO2 i 4 timer.  

 
Figur 2.3: Bilde av utstyret som ble brukt til substratoksidasjonsforsøket. A) 96-brønners Corningâ 
CellBINDâ-brett. B) Silikonlapp med skruer og topper. C) 96-brønners UniFilterâ-brett. D) Metallplate som gir 
jevn trykk over hele brettet. De 4 delene ble satt sammen til en «sandwich» og festet i stativet som vist på bildet 
til høyre. Bildet er hentet fra [93]. 
 

Etter 4 timer ble stativet tatt ut og delene forsiktig demontert. På filterbrettet ble det tilsatt  

40 µl Ultima GoldTM XR tellevæske i hver brønn, som ble forseglet med TopSealâ-A 

plastikkfilm. Etter 2 dager ble det målt CO2 på Wallac 1450 Microbeta Plus Liquid Scintillation 

Counter.  

 

På cellebrettet ble det radiomerkede mediet overført til et annet 96-brønnersbrett som ble brukt 

til måling av syreløselige metabolitter (ASM) senere. Deretter ble cellene vasket to ganger med 

150 µl PBS. Til slutt ble det tilsatt 200 µl 0,1 M NaOH for at cellene skulle lyseres. Både celle- 

og ASM-brettet ble forseglet og satt i fryseren ved -20 °C.  
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2.4.2 Celleassosiert radioaktivitet (CA) 
Celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt for å finne mengden radioaktivitet som var 

akkumulert i cellene. Sammen med CO2-målingene ble det mulig å finne det totale opptaket av 

radioaktivitet i cellene ved å summere CA- og CO2-resultatene.   

 

Cellebrettet ble tatt ut av fryseren og satt til tining i inkubatorskapet, sammen med rester av de 

radioaktive mediene. Etter tiningen ble det overført 50 µl av lysatet fra hver brønn til et 96-

brønners IsoplateTM brett for CA-måling. I de tomme brønnene ble det tilsatt 50 µl av de 

radioaktive mediene for kontrolltelling. Til slutt ble det tilsatt 100 µl Ultima GoldTM XR 

tellevæske til hver brønn, og brettet ble forseglet med TopSealâ-A plastikkfilm. Etter 2 timer 

ble brettet satt til telling på Wallac 1450 Microbeta Plus Liquid Scintillation Counter.  

 

2.4.3 Måling av syreløselige metabolitter (ASM) 
Brettene til måling av ASM, som inneholdt mediet etter substratoksidasjonsforsøket, ble satt i 

inkubatoren til tining. Det ble slått sammen 3 brønner til én prøve per kolonne for de brønnene 

som ble behandlet med ODQ eller FCCP, mens for kontrollbrønnene ble det slått sammen to 

brønner til én prøve. Et totalvolum på 100 µl av mediet per prøve ble overført til et 1,5 ml 

eppendorfrør. Det ble tilsatt 30 µl 6 % BSA og 300 µl 1 M perklorsyre (HClO4). Det ble en 

synlig utfelling av BSA/lipidkomplekser. For å danne en pellet av utfellingen i bunnen av 

rørene, ble eppendorfrørene sentrifugert på 10 000 rpm. ved 4 °C i 10 minutter. Den lave 

temperaturen var viktig for at pelleten ikke skulle reløse seg igjen i supernatanten. Deretter ble 

200 µl av supernatanten overført til et scintillasjonsrør og tilsatt 3 ml Ultima GoldTM XR 

tellevæske. Lokkene ble skrudd på rørene, som ble stående i 1 time ved romtemperatur før 

analysen av ASM på Tri-Carbâ Liquid Scintillation Counter. 

 

2.4.4 Proteinmåling ved hjelp av Bradfords metode 
Bradfords metode for proteinmåling baserer seg på fargeendringen av stoffet Coomassie 

Brilliant Blue G-250 fra rødt til blått når den binder seg til proteiner [94]. Denne bindingen 

fører også til en endring i fargens absorpsjonsmaksimum fra 465 til 595 nm, og derfor måles 

absorbansen ved 595 nm [94]. 
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Cellebrettet og standardene ble tatt ut av fryseren og satt til tining i inkubatorskapet. 50 µl av 

lysatet fra hver brønn på cellebrettet ble overført til en 96-brønners mikrotiterplate. 

Proteinstandardene, også 50 µl, ble tilsatt i de første to kolonnene, da det fra hver standard ble 

tatt to paralleller. Det ble tilsatt 200 µl Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate, som 

var fortynnet 1:5 i destillert vann, i hver brønn på mikrotiterplaten. Etter 5 minutter ble platen 

satt til måling i VictorTM X4 Multilabel Plate Reader, der det ble målt absorbans ved  

595 nm. Maskinen estimerte de ukjente proteinkonsentrasjonene i prøvene ved hjelp av 

standardkurven.  

 

2.4.5 Oksidativ reservekapasitet og fraksjonell oksidasjon 
Oksidativ reservekapasitet ble beregnet ved å ta differansen mellom FCCP-behandling og 

kontroll av oksidasjon for både glukose og oljesyre.  

 

 Oksidativ reservekapasitet = FCCP – Kontroll  

 

Fraksjonell oksidasjon for glukose ble beregnet ut fra målingene fra oksidasjonen (CO2) og 

CA, som ble satt inn i følgende regnestykke:  

 

 Fraksjonell oksidasjon (glukose) = !"#
!"#$!%

 

 

For beregning av fraksjonell oksidasjon for oljesyre også ASM-målingene tatt hensyn til, slik 

at følgende regnestykke ble benyttet: 

 

 Fraksjonell oksidasjon (oljesyre) = !"#
!"#$!%$%&'

 

 

2.5 Westernblotting 
Westernblotting er en metode for å få proteiner separert og identifisert. Seperasjonen baserer 

seg på molekylstørrelsen til proteinene ved hjelp av gelelektroforese, som deretter blir overført 

på en membran, kalt blotting. Det blir påført ulike antistoffer i to trinn, som gjør det mulig å 

påvise proteinene etter tilsetting av en spesifikk fremkallingsløsning. 
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2.5.1 Dyrking av celler til westernblotting 
Cellene ble sådd ut som beskrevet i avsnitt 2.3 i 6-brønners NunclonTM Delta-brett. Totalt ble 

det dyrket 6 brett, som betyr ett brett per donor, med 100 000 celler per brønn. Én av donorene 

er unntaket, da det ble brukt celleoverskuddet fra utsåingen i 96-brønnersbrett til å så ut til 

westernblotting og qPCR, der 3 brønner var til westernblotting og de andre 3 ble brukt til 

høsting for qPCR, slik at celleantallet var lavere for denne donoren. Brettet ble under 

differensiering delt opp slik at to brønner alltid fikk samme behandling med henholdsvis 

differensieringsmedium med DMSO, medium med nitrat, og medium tilsatt nitrat og ODQ. 

 

2.5.2 Høsting 
Etter 7 dagers differensiering ble cellene høstet. Bufferen som ble benyttet til høsting (se 

appendiks 3.1) var en blanding av 2x Samplebuffer (se appendiks 3.2) med proteasehemmer 

(Protease Inhibitor Cocktail), og fosfatasehemmer (Phosphatase Inhibitor Cocktail 2). 

Differensieringsmediet ble fjernet i en brønn og 75 µl høstebuffer tilsatt. Med en celleskraper 

ble det skrapt nøye i hele brønnen før lysatet med cellene ble overført til et eppendorfrør. Det 

ble slått sammen to brønner i ett eppendorfrør, unntatt donoren som var unntaket ved utsåingen, 

som bare hadde én brønn per eppendorfrør. Rørene ble satt i fryseren ved -80 °C frem til de 

skulle brukes senere til prøveopparbeidelse.  

 

2.5.3 Prøveopparbeidelse 

Prøvene ble tatt ut av fryseren og kokt ved 100 °C i 5 minutter. Samplebuffer inneholdt blant 

annet den anioniske detergenten SDS (natriumdodecylsulfat) som sørget for å denaturere 

proteinene under kokingen og gi de en sterk negativ ladning, slik at seperasjonen i gelen kun 

var avhengig av molekylstørrelsen. Deretter ble prøvene satt på is og proteinkonsentrasjonen 

ble målt for hver prøve på NanoDropTM Lite spektrofotometer. Til hver prøve ble det tilført 10 

% b-merkaptoetanol, som brøyt disulfidbroene i proteinene, og 5 % bromfenylblått for å få en 

blåfarge på prøvene. Til slutt ble prøvene kokt igjen ved 100 °C i 5 minutter, og deretter lagret 

i fryseren ved -20 °C.  

 

2.5.4 Gelelektroforese 

Det ble tatt i bruk Mini-PROTEANâ TGXTM geler som inneholdt en gradient på 4 til 20 % 

akrylamid, som betyr at den økende akrylamidkonsentrasjonen førte til mindre porestørrelse 
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på gelen. Dette medførte at små molekyler migrerer lengre nedover i gelen enn store molekyler. 

Gelene ble tatt ut av pakningen og de grønne plaststrimlene på undersidene ble fjernet for at 

strømmen kunne gå gjennom gelen. Kammen ble forsiktig fjernet, gelene ble plassert i en Mini-

PROTEANâ elektroforeseboks, som deretter ble fylt opp med elektroforesebuffer (se 

appendiks 3.3) både mellom gelene for å fylle brønnene i gelen, men også rundt gelene til 

avmerket nivå. I den første brønnen ble det tilsatt 5 µl av standarden Bio-Rad Precision Plus 

ProteinTM Dual Color Standards på hver gel. Ut fra proteinkonsentrasjonen i hver prøve, ble 

prøvevolumet regnet ut og det ble tilsatt 30 µg protein i hver brønn. Etter påføringen av alle 

prøvene, ble lokket satt på og elektroforeseboksen koblet til strømmen. Elektroforesen ble først 

kjørt på 80 V i 10 minutter og så økt til 200 V i cirka 50 minutter. I løpet av denne tiden kom 

proteinene til å bevege seg fra negativ til positiv elektrode, og seperasjonen i gelen avhenger 

av molekylstørrelsen til proteinet.  

 

2.5.5 Blotting med Turbo Blotter 
Etter endt elektroforese ble gelene frigjort før proteinene skulle overføres til en nitrocellulose 

membran som hadde en porestørrelse på 0,2 µm. Tilsammen 4 stabler filterpapir og  

2 membraner ble lagt i blottebuffer (se appendiks 3.4) i 5 minutter før de ble brukt til å sette 

sammen sandwichen av én stabel filterpapir, membran, gel og én stabel filterpapir. De to 

sandwichene ble lagt i hver sin kassett og satt til blotting i Bio-Rad PowerPacTM HC, der de 

ble kjørt ved 2,5 A i 7 minutter. Membranene ble overført til to beholdere etter blottingen var 

avsluttet.  

 

2.5.6 Blokking og primærantistoff 
Til membranene i beholderne ble det tilsatt 10 ml 5 % tørrmelk løst i 1xTTBS (se appendiks 

3.5) som ble stående i 1 time ved romtemperatur for å blokkere for uspesifikke bindinger av 

primære og sekundære antistoffer til membranen, da den har en høy kapasitet til å binde 

proteiner.  

 

Etter blokkingen ble membranene tatt ut av tørrmelken. Membranene ble delt i to ved cirka 75 

kDa for å kunne studere to proteiner samtidig (proteinene som ble undersøkt hadde veldig 

forskjellige molekylstørrelser: MHCI og MHCIIa på henholdsvis 223 og 230 kDa, og b-aktin 

45 kDa). Hver av de 4 delene ble overført til et 50 ml sentrifugerør, og de primære antistoffene 

ble tilsatt. Den øvre delen av membran 1 fikk antistoff mot MHCI (fortynning 1:10 000 i 5 % 
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tørrmelk) og antistoff mot MHCIIa (fortynning 1:1000 i 5 % tørrmelk) ble påført den øvre 

delen av membran 2. Begge de nedre delene fikk antistoff mot b-aktin (fortynning 1:5000 i 5 

% tørrmelk) som en kontroll for å sjekke at proteinmengden hadde vært jevn i brønnene og om 

hele gelen hadde blitt overført til membranen under blotting. Rørene ble satt i Orbital Rotator 

med 50 sykluser/minutt i kjølerommet over natt.  

 

2.5.7 Vasking og sekundærantistoff 
Neste dag startet med å vaske membranene 3 ganger med 10 ml 1xTTBS per membran i 10 

minutter ved romtemperatur før de sekundære antistoffene ble påsatt. Membrandelen som 

hadde fått primærantistoff mot MHCI mottok anti-mus IgG (fortynning 1:1500 i 2,5 % 

tørrmelk) som sekundærantistoff, mens de andre tre delene fikk anti-kanin IgG (fortynning 

1:3000 i 2,5 % tørrmelk). Membranene ble inkubert i 1 time ved romtemperatur. Deretter ble 

membranene vasket igjen som før, det vil si 3 ganger med 10 ml 1xTTBS i 10 minutter hver 

gang.  

 

2.5.8 Fremkalling 
Fremkallingsløsningen Bio-Rad ClarityTM Western ECL Substrate, bestående av peroksidase 

løsningen og luminol/forsterker løsningen, ble blandet i forholdet 1:1 til totalt 6 ml, som ble 

benyttet på alle 4 membrandelene. Membranen ble dekket til med løsningen og inkubert i  

5 minutter før membranen ble tatt ut igjen og lagt mellom to transparente folier, for at den 

kunne tas på uten å ødelegge membranen og dermed forfalske resultatet. Til slutt ble 

membranen plassert i ChemiDocTM XRS+, der båndene ble kvantitert. Dette ble gjort for alle 

4 membrandelene. Kvantiseringen skjer ved hjelp av kjemiluminescens som detekteres av 

maskinen. Kjemiluminescens oppstår når pepperrot-peroksidase, som er bundet til det 

sekundære antistoffet, katalyserer oksidasjonen av luminol under tilstedeværelsen av peroksid. 

Biproduktet i denne reaksjonen er luminescens. 

 

2.6 Kvantitativ real-time polymerase-kjedereaksjon 

(qPCR) 
Kvantitativ real-time polymerase-kjedereaksjon (qPCR) anvendes til å studere endringer i 

cellenes mRNA-uttrykk. I denne oppgaven ble den kvantitative metoden brukt til å se på 

ekspresjonen av gener som spiller en viktig rolle i glukose- og fettsyremetabolismen, og om 
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behandling med nitrat ville påvirke genuttrykket. Dessuten var det et mål å finne ut om det var 

forskjeller i genuttrykket for de to muskelfibertypene.  

 

2.6.1 Utsåing og høsting av cellene til qPCR 
Cellene ble dyrket på samme måte som forklart i avsnitt 2.5.1 i 6-brønners NunclonTM Delta-

brett. Unntaket gjelder for samme donor her også, da det igjen ble brukt overskuddet av cellene 

etter utsåing i 96-brønnersbrett. Høsting av cellene ble gjennomført på samme måte som til 

westernblotting der to brønner ble igjen slått sammen i et eppendorfrør (se avsnitt 2.5.2), men 

i stedet for høstebuffer ble det brukt 250 µl lysisbuffer i hver brønn. Unntakscellene ble derimot 

høstet med 100 µl lysisbuffer, og det var kun én brønn per eppendorfrør, akkurat som det var 

for westernblotting. Prøvene ble lagret i fryseren ved -80 °C. 

 

2.6.2 Isolering av RNA 

Prøvene ble opparbeidet etter prosedyren i RNeasyâ Plus Mini Kit fra QIAGEN [95] for å 

isolere cellenes RNA. Etter tiningen av prøvene, ble hele lysatet overført til hver sin 

QIAshredder spinn-kolonne og sentrifugert ved maksimal hastighet, 14 800 rpm, i 2 minutter. 

Det homogeniserte lysatet ble pipettert over til en gDNA Eliminator spinn-kolonne, som ble 

sentrifugert ved 10 000 rpm i 30 sekunder. Deretter ble det tilsatt et likt volum av 70 % etanol, 

det vil si 500 µl for prøvene der to brønner har blitt slått sammen under høstingen, og 100 µl 

til prøvene fra unntaksdonoren. Dette ble godt blandet ved pipettering, men det var viktig å 

ikke sentrifugere. Opptil 700 µl av blandingen ble overført til en RNeasy spinn-kolonne, som 

ble sentrifugert på 10 000 rpm i 15 sekunder. Samlerøret ble deretter tømt og det resterende 

volumet av blandingene og eventuell utfelling ble tilsatt i samme kolonnen, og på nytt 

sentrifugert på 10 000 rpm i 15 sekunder. Deretter ble det tilført 700 µl RW1 Buffer til RNeasy 

spinn-kolonnene og sentrifugert ved 10 000 rpm i 15 sekunder, som var for å vaske 

membranen. Neste vasketrinn ble gjort med 500 µl RPE Buffer, som igjen ble satt i sentrifugen 

ved 10 000 rpm i 15 sekunder. På nytt ble det tilsatt 500 µl RPE Buffer og røret sentrifugert 

ved 10 000 rpm i 2 minutter, som gjorde at kolonnen tørket, slik at ingen etanolrester ble med 

under RNA elueringen. RNeasy spinn-kolonnen ble fjernet fra samlerøret og satt i et nytt 

samlerør for å sentrifugere igjen på maksimal hastighet i 1 minutt. Dette ble gjort for å fjerne 

de siste restene av RPE Buffer. RNA ble eluert ved at kolonnen ble plassert i et nytt samlerør 

og det ble tilsatt 50 µl nukleasefritt vann direkte på kolonnens membran, som deretter ble satt 

i sentrifugen ved 10 000 rpm i 1 minutt.  
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2.6.3 Kvantifisering av RNA 
Konsentrasjonen av RNA ble bestemt i hver prøve på NanoDropTM Lite spektrofotometer. 

Først ble det etablert en blankprøve, som baserte seg på nukleasefritt vann. Deretter ble 1 µl 

prøve med isolert RNA påført og absorbansen målt ved 260 nm. Konsentrasjonen i ng/µl ble 

notert for utregning som var nødvendig for syntesen av cDNA (avsnitt 2.6.4).  

 

2.6.4 Syntese av cDNA 
RNA ble revers transkribert til komplementært DNA (cDNA) før genene kunne bli kvantifisert 

ved hjelp av qPCR. Det ble tatt i bruk kittet TaqMan Reverse Transcription Reagents for 

reaksjonen. Til et mini-eppendorfrør (MicroAmpâ) ble et volum tilsvarende  

0,8 µg RNA fra hver prøve overført og tilsatt nukleasefritt vann til et totalvolum på 13,2 µl. 

6,8 µl av reaksjonsblandingen (se appendiks 4.1) ble tilsatt til hvert mini-eppendorfrør med 

prøve før rørene ble satt inn i Thermal Cycler 9600 for cDNA-syntese. Under syntesen var det 

følgende forhold: 25 °C i 10 minutter for heksamer/templat priming, deretter 37 °C i  

90 minutter for revers transkripsjon, og til slutt 85 °C i 5 minutter for at revers transkriptase 

skulle bli inaktivert. Mini-eppendorfrørene med cDNA ble lagret i fryseren ved -20 °C.  

 

2.6.5 qPCR 
qPCR er basert på multisyklisk amplifisering av DNA, der amplifiseringen av templat DNA 

foregår eksponentielt. Dette medfører et samsvar mellom mRNA-konsentrasjonen i cellene, 

som er lyserte, og konsentrasjonen i PCR-produktet. Det ble brukt SYBR Green, som binder 

seg til dobbelttrådet DNA, og fører til en detekterbar fluorescens. Videre ble det benyttet to 

referansegener, glyseraldehyd-3-fosfat-dehydrogenase (GAPDH) og syreholdig 

ribosomaltfosfoprotein P0 (RPLP0), for å justere for varierende mengder RNA i prøvene. De 

to endogene genene skal ha samme kopi-tall i alle celler, og har et solid uttrykk i alle cellene. 

I tabellen 2.4 er alle genene som ble testet, oppført.  

 

Det ble laget en cDNA-miks bestående av 3 µl fra hver prøve i et autoklavert eppendorfrør. 

Denne miksen ble fortynnet 1:5 med nukleasefritt vann for å få standard 1000, som videre ble 

fortynnet ytterligere 3 ganger i forhold 1:2 til standard 500, standard 250 og standard 125 (se 

appendiks 4.2). Ut fra standardene ble standardkurven formet, som videre ble benyttet til å 

beregne mengden amplifisert cDNA i hver prøve. Med nukleasefritt vann ble hver prøve 
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fortynnet 1:5 (se appendiks 4.4) før 2,5 µl av hver standard, prøvefortynningene og 

nukleasefritt vann (negativ kontroll) ble overført til en MicroAmpâ Optical Reaction Plate. I 

tillegg ble 22,5 µl SYBRâ-Green PCR-miks (se appendiks 4.5), som inneholdt de primere som 

var egnet til det genet som ble kjørt hver gang, tilsatt til hver brønn. Brettet ble plassert i 

AbiPrism 7000 og analysert.  

 

Tabell 2.4: Oversikt over primere benyttet til qPCR. MYH2, myosin tungkjedegen 2; 

MYH7, myosin tungkjedegen 7; PPARGC1A, peroksisomproliferator-aktivert reseptor g 

koaktivator 1a; PDK4, pyruvat dehydrogenase kinase isoenzym 4; EPAS1, endotelisk PAS-

domene protein 1; GAPDH, glyseraldehyd-3-fosfat-dehydrogenase; RPLP0, syreholdig 

ribosomaltfosfoprotein P0; F, forward; R, reverse. 

 

Gener Genbanknummer Primere 

MYH2 C5814 F: 5´-AAG GTC GGC AAT GAG TAT GTC A-3´  

R: 5´-CAA CCA TCC ACA GGA ACA TCT TC-3´  

MYH7 NM_000257.2 F: 5´-CTC TGC ACA GGG AAA ATC TGA A-3´ 

R: 5 ́-CCC CTG GAC TTT GTC TCA TT-3 ́  

PPARGC1A L02932 F: 5´-TCC ACC TGC AGA GCA ACC A-3´ 

R: 5´-CCG GAG GTC TGC CAT TTT T-3´  

PDK4 BC040239 F: 5´-TTT CCA GAA CCA ACC AAT TCA CA-3´ 

R: 5´-TGC CCG CAT TGC ATT CTT A-3´  

EPAS1 U81984.1 F: 5´-CGG GCC AGG TGA AAG TCT AC-3´ 

R: 5´-TGC TGG ATT GGT TCA CAC ATG-3´ 

GAPDH NM002046 F: 5´-TGC ACC ACC ACC TGC TTA GC-3´ 

R: 5´-GGC ATG GAC TGT GGT CAT GAG-3´ 

RPLP0 M17885 F: 5´-CCA TTC TAT CAT CAA CGG GTA CAA-3´ 

R: 5´-AGC AAG TGG GAA GGT GTA ATC C-3´  

 

2.7 Statistikk 
Alle dataene i denne masteroppgaven er presentert som gjennomsnitt ± SEM (standardfeilen 

til gjennomsnittet). For hver donor ble gjennomsnittet i substratoksidasjonsforsøkene beregnet 

ut fra 10-15 paralleller som avhenger av forbehandling under differensieringsperioden og under 
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forsøket. For qPCR var det to paralleller per donor. Programmet GraphPad Prism 8 ble brukt 

til å gjennomføre de statistiske analysene med paret og uparet parametrisk Students t-test. 

Signifikansnivå som ble brukt var på 0,05 (a = 0,05). Den parete t-testen ble benyttet for å 

analysere forskjellen av de ulike behandlingene innen samme muskelfibertype, det vil si enten 

i AT- eller i RT-gruppen. Derimot ble den uparete t-testen brukt til å påvise signifikante 

forskjeller mellom de to fibertypene, det vil si sammenligning av AT- og RT-gruppen.  
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3 Resultater 
 

3.1 Sammenligning av AT- og RT-donorene  
 

3.1.1 Dyrking av skjelettmuskelceller  
Figur 3.1 og 3.2 viser progresjonen av skjelettmuskelcellene fra utsåing som myoblaster til 

flerkjernede myotuber som ble benyttet i forsøk eller ble høstet til westernblotting eller qPCR 

for henholdsvis AT-cellene og RT-cellene. Bildene av cellene ble tatt både av 6- og 96-

brønnersbrett, men i figurene ble det benyttet bilder fra 6-brønnersbrettene, da bildene ble 

finere fra de større brønnene.  

 A   B 

   
 C   D 

   
Figur 3.1: Bilder fra dyrkingsprosessen til AT-donorene. Bilde A er tatt fra donor AT22, mens de andre tre 
bildene er tatt fra donor AT24, og alle cellene er i passasje 3. A) Muskelcellene (myoblaster) 2 dager etter de ble 
sådd ut i proliferasjonsmediet. Bilde ble tatt med 10x forstørring. B) Muskelcellene etter  
2 dager i differensieringsmediet. Bilde ble tatt med 4x forstørring. C) Muskelcellene etter 7 dager i 
differensieringsmediet og før høsting. Bilde ble tatt med 4x forstørring. D) Muskelcellene etter 7 dager i 
differensieringsmediet og før høsting. Bilde ble tatt med 40x forstørring. 
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A B 

  
 C   D 

  
Figur 3.2: Bilder fra dyrkingsprosessen til RT-donorene. Alle bildene er tatt fra donor RT3 og alle cellene er 
i passasje 3. A) Muskelcellene (myoblaster) 2 dager etter de ble sådd ut i proliferasjonsmediet. Bilde ble tatt med 
4x forstørring. B) Muskelcellene etter 2 dager i differensieringsmediet, der cellene har begynt å differensiere til 
myotuber. Bilde ble tatt med 4x forstørring. C) Muskelcellene etter 7 dager i differensieringsmediet og før høsting. 
Bilde ble tatt med 4x forstørring. D) Muskelcellene etter 7 dager i differensieringsmediet og før høsting. Bilde ble 
tatt med 40x forstørring.  
 

Det er en tydelig forskjell i utseende mellom AT- og RT-cellene. AT-cellene differensierte til 

lange fine myotuber, der det var lett å se at de hadde blitt flerkjernede under 

differensieringsperioden. RT-cellene derimot differensierte til korte myotuber, og det var ikke 

lett å se om de hadde blitt flerkjernede. Videre prolifererte RT-cellene mye raskere enn AT-

cellene, som førte til at RT-cellene var 80-90 % konfluente allerede 2 til 4 dager etter utsåing, 

i motsetning til 7 dager for AT-cellene. Tilsetningene i differensieringsmediet som er nevnt i 

avsnitt 2.3.3, førte ikke til observerbare morfologiske forandringer.  

 

Det ble sett på proteinmengden per brønn etter differensiering i begge celletypene. Som figur 

3.3 viser, er det ikke en signifikant forskjell i proteinmengde mellom AT- og RT-myotubene. 

 



	 	 	 	

	 51	

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3.3: Proteinmengde etter differensiering i AT- og RT-myotuber. Kvantifisering av proteinmengden ved 
hjelp av Bradfords metode ble gjort som beskrevet i avsnitt 2.4 etter at myotubene hadde blitt inkubert med 200 
µM D-[14C(U)]glukose eller 100 µM [1-14C]oljesyre i fire timer. Resultatet er presentert som gjennomsnitt ± SEM 
fra 8 uavhengige forsøk i hver gruppe (n = 8). 
 

3.1.2 Metabolisme av glukose og oljesyre 
For å finne eventuelle forskjeller i glukose- og fettsyremetabolismen i de to typene 

skjelettmuskelceller, ble det målt produksjonen av CO2 og CA fra radiomerket glukose og 

oljesyre i myotuber. Resultatene er fremstilt i figur 3.4.  

 

Det er vist i figur 3.4A at CO2-produksjonen av glukose er lik for AT- og RT-celler. Derimot 

ser det ut som om CA for glukose i AT-cellene er høyere enn i RT-cellene, men denne 

forskjellen er ikke signifikant og det kan derfor ikke konkluderes med at det er en forskjell 

mellom de to celletypene. Ut fra figur 3.4C kan det sies at det er en tendens til økt oksidasjon 

for oljesyre i RT-myotubene, men det er ikke signifikant. CA for oljesyre i RT-cellene er 

signifikant høyere enn i AT-cellene, slik figur 3.4D viser. Videre ble det valgt å se på ratio 

mellom CO2-produksjon for oljesyre og glukose i de to celletypene, og som figur 3.4E viser, 

er det en signifikant forskjell i denne ratioen mellom de to celletypene, høyere for RT-cellene 

enn for AT-cellene.  
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      A                B 

 
      C                D 

 
                                 E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4: Oksidasjon (CO2) og celleassosiert radioaktivitet (CA) for glukose og oljesyre fra AT- og RT-
cellene. Myotubene ble inkubert i fire timer med enten 200 µM D-[14C(U)]glukose eller 100 µM [1-14C]oljesyre 
på forsøksdagen. CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4.  
A) Oksidasjon (CO2) av glukose. B) Celleassosiert radioaktivitet (CA) av glukose. C) Oksidasjon (CO2) av 
oljesyre. D) Celleassosiert radioaktivitet (CA) av oljesyre. E) Ratio mellom oksidasjon (CO2) fra oljesyre og 
glukose. Resultatene er fremstilt som gjennomsnitt ± SEM fra 8 uavhengige forsøk i hver gruppe (n = 8).  
* p < 0,05 i forhold til AT.  
 

ASM fra oljesyre gir et mål på b-oksidasjon fra mitokondriene i myotubene. Som fremstilt i 

figur 3.5 er det ingen signifikant forskjell i mengden ASM mellom de to typene 

skjelettmuskelceller.  
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Figur 3.5: Syreløselige metabolitter (ASM) som mål for mitokondriell b-oksidasjon fra oljesyre i myotuber 
fra AT- og RT-donorene. Analysen ble gjort som beskrevet i avsnitt 2.4 etter at myotubene ble inkubert med 
100 µM [1-14C]oljesyre i fire timer på forsøksdagen. Resultatet er presentert som gjennomsnitt  
± SEM fra 3 uavhengige forsøk i hver gruppe (n = 3).  
 

Fraksjonell oksidasjon er et mål for å bestemme andelen CO2 som er produsert i forhold til 

samlet opptak av både glukose (CO2/(CO2+CA)) og oljesyre (CO2/(CO2+CA+ASM)). Det ble 

valgt å ta med ASM i beregning av fraksjonell oksidasjon for oljesyre, da det i sum med CO2-

produksjon og CA fra substratoksidasjonsmetoden gir mest mulig korrekt mål for det totale 

oljesyreopptaket i skjelettmuskelcellene. I figur 3.6A og 3.6B er det vist at den fraksjonelle 

oksidasjonen fra henholdsvis glukose og oljesyre er lik i begge donorgruppene.  

 

      A                B 

 

 
Figur 3.6: Fraksjonell oksidasjon fra glukose og oljesyre i myotuber fra AT- og RT-donorene. Fraksjonell 
oksidasjon ble bestemt ved bruk av substratoksidasjonsmetoden og måling av de ulike komponentene i 
regnestykket som beskrevet i avsnitt 2.4 etter inkubering av myotubene med 200 µM  
D-[14C(U)]glukose eller 100 µM [1-14C]oljesyre i fire timer. A) Fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) for 
glukose. B) Fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA+ASM)) for oljesyre. Resultatene er presentert som 
gjennomsnitt ± SEM fra 5 og 3 uavhengige forsøk for henholdsvis glukose og oljesyre (nglukose = 5, noljesyre = 3).  
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3.2 Behandlingseffekter på skjelettmuskelcellene 
Det er kjent at nitrat skal forbedre fettsyreoksidasjon i skjelettmuskelceller ved å aktivere cGM 

via sGC, noe som fører til en aktivering av PPARb/d og PPARa [64]. Behandlingen med ODQ, 

en guanylylsyklase-hemmer, skal hindre nitrat til å aktivere cGMP ved å hemme sGC. Den 

mitokondrielle frikobleren, FCCP, skal føre til økt (frikoblet) mitokondriell respirasjon og 

dermed til økt oksidasjon av radiomerket glukose og oljesyre.  

 

3.2.1 Effekter av behandling med nitrat, ODQ og FCCP på 

glukosemetabolismen 
Det ble målt oksidasjon som CO2-produksjon og CA fra 14C-merket glukose i myotuber som 

hadde fått tilsatt nitrat og ODQ i differensieringsmediet (se avsnitt 2.3.3), og FCCP før 

substratoksidasjonsforsøket (se avsnitt 2.4.1). Effekter av de ulike behandlingene ble undersøkt 

og resultatene er fremstilt i figur 3.7 for AT-donorene og i figur 3.8 for RT-donorene. Det ble 

også sett på om behandlingene påvirket proteinmengde i myotubene, men det var ikke tilfelle 

og derfor er resultatene av dette ikke vist. 
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Figur 3.7: Effekter av behandling med nitrat, ODQ og FCCP på oksidasjon (CO2) og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) for glukose i myotuber fra AT-donorene. Under differensieringsperioden fikk noen celler 
tilsatt 50 µM natriumnitrat (nitrat) eller 1 µM ODQ eller både nitrat og ODQ. Myotubene ble inkubert i fire timer 
med 200 µM D-[14C(U)]glukose med eller uten 1 µM FCCP som akuttbehandling. CO2-produksjonen og 
celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4. A) Oksidasjon vist som absoluttverdi 
nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som % av kontrollgruppen. C) Celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som 
absoluttverdi nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som % av kontrollgruppen. Resultatene 
er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 5 uavhengige forsøk (n = 5). # p < 0,05 i forhold til kontroll med nitrat.  
 

I figur 3.7A er det vist at nitratbehandling ikke førte til endret glukoseoksidasjon i myotubene 

fra AT-donorene. Det samme gjelder også for ODQ-behandling og FCCP-tilsetning. Derimot 

viser figuren en signifikant reduksjon i samtidig behandling med ODQ og nitrat sammenlignet 

med nitrat alene. Dette resultatet er også gjenspeilet i figur 3.7B som viser relative verdier som 

% i forhold til kontroll som er satt til 100 %.  

 

De ulike behandlingene førte ikke til en signifikant økning eller reduksjon i CA for glukose 

som vist i figurene 3.7C og 3.7D.  
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Figur 3.8: Effekter av behandling med nitrat, ODQ og FCCP på oksidasjon (CO2) og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) for glukose i myotuber fra RT-donorene. Under differensieringsperioden fikk noen celler 
tilsatt 50 µM natriumnitrat (nitrat) eller 1 µM ODQ eller både nitrat og ODQ. Myotubene ble inkubert i fire timer 
med 200 µM D-[14C(U)]glukose med eller uten 1 µM FCCP som akuttbehandling. CO2-produksjonen og 
celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4. A) Oksidasjon vist som absoluttverdi 
nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som % av kontrollgruppen. C) Celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som 
absoluttverdi nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som % av kontrollgruppen. Resultatene 
er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 5 uavhengige forsøk (n = 5).  
 

Som fremstilt i figurene 3.8A og 3.8B er det ingen signifikante forskjeller av de ulike 

behandlingene på glukoseoksidasjon i myotubene fra RT-donorene. Heller ingen signifikante 

forskjeller er kommet frem under analysene av CA som vist i figurene 3.8C og 3.8D.  

 

3.2.2 Effekter av behandling med nitrat, ODQ og FCCP på 

oljesyremetabolismen 
Det ble også målt CO2-produksjon, CA og ASM fra 14C-merket oljesyre etter behandling med 

nitrat, ODQ og FCCP. Resultatene er presentert i figur 3.9 for AT-donorene og i figur 3.10 for 

RT-donorene. Behandlingseffekter på proteinmengden i myotubene ble også her sett på, men 

det ble heller ikke funnet noen forskjeller og derfor er ikke resultatene vist. 
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Figur 3.9: Effekter av behandling med nitrat, ODQ og FCCP på CO2-produksjon og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) for oljesyre i myotuber fra AT-donorene. Under differensieringsperioden fikk noen celler 
tilsatt 50 µM natriumnitrat (nitrat) eller 1 µM ODQ eller både nitrat og ODQ. Myotubene ble inkubert i fire timer 
med 100 µM [1-14C]oljesyre med eller uten 1 µM FCCP som akuttbehandling. CO2-produksjonen og 
celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4. A) Oksidasjon vist som absoluttverdi 
nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som % av kontrollgruppen. C) Celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som 
absoluttverdi nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som % av kontrollgruppen. Resultatene 
er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 5 uavhengige forsøk (n = 5).  
 
 
Som presentert i figurene 3.9A og 3.9B er det ingen signifikante effekter av de ulike 

behandlingene på oljesyreoksidasjon. Det samme resultatet er funnet for CA for oljesyre. 
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Figur 3.10: Effekter av behandling med nitrat, ODQ og FCCP på oksidasjon (CO2) og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) for oljesyre i myotuber fra RT-donorene. Under differensieringsperioden fikk noen celler 
tilsatt 50 µM natriumnitrat (nitrat) eller 1 µM ODQ eller både nitrat og ODQ. Myotubene ble inkubert i fire timer 
med 100 µM [1-14C]oljesyre med eller uten 1 µM FCCP som akuttbehandling. CO2-produksjonen og 
celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4. A) Oksidasjon vist som absoluttverdi 
nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som % av kontrollgruppen. C) Celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som 
absoluttverdi nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som % av kontrollgruppen. Resultatene 
er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 5 uavhengige forsøk (n = 5). # p < 0,05 i forhold til kontroll med eller 
uten nitrat. ## p < 0,01 i forhold til kontroll med nitrat og ODQ med nitrat.  
 

Figur 3.10A viser en signifikant økning i CO2-produksjon for myotubene fra RT-donorene ved 

behandling med FCCP både uten og med nitrat. Effekten av FCCP på oksidasjon vises også i 

figur 3.10B, der FCCP med nitrat er signifikant økt i forhold til kontroll med nitrat.  

 

Figur 3.10C viser en signifikant reduksjon i CA for oljesyre i myotubene som ble behandlet 

med FCCP eller FCCP med nitrat i forhold til henholdsvis kontroll uten nitrat og kontroll med 

nitrat. Denne FCCP-effekten på CA støttes også av figur 3.10D, der FCCP med nitrat er 

signifikant redusert i forhold til kontroll med nitrat.  
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I figur 3.11 er resultatene fra analysen av ASM fra nitratbehandling og behandling med FCCP 

vist. Det ble valgt å ikke gjøre analyse av mediene med ODQ, da denne behandlingen ikke 

hadde signifikante effekter i myotubene. Ingen av de ulike behandlingene ga signifikante 

forskjeller på ASM, som vist i figur 3.11.  

 

     A                B 

 
Figur 3.11: Effekter av behandling med nitrat og FCCP på syreløselige metabolitter (ASM) fra oljesyre i 
myotuber fra AT- og RT-donorene. Under differensieringsperioden fikk noen celler tilsatt 50 µM natriumnitrat 
(nitrat). Analysen ble gjort som beskrevet i avsnitt 2.4 etter at myotubene ble inkubert med 100 µM [1-14C]oljesyre 
i fire timer på forsøksdagen. A) Syreløselige metabolitter (ASM) fra glukose. B) Syreløselige metabolitter (ASM) 
fra oljesyre. Resultatet er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk i hver gruppe (n = 3).  
 

3.2.3 Oksidativ reservekapasitet  
Oksidativ reservekapasitet i mitokondriene ble beregnet ved å ta differansen mellom FCCP-

behandling og kontroll uten nitrat av både glukose- og oljesyreoksidasjon. Det samme ble også 

gjort med nitratbehandling, for å se på om nitrat hadde effekt på den oksidative 

reservekapasiteten. I figur 3.12A og 3.12B vises en signifikant høyere oksidativ 

reservekapasitet av både glukose og oljesyre i ubehandlede myotuber fra RT-donorene 

sammenlignet med myotuber fra AT-donorene. Nitratbehandling påvirket ikke den oksidative 

reservekapasiteten i myotubene signifikant.  
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Figur 3.12: Oksidativ reservekapasitet for glukose og oljesyre i AT- og RT-myotubene både med og uten 
nitratbehandling. Under differensieringsperioden fikk noen celler tilsatt 50 µM natriumnitrat (nitrat). Myotubene 
ble inkubert i fire timer med 200 µM D-[14C(U)]glukose eller 100 µM [1-14C]oljesyre med eller uten 1 µM FCCP 
som akuttbehandling. CO2-produksjonen ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4.5. A) Oksidativ reservekapasitet av 
glukose. B) Oksidativ reservekapasitet av oljesyre. Resultatene er fremstilt som gjennomsnitt ± SEM fra 5 
uavhengige forsøk (n = 5). * p < 0,05 i forhold til AT uten nitrat.  
 

 

3.2.4 Effekter av forbehandling med PPARd-agonisten GW501516 på 

glukosemetabolismen 
I en tidligere studie er det vist at glukoseopptak og glukoseoksidasjon i skjelettmuskelceller er 

redusert ved forbehandling med PPARd-agonisten GW501516 [78]. I en annen studie er det 

vist at GW501516 fører til økt glukoseopptak [88]. Det er ikke gjort mange studier for å studere 

effekten av GW501516 på glukosemetabolismen, og derfor ble glukoseoksidasjon undersøkt 

etter behandling med GW501516, med og uten samtidig behandling med nitrat, for å finne en 

mulig effekt. Resultatene er fremstilt i figur 3.13. Det ble også studert proteinmengden i 

myotubene etter forbehandlingen med PPARd-agonisten, men igjen er det ikke vist noen 

forskjeller og derfor er ikke resultatene tatt med grafisk her. 
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Figur 3.13: Effekter av behandling med nitrat og GW501516 på oksidasjon (CO2) og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) for glukose i myotuber fra AT- og RT-donorene. Under differensieringsperioden fikk 
noen celler tilsatt 50 µM natriumnitrat (nitrat) under hele differensieringen, 10 nM GW501516 de siste fire dagene 
før forsøket eller både nitrat GW501516. Myotubene ble inkubert i fire timer med 200 µM D-[14C(U)]glukose. 
CO2-produksjonen og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4. A) Oksidasjon vist 
som absoluttverdi nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som % av kontrollgruppen. C) Celleassosiert radioaktivitet 
(CA) vist som absoluttverdi nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som % av 
kontrollgruppen. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk (n = 3). # p < 0,05 i 
forhold til kontroll uten nitrat.  
 

Som fremstilt i figur 3.13A er det ingen signifikante forskjeller i glukoseoksidasjon etter de 

ulike behandlingene på myotubene. Omregnet til % viser figur 3.13B derimot en signifikant 

reduksjon i oksidasjon ved samtidig behandling med GW501516 og nitrat sammenlignet med 

kontroll for RT-donorene. I CA var det en økning ved behandling med GW501516 i forhold til 

kontroll i AT-myotubene, som er vist i både figur 3.13C (absoluttverdier) og 3.13D (%). 

Dessuten er det i figur 3.13D vist en reduksjon i CA for RT-cellene som har blitt behandlet 

med GW501516 og nitrat i forhold til kontroll. 
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3.2.5 Effekter av forbehandling med PPARd-agonisten GW501516 på 

oljesyremetabolismen 
GW501516 har tidligere vist å øke oksidasjon av oljesyre i skjelettmuskelceller [78, 82, 96]. 

Det ble undersøkt om behandling med GW501516 har effekt på oljesyremetabolismen i 

myotubene. Resultatene er presentert i figur 3.14. Proteinmengden i myotubene etter 

behandling med GW501516 med eller uten nitrat ble igjen undersøkt; det ble ikke funnet at 

GW501516 påvirket proteinmengden og resultatet er derfor ikke fremstilt grafisk. 
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Figur 3.14: Effekter av behandling med nitrat og GW501516 oksidasjon (CO2) og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) for oljesyre i myotuber fra AT- og RT-donorene. Under differensieringsperioden fikk 
noen celler tilsatt 50 µM natriumnitrat (nitrat) under hele differensieringen, 10 nM GW501516 de siste fire dagene 
før forsøket eller både nitrat GW501516. Myotubene ble inkubert i fire timer med 100 µM [1-14C]oljesyre. CO2-
produksjonen og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.4. A) Oksidasjon vist som 
absoluttverdi nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som % av kontrollgruppen. C) Celleassosiert radioaktivitet 
(CA) vist som absoluttverdi nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som % av 
kontrollgruppen. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk (n = 3). 
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I motsetning til forventet fra tidligere studier [78, 82, 96] hadde ikke GW501516 signifikant 

effekt på oljesyreoksidasjon eller CA i hverken AT- eller RT-myotubene i disse forsøkene 

(figur 3.14).  

 

3.2.6 Proteinuttrykket av MHCI i skjelettmuskelcellene 
I skjelettmuskel hos mennesker finnes det to hovedtyper muskelfibre, langsomme muskelfibre 

(type I) og raske muskelfibre (type II), der inndelingen baseres på kontraksjonshastigheten for 

enkeltkontraksjoner. Type I-fibre er oksidative, mens type II-fibre igjen deles inn i to 

undergrupper, raske oksidative fibre (type IIa) og raske glykolytiske fibre (type IIx) [30]. Så 

vidt vi vet er det ikke tidligere studert om nitratbehandling påvirker proteinuttrykk av 

muskelfibermarkører i myotuber. Det ble benyttet MHCI som markør for langsomme 

oksidative muskelfibre. Cellene ble dyrket både med og uten nitratbehandling under 

differensieringsperioden, før MHCI-utrykket ble analysert ved hjelp av westernblotting, som 

beskrevet i avsnitt 2.5. Resultatet fra westernblotting er presentert i figur 3.15. 

 

 

 

                

 

              

             
Figur 3.15: Effekt av behandling med nitrat på proteinuttrykket av MHCI i AT- og RT-myotubene. 
Myotubene ble høstet etter 7 dager i differensieringsmediet med eller uten nitrat, før gelelektroforese ble kjørt. 
Deretter ble gelene blottet over på membranen, som ble blokket med tørrmelk, før de primære antistoffene mot 
MHCI og b-aktin ble påsatt. Neste dag ble membranene vasket og de sekundære antistoffene ble satt på 
membranene, se avsnitt 2.5. Resultatene viser 6 donorer, henholdsvis 3 AT-donorer og 3 RT-donorer. MHCI, 
myosin tungkjede I; K, kontroll uten nitrat; N, med nitrat; NO, nitrat med ODQ (ikke tatt med videre i beregning).  
 

Westernblottene fra figur 3.15 ble brukt til å kvantitere proteinuttrykket av MHCI. MHCI-

uttrykket for AT- og RT-myotubene, og effekt av nitratbehandling på MHCI-uttrykket i 

myotubene er fremstilt i figur 3.16. 
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Figur 3.16: Effekt av behandling med nitrat på proteinuttrykket av MHCI i AT- og RT-myotubene.  
Under differensieringsperioden fikk noen celler tilsatt 50 µM natriumnitrat (nitrat). Proteinuttrykket ble målt med 
Westernblotting som beskrevet i avsnitt 2.5. A) Proteinuttrykk av MHCI til AT- og RT-myotubene som % av AT 
uten nitrat. B) Proteinuttrykk av MHCI i AT-myotubene med og uten nitrat som % av AT uten nitrat. C) 
Proteinuttrykk av MHCI i RT-myotubene med og uten nitrat som % av RT uten nitrat. Resultatene er fremstilt 
gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk (n = 3). MHCI, myosin tungkjede I. 
 

Som presentert i figur 3.16A ser det ut til at proteinuttrykket av MHCI er høyere i AT-

myotubene i forhold til RT-myotubene. Videre kan det se ut som om nitrat øker MHCI-

uttrykket i AT-cellene (se figur 3.16B), men reduserer MHCI-uttrykket i RT-cellene (figur 

3.16C). 

 

3.2.7 Proteinuttrykket av MHCIIa i skjelettmuskelcellene 

MHCIIa ble brukt som markør for raske oksidative muskelfibre. Cellene ble også her dyrket 

både med og uten nitratbehandling under differensieringen før westernblotting ble brukt til å 

undersøke MHCIIa-uttrykket, som beskrevet i avsnitt 2.5. Resultatet fra westernblotting er 

gjengitt i figur 3.17. 
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Figur 3.17: Effekt av behandling med nitrat på proteinuttrykket av MHCIIa i AT- og RT-myotubene. 
Myotubene ble høstet etter 7 dager i differensieringsmediet med eller uten nitrat, før gelelektroforese ble kjørt. 
Deretter ble gelene blottet over på membranen, som ble blokket med tørrmelk, før de primære antistoffene mot 
MHCIIa og b-aktin ble påsatt. Neste dag ble membranene vasket og de sekundære antistoffene ble satt på 
membranene, se avsnitt 2.5. Resultatene viser 6 donorer, henholdsvis 3 AT-donorer og 3 RT-donorer. MHCIIa, 
myosin tungkjede IIa; K, kontroll uten nitrat; N, med nitrat; NO, ODQ med nitrat (er ikke tatt med i beregning).  
 

Westernblottene fra figur 3.17 ble igjen brukt til å kvantitere proteinuttrykket av MHCIIa. 

Forskjeller i MHCIIa-uttrykket for AT- og RT-myotubene, og effekt av nitratbehandling på 

MHCIIa-uttrykket i myotubene er fremstilt i figur 3.18. 
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Figur 3.18: Effekt av behandling med nitrat på proteinuttrykket av MHCIIa i AT- og RT-myotubene.  
Under differensieringsperioden fikk noen celler tilsatt 50 µM natriumnitrat (nitrat). Proteinuttrykket ble målt med 
Westernblotting som beskrevet i avsnitt 2.5. A) Proteinuttrykk av MHCIIa til AT- og RT-myotubene som % av 
AT uten nitrat. B) Proteinuttrykk av MHCIIa i AT-myotubene med og uten nitrat som % av AT uten nitrat.  
C) Proteinuttrykk av MHCIIa i RT-myotubene med og uten nitrat som % av RT uten nitrat. Resultatene er fremstilt 
gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk (n = 3). MHCIIa, myosin tungkjede IIa. 
 

I figur 3.18A ser det ut som om det er en tendens til at også MHCIIa blir uttrykt mindre i RT-

cellene i forhold til AT-cellene. Det er ingen tydelige effekter å se av nitratbehandling i 

figurene 3.18B og 3.18C, hverken i AT- eller RT-myotubene.  

 

3.2.8 Genekspresjon i skjelettmuskelcellene 
Det har blitt vist i en tidligere studie at mRNA-ekspresjon av MYH7 og MYH2 øker i humane 

myotuber ved behandling med nitrat [32]. I denne studien vises i tillegg at mRNA-ekspresjon 

av PPARGC1A og EPAS1 også øker etter nitratbehandling. MYH7 og MYH2 er viktige 

bestanddeler i henholdsvis type I- og type IIa-fibre [32]. PPARGC1A er en sterk regulator av 

ekspresjon av EPAS1 [70]. Derfor var det ønskelig å analysere mRNA-ekspresjon av disse 

genene ved hjelp av qPCR: MYH2, MYH7, PDK4, PPARGC1A og EPAS1. 
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Det ble sett på om behandling med nitrat påvirker ekspresjonen av gener. De endogene 

kontrollene som ble benyttet er GAPDH og RPLP0. Resultatene fra analysene er illustrert i 

figur 3.19. 
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Figur 3.19: Effekt av behandling med nitrat på genuttrykk i AT- og RT-myotubene. A) mRNA-ekspresjon 
av MYH2 og MYH7 korrigert for GAPDH. B) mRNA-ekspresjon av PDK4, PPARGC1A og EPAS1 korrigert for 
GAPDH. C) mRNA-ekspresjon av MYH2 og MYH7 korrigert for RPLP0. D) mRNA-ekspresjon av PDK4, 
PPARGC1A og EPAS1 korrigert for RPLP0 Resultatene er fremstilt som gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige 
forsøk (n = 3). * p < 0,05 i forhold til AT. ** p < 0,01 i forhold til AT. # p < 0,05 i forhold til uten nitrat. MYH2, 
myosin tungkjedegen 2; MYH7, myosin tungkjedegen 7; PPARGC1A, peroksisomproliferator-aktivert reseptor g 
koaktivator 1a-gen; PDK4, pyruvat dehydrogenase kinase isoenzym 4; EPAS1, endotelisk PAS-domene protein 
1; GAPDH, glyseraldehyd-3-fosfat-dehydrogenase; RPLP0, syreholdig ribosomaltfosfoprotein P0. 
 

Ekspresjon av mRNA av MYH2 og MYH7 er betydelig lavere i RT-myotubene i forhold til AT-

myotubene både med og uten nitratbehandling. Dette er signifikant både ved korrigering for 

GAPDH og RPLP0 (figurene 3.19A og 3.19C). I figur 3.19B, korrigert for GAPDH, vises at 

ekspresjonen av PDK4 tenderer til å være høyere i RT-myotubene i forhold til AT-myotubene 



	68	

uten nitratbehandling, men denne forskjellen er signifikant etter nitratbehandling. Dessuten er 

det her en signifikant reduksjon av PDK4-ekspresjon i AT-cellene uten nitrat i forhold til med 

nitrat. For PPARGC1A er det presentert et signifikant høyere RNA-uttrykk i RT-myotubene 

både med og uten nitratbehandling i forhold til AT-myotubene (figur 3.19B). I mRNA-

ekspresjonen av EPAS1 er det ikke vist en signifikant forskjell, hverken mellom AT- eller RT-

myotubene eller av nitrat (figur 3.19B). Som vist i figur 3.19D, når vi korrigerer for RPLP0, er 

det kun signifikant reduksjon i mRNA-ekspresjon av PDK4 og PPARGC1A etter 

nitratbehandling i AT-myotubene.  

 

Som følge av forskjellige resultater i genekspresjonen som avhenger av om mRNA-mengden 

ble korrigert for GAPDH eller RPLP0 (figur 3.19), ble det bestemt å beregne ratioen mellom 

GAPDH og RPLP0 i myotubene. Resultatet er presentert i figur 3.20. Figuren viser at ratioen 

er signifikant lavere i RT-myotubene enn i AT-myotubene, både uten og med nitratbehandling 

(figur 3.20), men at nitratbehandling ikke endrer uttrykket.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.20: Ratio av de endogene genene GAPDH/RPLP0 i AT- og RT-myotubene både med og uten nitrat. 
Det ble delt den kvantiterte mengden av GAPDH på mengden RPLP0. Resultatet er fremstilt som gjennomsnitt ± 
SEM fra 3 uavhengige forsøk (n = 3). ** p < 0,01 i forhold til AT. GAPDH, glyseraldehyd-3-fosfat-
dehydrogenase; RPLP0, syreholdig ribosomaltfosfoprotein P0. 
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4 Diskusjon 
 

4.1 Dyrking av skjelettmuskelceller (myotuber) 
Det ble i denne oppgaven benyttet satellittceller som var isolert fra skjelettmuskelbiopsier. 

Disse cellene proliferer som myoblaster og blir flerkjernede myotuber under differensiering 

[35, 97]. Myotubene har tilsvarende morfologi og metabolisme av glukose og fettsyre in vitro 

som skjelettmuskel in vivo, og er derfor en god modell til å studere metabolismen av glukose 

og fettsyrer av humane skjelettmuskelceller in vitro [98-101]. Under differensiering fra 

myoblaster til myotuber, øker uttrykket av viktige proteiner som er vesentlige i 

energimetabolisme, som da utviser likhet med proteinuttrykket i skjelettmuskelceller in vivo 

[38, 39]. Det ekstracellulære miljøet kan derimot kontrolleres veldig nøye. I 

differensieringsmediet er det tilsatt insulin, da det har blitt vist at ratioen mellom GLUT1 og 

GLUT4 er høyere i myotubene in vitro sammenlignet med ratioen i skjelettmuskelcellene in 

vivo, som naturligvis vil føre til et lavere glukoseopptak in vitro [102]. Fysiologiske faktorer 

som endokrin påvirkning og det komplekse ekstracellulære miljøet som er in vivo fjernes i 

cellemodellen og vil dermed ikke kunne påvirke myotubene, samtidig som cellene heller ikke 

kan kommunisere med andre celler slik det er in vivo. Videre blir mange metabolske 

karakteristika til donoren av muskelcellene bevart etter isoleringen og oppdyrking av 

satellittceller in vitro  [40, 99, 100, 103]. Siden cellene som har blitt dyrket opp til forsøkene 

for denne masteroppgaven, er hvilende satellittceller, har de aldri kontrahert selv.  

 

Etter isolering av satellittcellene fra muskelbiopsiene, ble cellene dyrket opp til myoblaster, og 

deretter lagret i en tank med flytende nitrogen. Passasjenummer til cellene er viktige med tanke 

på at et høyere nummer fører til både redusert potensiale for myoblastene til å kunne replikeres 

og redusert kapasitet til å differensiere videre til myotuber. Det har også blitt vist at metabolske 

prosesser i myotuber, som glukoseopptak og -oksidasjon og b-oksidasjon av fettsyrer, gradvis 

svekkes med økende passasjenummer [104]. I denne masteroppgaven ble det benyttet celler 

fra andre og tredje passasje, henholdsvis p2 og p3, slik at ikke responsen fra cellene skulle 

påvirkes. Samtidig er mange opprinnelige egenskaper bevart i celler som er i lavere passasjer, 

slik at det gir et godt utgangspunkt til forsøkene.  
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I de første to forsøkene ble cellene sådd ut med et utsåingsmedium og bytte til det «gamle» 

proliferasjonsmediet skjedde etter 24 timer, derimot ble cellene i de påfølgende forsøkene med 

nitrat, i alle forsøkene med GW501516 og til westernblotting og qPCR sådd ut i det «nye» 

proliferasjonsmediet. Dette skal teoretisk ikke påvirke cellene in vitro, og ut fra lengden av 

prolifereringen og resultatene, er det heller ikke påvist at det påvirket cellene. Videre måtte 

substratoksidasjonsforsøket bli utsatt med én dag for én donor i GW501516-forsøkene på grunn 

av at det måtte avventes levering av ny isotop, men det ble fortsatt bare tilsatt medium med 

GW501516 to ganger. Den ene dagen ekstra påvirket ikke resultatene.  

 

4.2 Metodene brukt for å måle energimetabolisme, 

proteinuttrykk og genekspresjon 
Det ble brukt radiomerket glukose eller oljesyre for å se på energimetabolismen ved å bruke 

substratoksidasjonsmetoden som ble utviklet av Wensaas et al. [93]. For å måle 

proteinmengden i myotubene ble det benyttet Bradfords metode [94], som er godt validert. 

Ekspresjonen av de ulike genene ble analysert ved hjelp av qPCR, der GAPDH og RPLP0 ble 

brukt som endogene kontroller. Resultatene med de to referansegenene på genekspresjon er 

svært forskjellig, og for å illustrere dette ble det valgt å se på ratioen mellom GAPDH og 

RPLP0. Denne ratioen viste tydelig en forskjell på musculus vastus lateralis og musculi 

interspinales, med signifikant lavere ratio i RT-cellene enn i AT-cellene. Siden GAPDH koder 

for et protein i glukosemetabolismen og RPLP0 koder for et ribosomalt protein er det 

sannsynlig at genekspresjonen som ble korrigert for RPLP0 var mest riktig, men det burde ha 

blitt brukt et tredje referansegen for å validere resultatet. Westernblotting ble brukt for å se på 

proteinuttrykk i myotubene og er en semi-kvantitativ metode, der det er viktig å se på både 

blottet og grafene, slik at konklusjonen av resultatet blir mest mulig korrekt, og derfor ble det 

heller ikke regnet statistikk på disse resultatene. Videre ble det valgt å måle ASM i cellene som 

fikk tilsatt oljesyre under substratoksidasjonsforsøket, for å beregne fettsyreopptaket i cellene 

mest mulig riktig sammen med CO2- og CA-målingene, og dermed få et mer riktig resultat for 

fraksjonell oksidasjon av oljesyre i nitratforsøkene uten GW501516. 

 

4.3 Ulikheter mellom AT- og RT-donorene 
Under dyrkningsprosessen av cellene fra de to skjelettmusklene var det en tydelig forskjell i 

utseende. AT-myotubene fra musculus vastus lateralis ble til lange fine flerkjernede myotuber, 
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mens RT-myotubene fra musculi interspinales så mer ut til å ligge tett inntil hverandre og ikke 

danne flerkjernede myotuber. RT-cellene prolifererte også raskere enn AT-cellene, slik at de 

ofte kunne differensieres etter 2-4 dager. Resultatene fra substratoksidasjonsmetoden tyder på 

at det ikke var stor forskjell mellom de to donorgruppene i glukoseoksidasjon, men at CA fra 

glukose i RT-cellene så ut til å være lavere enn i AT-cellene. Oljesyreoksidasjon tenderte til å 

være høyere i RT-myotubene sammenlignet med AT-myotubene, og det var signifikant høyere 

CA fra oljesyre for RT-cellene enn for AT-cellene. Ratioen mellom oljesyre- og 

glukoseoksidasjon var også signifikant høyere i RT-donorene sammenlignet med AT-

donorene. Det tyder på at myotubene fra AT-cellene i større grad enn RT-cellene fortrakk 

glukose som substrat til energimetabolisme fremfor fettsyre, mens RT-myotubene derimot så 

ut til å ha et høyere opptak og oksidasjon av oljesyre i motsetning til glukose.  

 

Westernblottet av MHCI viste ikke bånd for RT-cellene, kun for AT-cellene. Derimot viser 

blottet til MHCIIa bånd for både AT- og RT-myotubene, men at proteinuttrykket ser ut til å 

være høyere i AT-cellene enn i RT-cellene. Blottene viste også at det er variasjoner i 

proteinuttrykkene mellom cellene innen samme muskeltype. Genekspresjonen viste også 

tydelig at uttrykket av MYH7 og MYH2 i AT-myotubene er høyere enn i RT-myotubene. AT-

cellene uttrykker mer av muskelfibermarkørene enn RT-cellene og er dermed bedre 

differensiert mot muskelfibre enn RT-cellene. Resultatene fra proteinuttrykket og 

genekspresjonen kan tyde på at AT-cellene er en blanding av muskelfibertypen langsomme 

oksidative fibre (type I) og raske oksidative fibre (type IIa) som vist tidligere av Šimunič et al. 

[31], mens RT-cellene inneholder mest av typen raske oksidative fibre (type IIa). Per i dag er 

det lite litteratur å finne om egenskaper til musculi interspinales. I ulike gnagere ble det 

undersøkt hvilke muskelfibertyper det er å finne i denne muskelen. Schilling fant i 2009 at det 

er en høy andel av oksidative muskelfibre i musculi interspinales. Hun skilte kun på oksidative 

(type I) og glykolytiske muskelfibre, der type IIa- og IIx-fibrer ble kategorisert som 

glykolytiske [105]. Neufuss et al. undersøkte i 2014 også gnagere og fant at langsomme 

muskelfibre er dominerende i denne muskelen [106]. I begge studier kom det dessuten fram at 

andelen oksidative fibre i muskelen øker nedover lendevirvlene samtidig som størrelsen på 

muskelen øker [105, 106].  

 

Mellom AT- og RT-myotubene var det forskjeller i genekspresjonen av PDK4 og PPARGC1A 

når uttrykkene korrigeres for GAPDH, der PDK4 tenderte til å være høyere uttrykt i RT-cellene 

enn i AT-cellene, og under nitratbehandling blir denne forskjellen signifikant. PPARGC1A var 
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også signifikant høyere i RT-myotubene i forhold til AT-myotubene. Ved korreksjon for 

RPLP0 var det ingen forskjell mellom celletypene. Det var ingen signifikant forskjell i EPAS1-

genekspresjonen mellom de to celletypene.  

 

Resultatene tyder at satellittcellene påvirkes av hvilken muskel in vivo de kommer fra når de 

dyrkes opp in vitro. Det vil si at satellittcellene som kommer fra musculus vastus lateralis eller 

musculi interspinales ikke vil oppføre seg likt når de dyrkes in vitro. Dette har aldri blitt vist 

på denne måten før. 

 

4.4 Glukosemetabolisme og behandlingseffekter 
Resultatene viste at behandling med nitrat ikke ga signifikante forskjeller i 

glukosemetabolisme hverken i AT- eller RT-myotubene. Tilsetning av enten ODQ eller FCCP 

førte ikke til signifikante forskjeller. Kombinasjonen av nitrat og ODQ ga en signifikant 

reduksjon i glukoseoksidasjon i forhold til kun nitratbehandling i AT-cellene, mens alle andre 

behandlinger for AT-myotubene ikke ga signifikante endringer. Det kan konkluderes med at 

vi fikk en forventet ODQ-effekt, som nedsatte responsen av nitrat ved å hemme sGC i cellene, 

selv om nitrateffekten i seg selv var ikke signifikant. I RT-myotubene tydet det på at det var en 

FCCP-effekt både med og uten nitrat for oksidasjon og CA, men denne økningen var ikke 

signifikant, noe som kan skyldes stor variasjon mellom donorene. AT-cellene hadde ingen 

oksidativ reservekapasitet for glukose i motsetning til RT-cellene, der reservekapasiteten var 

signifikant høyere. Nitrat påvirket ikke signifikant den oksidative reservekapasiteten i noen av 

celletypene, noe som kan skyldes en stor variasjon i RT-cellene, men det tenderte til at 

reservekapasiteten økte ved nitratbehandling. I andre forsøk som ble utført i 

forskningsgruppen, men som ikke er publiserte, har det også oppdaget at FCCP har manglende 

eller lite effekt på glukoseoksidasjonen i AT-myotuber. Årsaken til dette er dessverre ikke 

kjent.  

 

Det er ikke tidligere publisert studier som har sett på om nitrat påvirker glukosemetabolismen 

i skjelettmuskelceller, men resultatene fra denne oppgaven tyder ikke på at nitrat spiller en rolle 

i metabolismen av glukose. Aktivering av PGC1a er rapportert å kunne indusere GLUT4-

ekspresjon [69], men det ble ikke sett på om insulin-stimulert glukoseopptak i cellene økte med 

nitratbehandling. 
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I forsøkene med PPARd-agonisten GW501516 viste resultatene for glukoseoksidasjon at det 

ikke var signifikante effekter i AT-myotubene, men en signifikant reduksjon i kombinasjon 

med nitrat i RT-myotubene. Derimot ga GW501516 en signifikant økning i CA for glukose i 

AT-cellene, og for RT-cellene var det igjen en reduksjon i kombinasjon med nitrat. 

 

Publiserte studier har vist at GW501516 kan øke glukoseopptaket, men også at det ikke har 

effekt på glukosetransport [42, 87-89]. En studie viste redusert glukoseoksidasjon [78], som 

dermed bekrefter teorien om at økt uttrykk av PDK4 som resultat av PPARd-aktivering, 

reduserer oksidasjonen av glukose i muskelceller [42]. Ut fra resultatene i denne oppgaven, ser 

det ikke ut som om PPARd-agonisten påvirket glukoseoksidasjonen i AT-myotubene, men økt 

CA kan tyde på at glukoseopptaket har økt. I RT-myotubene så det derimot ut som om en mulig 

dobbel aktivering av PPARd, gjennom både nitrat og GW5015016 førte til en redusert 

glukoseoksidasjon og redusert CA-verdi, som kan tyde på redusert glukoseopptak, og eventuelt 

også redusert glukoseoksidasjon, i muskelcellen. På grunn av store variasjoner innenfor RT-

donorgruppen i resultatene fra forsøkene med GW501516 er det ikke mulig å si nøyaktig om 

det var nitrat eller GW501516 som førte til endringene i glukosemetabolismen. 

 

4.5 Oljesyremetabolisme og behandlingseffekter   
Det var ingen signifikante endringer i fettsyremetabolismen i AT-myotubene ved behandling 

med nitrat, ODQ eller FCCP, men tendens til at FCCP økte oljesyreoksidasjon, samtidig som 

CA i cellene ble mindre med FCCP. I myotubene fra RT-donorene derimot var økningen i 

oksidasjonen og reduksjonen i CA-verdier signifikante ved tilsetning av FCCP i forhold til 

kontroll både med og uten nitrat. Det ser ut som at FCCP påvirket mitokondriene i RT-cellene 

mye mer enn i AT-cellene, slik også resultatene for glukosemetabolisme antydet.   

 

ASM-målingene fra oljesyre tenderte til å være høyere i RT-myotubene i forhold til AT-

myotubene, men det var ingen signifikant forskjell. FCCP-effekten på ASM var høyere i AT-

cellene enn i RT-cellene, men det var stor spredning. Den oksidative reservekapasiteten i de to 

donorgruppene var også forskjellig for oljesyreoksidasjon, der RT-cellene hadde en signifikant 

høyere oksidativ reservekapasitet i forhold til AT-cellene. Nitratbehandling påvirket heller ikke 

oksidativ reservekapasitet av oljesyre signifikant.  
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Resultatet fra en studie av Ashmore et al., der nitrat økte oksidasjonen av fettsyre [64], kunne 

ikke bekreftes i denne oppgaven, da det ikke var å se nitrateffekter i hverken AT- eller RT-

myotubene. 

 

Behandling med GW501516 virket ikke til å påvirke fettsyremetabolismen i hverken AT- eller 

RT-myotubene. RT-celler hadde en høyere oksidasjon av fettsyrer i forhold til AT-celler, selv 

ved de ulike behandlingene, og samtidig var også CA-verdiene høyere. Dette viser igjen at RT-

myotuber har et høyere opptak av fettsyrer enn AT-myotuber, og generelt en høyere 

fettsyremetabolisme.  

 

I en studie ble det vist at aktiveringen av PPARd førte til økt fettsyreopptak i muskelcellene 

etter 18 timer med GW501516 [89]. Videre ble det i en annen studie, utført av Feng et al., 

funnet at GW501516 økte fettsyreoksidasjonen i myotubene både med og uten FCCP, i tillegg 

til å øke mitokondriell oksidativ reservekapasitet. I denne studien ble det også sett at ASM økte 

tilnærmet like mye som oksidasjonen [78]. Da det antas at PPARd aktiveres ved 

nitratbehandling, kan det være en forklaring på hvorfor oksidasjonen av oljesyre øker i 

donorgruppene og var signifikant i RT-cellene ved tilsetning av FCCP. Effekter på ASM ble 

derimot ikke sett i denne oppgaven. Videre kan det ikke sies at nitrat påvirket den oksidative 

reservekapasiteten, som kunne antas ut fra de observerte resultatene i Feng et al.-studien [78]. 

Muligens vil ikke nitratbehandling kunne føre til de samme effektene som PPARd-agonisten i 

muskelceller, fordi nitrat via den antatte sGC-cGMP-PKG-veien vil påvirke uttrykket av 

PPARd, PPARa og PGC1a, som alle vil føre til å øke fettsyreoksidasjonen i et samlet resultat 

i teorien [64].  

 

4.6 Genekspresjon og behandlingseffekter 
I en tidligere studie av Roberts et al. ble det funnet at nitrat økte ekspresjonen av både MYH7 

og MYH2 signifikant i humane skjelettmuskelceller. Videre ble genene for PGC1a og HIF2a 

undersøkt, der det ble observert en signifikant økning i uttrykket ved behandling med nitrat 

[32]. I denne oppgaven ble det derimot ikke vist nitrateffekt på EPAS1, og kun en signifikant 

reduksjon i PPARGC1A-genekspresjonen i AT-cellene når det ble korrigert for RPLP0, noe 

som teoretisk vil føre til nedsatt mitokondriell biogenese, dersom den antatte 

virkningsmekanismen for nitrat utarbeidet av Ashmore et al. er riktig [64]. Det ble videre valgt 

å se på PDK4-ekspresjonen, der det ble funnet en signifikant reduksjon i uttrykket ved 
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nitratbehandling i AT-myotubene, men ikke i RT-myotubene, som ikke så ut til å bli påvirket 

av nitrat. Hadde det vært en PPARd-aktivering som følge av nitratbehandling, så skulle i 

teorien uttrykket av PDK4 vært økt og dermed glukoseoksidasjon redusert [42]. Hvis PDK4-

ekspresjonen reduseres, skulle glukoseoksidasjonen økes og fettsyreoksidasjonen teoretisk 

reduseres under nitratbehandling, men resultatene i denne oppgaven viste ingen signifikante 

effekter på det.  

 

4.7 Veien videre 
I løpet av masterperioden er det dessverre ikke mulig å gjøre alle forsøk som er ønskelig. Det 

ble fokusert på å gjøre substratoksidasjonsforsøk, inkludert CO2- og CA-målingene og 

proteinmålinger, i tilsammen 5 forsøk for hver donorgruppe, med tre ulike donorer i hver 

gruppe. Videre ble det gjort westernblotting og qPCR for å se på både nitrateffekten og for å 

finne ulikheter mellom de to donorgruppene. Det ble valgt å måle ASM, i tillegg til CO2 og 

CA, for å få et mer komplett mål på oljesyremetabolismen. Vi målte imidlertid ikke ASM i 

GW501516-forsøkene, som hadde vært ønskelig. Senere kan det være ønskelig å studere andre 

mulige forskjeller mellom de to celletypene, som å se på genekspresjonen av 

glukosetransportører etter nitratbehandling, og se på ekspresjonen av flere gener etter 

behandling med GW501516, for eksempel PDK4, AMPK, ulike GLUT og FAT/CD36, da disse 

er kjent for å bli påvirket av PPARd-agonisme. Forsøkene ble gjort på relativt få donorer, slik 

at det gjerne kan bli gjort flere forsøk på donorene.  

 

Da det i denne oppgaven ble oppdaget at myotuber fra satellittceller som er isolert fra ulike 

skjelettmuskler har ulike egenskaper når de dyrkes opp in vitro, hadde det vært interessant å 

gjøre lignende forsøk på myotuber som kommer fra andre skjelettmuskler, og gjerne bruke 

flere donorer.  
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5 Konklusjon 
 

Dyrking av satellittceller som ble isolert fra biopsier av to forskjellige muskler, musculus vastus 

lateralis (AT-celler) og musculi interspinales (RT-celler), har vist å ha ulike egenskaper in 

vitro. Allerede under dyrkningsprosessen ble det observert forskjeller i utseende. Resultatene 

fra westernblotting og qPCR på markører for muskelfibertyper viste i denne masteroppgaven 

at cellene i noen grad beholder sin opprinnelige in vivo muskelfibertype. Glukose- og 

fettsyremetabolisme var forskjellig i de to muskelfibertypene, vist ved at ratioen mellom 

oksidasjon av oljesyre og glukose var signifikant høyere i RT-myotubene i forhold til AT-

myotubene, i tillegg til at CA fra oljesyre var signifikant høyere for RT-cellene.  

 

Nitratbehandling har i denne oppgaven ikke ført til signifikante effekter på energimetabolisme 

i de to celletypene. I genekspresjonsanalysene ble det observert reduksjon av PDK4 og 

PPARGC1A, som er viktige gener i fettsyremetabolisme, i AT-myotubene ved behandling med 

nitrat. Videre ble det funnet at den endogene kontrollen GAPDH, som benyttes i qPCR, blir 

regulert i begge muskelcelletypene sammenlignet med den endogene kontrollen RPLP0. 

PPARd-agonisten GW501516, som ble brukt som positiv kontroll, viste ingen signifikant 

effekt på fettsyremetabolisme i begge donorgruppene, men en økning i CA for glukose i AT-

cellene, og i kombinasjon med nitrat en reduksjon i oksidasjon og CA for glukose i RT-cellene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	 	

	 77	

Litteraturliste 
1.	 World	Health	Organization.	Obesity.		[cited	13.03.2019];	Available	from:	

https://www.who.int/topics/obesity/en/.	

2.	 World	Health	Organization.	Obesity	and	overweight	2018		[cited	13.03.2019];	
Available	from:	https://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/obesity-and-overweight.	

3.	 Helsedirektoratet,	Nasjonal	faglig	retningslinje	for	forebygging,	utredning	og	
behandling	av	overvekt	og	fedme	hos	voksne.	2011.	p.	12-15.	

4.	 González-Muniesa,	P.,	et	al.,	Obesity.	Nature	Reviews	Disease	Primers,	2017.	3:	p.	
17034.	

5.	 World	Health	Organization	Regional	Office	for	Europe.	Obesity.		[cited	
19.03.2019];	Available	from:	http://www.euro.who.int/en/health-
topics/noncommunicable-diseases/obesity.	

6.	 World	Health	Organization	Regional	Office	for	Europe.	Body	mass	index	-	BMI.		
[cited	18.03.2019];	Available	from:	http://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi.	

7.	 Direktoratet	for	e-helse.	Kroppsmasseindeks	(BMI)	og	midjemål.	2016		[cited	
19.03.2019];	Available	from:	https://helsenorge.no/kosthold-og-
ernaring/overvekt/vekt-bmi-og-maling-av-midjen.	

8.	 World	Health	Organization.	Prevalence	of	overweight	among	adults,	ages	18+,	
1975-2016:	Both	sexes,	2016.	2017		[cited	19.03.2019];	Available	from:	
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/overweig
ht/atlas.html.	

9.	 World	Health	Organization.	Prevalence	of	obesity	among	adults,	ages	18+,	1975-
2016:	Both	sexes	2016.	2017		[cited	19.03.2019];	Available	from:	
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/obesity/a
tlas.html.	

10.	 Meyer,	H.E.,	L.	Bøhler,	and	M.	Vollrath.	Overvekt	og	fedme	i	Noreg.	2017		[cited	
19.03.2019];	Available	from:	
https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/overvekt-og-fedme/#vaksne-og-
overvekt.	

11.	 Foreningen	for	utgivelse	av	Norsk	legemiddelhåndbok.	Legemidler	mot	
overvekt/fedme.	2017	08.12.2017	[cited	21.03.2019];	Available	from:	
https://www.legemiddelhandboka.no/L23.4/Legemidler_mot_overvekt/fedme.	

12.	 Foreningen	for	utgivelse	av	Norsk	legemiddelhåndbok.	Orlistat.	2017		[cited	
21.03.2019];	Available	from:	
https://www.legemiddelhandboka.no/L23.4.1/Orlistat.	



	78	

13.	 Foreningen	for	utgivelse	av	Norsk	legemiddelhåndbok.	Bupropion-naltrekson.	
2017	08.12.2017	[cited	21.03.2019];	Available	from:	
https://www.legemiddelhandboka.no/L23.4.2/Bupropion-naltrekson.	

14.	 Foreningen	for	utgivelse	av	Norsk	legemiddelhåndbok.	Bupropion.	2015		[cited	
21.03.2019];	Available	from:	
https://www.legemiddelhandboka.no/L5.4.3.1/Bupropion.	

15.	 Foreningen	for	utgivelse	av	Norsk	legemiddelhåndbok.	Naltrekson.	2015	
30.07.2018	[cited	21.03.2019];	Available	from:	
https://www.legemiddelhandboka.no/L5.4.1.4/Naltrekson.	

16.	 Foreningen	for	utgivelse	av	Norsk	legemiddelhåndbok.	Diabetes	mellitus.	2015	
31.10.2018	[cited	01.04.2019];	Available	from:	
https://www.legemiddelhandboka.no/T3.1/Diabetes_mellitus.	

17.	 DeFronzo,	R.A.,	et	al.,	Type	2	diabetes	mellitus.	Nature	Reviews	Disease	Primers,	
2015.	1:	p.	15019.	

18.	 Diabetesforbundet.	Diabetes	type	2.	2016	30.08.2018	[cited	25.03.2019];	
Available	from:	https://www.diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/.	

19.	 Diabetesforbundet.	Insulinresistens	(nedsatt	insulinfølsomhet)	kan	gi	høyere	
blodsukker.	2015	30.01.2019	[cited	25.03.2019];	Available	from:	
https://www.diabetes.no/leksikon/i/insulinresistens-nedsatt-
insulinfolsomhet/.	

20.	 Norsk	Helseinformatikk.	Prediabetes	-	økt	risiko	for	diabetes.	2017		[cited	
25.03.2019];	Available	from:	https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-
naring/diabetes-generelt/prediabetes-okt-risiko-for-diabetes/.	

21.	 Helsedirektoratet.	Nasjonal	faglig	retningslinje	for	diabetes.	2018		[cited	
25.03.2019].	

22.	 Foreningen	for	utgivelse	av	Norsk	legemiddelhåndbok.	Perorale	
blodglukosesenkende	midler.	2015	18.12.2017	[cited	01.04.2019];	Available	from:	
https://www.legemiddelhandboka.no/L3.2/Perorale_blodglukosesenkende_mid
ler.	

23.	 Foreningen	for	utgivelse	av	Norsk	legemiddelhåndbok.	Behandling.	2015	
31.10.2018	[cited	01.04.2019];	Available	from:	
https://www.legemiddelhandboka.no/T3.1.3/Behandling.	

24.	 Halse,	J.	and	J.P.	Berg.	HbA1C.	2018		[cited	01.04.2019];	Available	from:	
https://sml.snl.no/HbA1C.	

25.	 Schwettmann,	L.,	J.P.	Berg,	and	S.	Sandberg	HbA1c	skal	angis	i	mmol/mol.	2018.	
15.	



	 	 	 	

	 79	

26.	 Foreningen	for	utgivelse	av	Norsk	legemiddelhåndbok.	Insulinbehandling.	2015	
31.10.2018	[cited	01.04.2019];	Available	from:	
https://www.legemiddelhandboka.no/T3.1.3.1/Insulinbehandling.	

27.	 World	Health	Organization.	Diabetes	-	Fact	sheet.	2018		[cited	15.04.2019];	
Available	from:	https://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/diabetes.	

28.	 Berg,	J.P.	Metabolsk	syndrom.	2014		[cited	07.05.2019];	Available	from:	
https://sml.snl.no/metabolsk_syndrom.	

29.	 Åsvold,	B.O.	Diabetes.	2019		[cited	16.04.2019];	Available	from:	
https://sml.snl.no/diabetes.	

30.	 Olav	Sand,	Ø.V.S.,	Egil	Haug,	Menneskets	fysiologi.	2	ed.	2014,	Oslo,	Norway:	
Gyldendal	Norsk	Forlag		

31.	 Šimunič,	B.B.,	et	al.,	Noninvasive	Estimation	of	Myosin	Heavy	Chain	Composition	in	
Human	Skeletal	Muscle.	Medicine	&	Science	in	Sports	&	Exercise,	2011.	43(9):	p.	
1619-1625.	

32.	 Roberts,	L.D.,	et	al.,	Inorganic	Nitrate	Mimics	Exercise-Stimulated	Muscular	Fiber-
Type	Switching	and	Myokine	and	γ-Aminobutyric	Acid	Release.	Diabetes,	2017.	
66(3):	p.	674.	

33.	 Mauro,	A.,	Satellite	cell	of	skeletal	muscle	fibers.	The	Journal	of	biophysical	and	
biochemical	cytology,	1961.	9:	p.	493.	

34.	 Frontera,	W.R.,	J.	Ochala,	and	W.R.	Frontera,	Skeletal	muscle:	a	brief	review	of	
structure	and	function.	Calcified	tissue	international,	2015.	96(3):	p.	183-195.	

35.	 Aas,	V.,	et	al.,	Are	cultured	human	myotubes	far	from	home?	Cell	and	Tissue	
Research,	2013.	354(3):	p.	671-682.	

36.	 Zammit,	P.S.,	T.A.	Partridge,	and	Z.	Yablonka-Reuveni,	The	skeletal	muscle	satellite	
cell:	The	stem	cell	that	came	in	from	the	cold.	Journal	of	Histochemistry	and	
Cytochemistry,	2006.	54(11):	p.	1177-1191.	

37.	 Bareja,	A.,	A.N.	Billin,	and	A.	Bareja,	Satellite	cell	therapy	-	from	mice	to	men.	2013.	
p.	2-2.	

38.	 Muoio,	D.M.,	et	al.,	Peroxisome	proliferator-activated	receptor-alpha	regulates	
fatty	acid	utilization	in	primary	human	skeletal	muscle	cells.	Diabetes,	2002.	
51(4):	p.	901-9.	

39.	 Al-Khalili,	L.,	et	al.,	Insulin	action	in	cultured	human	skeletal	muscle	cells	during	
differentiation:	assessment	of	cell	surface	GLUT4	and	GLUT1	content.	Cellular	and	
Molecular	Life	Sciences	CMLS,	2003.	60(5):	p.	991-998.	

40.	 Lund,	J.,	et	al.,	Exercise	in	vivo	marks	human	myotubes	in	vitro:	Training-induced	
increase	in	lipid	metabolism.	2017.	



	80	

41.	 Defronzo,	R.A.,	Pathogenesis	of	type	2	diabetes	mellitus.	Medical	Clinics	of	North	
America,	2004.	88(4):	p.	787-835.	

42.	 Ehrenborg,	E.	and	A.	Krook,	Regulation	of	Skeletal	Muscle	Physiology	and	
Metabolism	by	Peroxisome	Proliferator-Activated	Receptor		Pharmacological	
Reviews,	2009.	61(3):	p.	373-393.	

43.	 Devasker,	S.U.	and	M.M.	Mueckler,	The	Mammalian	Glucose	Transporters.	
Pediatric	Research,	1992.	31(1):	p.	1.	

44.	 Richter,	E.A.,	M.	Hargreaves,	and	E.A.	Richter,	Exercise,	GLUT4,	and	skeletal	muscle	
glucose	uptake.	Physiological	reviews,	2013.	93(3):	p.	993-1017.	

45.	 Yang,	J.,	Enhanced	Skeletal	Muscle	for	Effective	Glucose	Homeostasis-Chapter	Five.	
Progress	in	Molecular	Biology	and	Translational	Science,	2014.	121:	p.	133-163.	

46.	 Tremblay,	F.,	M.-J.	Dubois,	and	A.	Marette,	Regulation	of	GLUT4	traffic	and	
function	by	insulin	and	contraction	in	skeletal	muscle.	Frontiers	in	bioscience	:	a	
journal	and	virtual	library,	2003.	8:	p.	d1072.	

47.	 Ivy,	J.L.	and	C.H.	Kuo,	Regulation	of	GLUT4	protein	and	glycogen	synthase	during	
muscle	glycogen	synthesis	after	exercise.	Acta	Physiologica	Scandinavica,	1998.	
162(3):	p.	295-304.	

48.	 Santos,	J.M.,	et	al.,	Skeletal	Muscle	Pathways	of	Contraction-Enhanced	Glucose	
Uptake.	International	Journal	Of	Sports	Medicine,	2008.	29(10):	p.	785-794.	

49.	 Abdul-Ghani,	M.A.	and	R.A.	DeFronzo,	Pathogenesis	of	Insulin	Resistance	in	
Skeletal	Muscle.	Journal	of	Biomedicine	and	Biotechnology,	2010.	2010.	

50.	 Alberts,	B.,	et	al.,	Essential	cell	biology.	4	ed.	2014.	

51.	 Pilegaard,	H.	and	P.	Darrell	Neufer,	Transcriptional	regulation	of	pyruvate	
dehydrogenase	kinase	4	in	skeletal	muscle	during	and	after	exercise.	Proc.	Nutr.	
Soc.,	2004.	63(2):	p.	221-226.	

52.	 Nielsen,	J.	and	N.	Ørtenblad,	Physiological	aspects	of	the	subcellular	localization	of	
glycogen	in	skeletal	muscle.	Applied	Physiology,	Nutrition,	and	Metabolism,	2012.	
38(2):	p.	91-99.	

53.	 Jensen,	J.,	et	al.,	The	role	of	skeletal	muscle	glycogen	breakdown	for	regulation	of	
insulin	sensitivity	by	exercise.	Frontiers	in	physiology,	2011.	2:	p.	112-112.	

54.	 Ivy,	J.L.,	Muscle	glycogen	synthesis	before	and	after	exercise.	Sports	medicine	
(Auckland,	N.Z.),	1991.	11(1):	p.	6.	

55.	 Thoresen,	G.H.,	et	al.,	Metabolic	switching	of	human	skeletal	muscle	cells	in	vitro.	
Prostaglandins,	Leukotrienes	and	Essential	Fatty	Acids	(PLEFA),	2011.	85(5):	p.	
227-234.	



	 	 	 	

	 81	

56.	 Zhang,	L.,	et	al.,	Role	of	fatty	acid	uptake	and	fatty	acid	β-oxidation	in	mediating	
insulin	resistance	in	heart	and	skeletal	muscle.	BBA	-	Molecular	and	Cell	Biology	of	
Lipids,	2010.	1801(1):	p.	1-22.	

57.	 Wang,	H.	and	R.H.	Eckel,	Lipoprotein	lipase:	from	gene	to	obesity.	American	
journal	of	physiology.	Endocrinology	and	metabolism,	2009.	297(2):	p.	E271.	

58.	 Koonen,	D.P.Y.,	et	al.,	Long-chain	fatty	acid	uptake	and	FAT/CD36	translocation	in	
heart	and	skeletal	muscle.	BBA	-	Molecular	and	Cell	Biology	of	Lipids,	2005.	
1736(3):	p.	163-180.	

59.	 Kerner,	J.	and	C.	Hoppel,	Fatty	acid	import	into	mitochondria.	BBA	-	Molecular	
and	Cell	Biology	of	Lipids,	2000.	1486(1):	p.	1-17.	

60.	 Foster,	D.W.	and	D.W.	Foster,	Malonyl-CoA:	the	regulator	of	fatty	acid	synthesis	
and	oxidation.	The	Journal	of	clinical	investigation,	2012.	122(6):	p.	1958-1959.	

61.	 Kelley,	D.E.,	Skeletal	muscle	fat	oxidation:	timing	and	flexibility	are	everything.	The	
Journal	of	clinical	investigation,	2005.	115(7):	p.	1699-1702.	

62.	 Ukropcova,	B.,	et	al.,	Dynamic	changes	in	fat	oxidation	in	human	primary	myocytes	
mirror	metabolic	characteristics	of	the	donor.	The	Journal	of	clinical	investigation,	
2005.	115(7):	p.	1934-1941.	

63.	 Kelley,	D.E.	and	L.J.	Mandarino,	Fuel	Selection	in	Human	Skeletal	Muscle	in	Insulin	
Resistance.	Diabetes,	2000.	49(5):	p.	677.	

64.	 Ashmore,	T.,	et	al.,	Nitrate	enhances	skeletal	muscle	fatty	acid	oxidation	via	a	
nitric	oxide-cGMP-PPAR-mediated	mechanism.	2015.	p.	110-110.	

65.	 Barish,	G.D.,	et	al.,	PPAR	delta:	a	dagger	in	the	heart	of	the	metabolic	syndrome.	
The	Journal	of	clinical	investigation,	2006.	116(3):	p.	590-597.	

66.	 Lee,	C.-H.,	et	al.,	PPARdelta	regulates	glucose	metabolism	and	insulin	sensitivity.	
Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	the	United	States	of	America,	
2006.	103(9):	p.	3444-3449.	

67.	 Roberts,	L.D.,	et	al.,	The	contrasting	roles	of	PPARdelta	and	PPARgamma	in	
regulating	the	metabolic	switch	between	oxidation	and	storage	of	fats	in	white	
adipose	tissue.	2011.	

68.	 Puigserver,	P.	and	B.M.	Spiegelman,	Peroxisome	proliferator-activated	receptor-
gamma	coactivator	1	alpha	(PGC-1	alpha):	transcriptional	coactivator	and	
metabolic	regulator.	2003:	Bethesda,	MD	:.	p.	78-90.	

69.	 Michael,	L.F.,	et	al.,	Restoration	of	insulin-sensitive	glucose	transporter	(GLUT4)	
gene	expression	in	muscle	cells	by	the	transcriptional	coactivator	PGC-1.	
Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	the	United	States	of	America,	
2001.	98(7):	p.	3820.	



	82	

70.	 Rasbach,	K.A.,	et	al.,	PGC-1[alpha]	regulates	a	HIF2[alpha]-dependent	switch	in	
skeletal	muscle	fiber	types.(PHYSIOLOGY)(Author	abstract).	Proceedings	of	the	
National	Academy	of	Sciences	of	the	United	States,	2010.	107(50):	p.	21866.	

71.	 Nisoli,	E.,	et	al.,	Mitochondrial	biogenesis	in	mammals:	the	role	of	endogenous	
nitric	oxide.	Science	(New	York,	N.Y.),	2003.	299(5608):	p.	896-899.	

72.	 Wang,	J.,	et	al.,	Sildenafil	inhibits	hypoxia-induced	transient	receptor	potential	
canonical	protein	expression	in	pulmonary	arterial	smooth	muscle	via	cGMP-PKG-
PPARγ	axis.	American	journal	of	respiratory	cell	and	molecular	biology,	2013.	
49(2):	p.	231-240.	

73.	 Miyashita,	K.,	et	al.,	Natriuretic	peptides/cGMP/cGMP-dependent	protein	kinase	
cascades	promote	muscle	mitochondrial	biogenesis	and	prevent	obesity.(ORIGINAL	
ARTICLE)(cyclic	guanosine	monophosphate)(Report).	Diabetes,	2009.	58(12):	p.	
2880.	

74.	 Kapil,	V.,	et	al.,	Inorganic	Nitrate	Supplementation	Lowers	Blood	Pressure	in	
Humans:	Role	for	Nitrite-Derived	NO.	Hypertension,	2010.	56(2):	p.	274-281.	

75.	 Carlström,	M.,	et	al.,	Dietary	inorganic	nitrate	reverses	features	of	metabolic	
syndrome	in	endothelial	nitric	oxide	synthase-deficient	mice.	Proceedings	of	the	
National	Academy	of	Sciences,	2010.	107(41):	p.	17716.	

76.	 Coggan,	A.R.	and	L.R.	Peterson,	Dietary	Nitrate	Enhances	the	Contractile	
Properties	of	Human	Skeletal	Muscle.	2018.	p.	254-261.	

77.	 Stamler,	J.S.,	G.	Meissner,	and	J.S.	Stamler,	Physiology	of	nitric	oxide	in	skeletal	
muscle.	Physiological	reviews,	2001.	81(1):	p.	209-237.	

78.	 Feng,	Y.Z.,	et	al.,	PPARδ	activation	in	human	myotubes	increases	mitochondrial	
fatty	acid	oxidative	capacity	and	reduces	glucose	utilization	by	a	switch	in	
substrate	preference.	Archives	Of	Physiology	And	Biochemistry,	2014.	120(1):	p.	
12-21.	

79.	 Wang,	Y.-X.,	et	al.,	Regulation	of	muscle	fiber	type	and	running	endurance	by	
PPARdelta.	PLoS	biology,	2004.	2(10):	p.	e294-e294.	

80.	 Leibowitz,	M.D.,	et	al.,	Activation	of	PPARdelta	alters	lipid	metabolism	in	db/db	
mice.	FEBS	letters,	2000.	473(3):	p.	333-336.	

81.	 Oliver,	W.R.,	et	al.,	A	selective	peroxisome	proliferator-activated	receptor			agonist	
promotes	reverse	cholesterol	transport.	Proceedings	of	the	National	Academy	of	
Sciences,	2001.	98(9):	p.	5306-5311.	

82.	 Tanaka,	T.,	et	al.,	Activation	of	Peroxisome	Proliferator-Activated	Receptor	δ	
Induces	Fatty	Acid	β-Oxidation	in	Skeletal	Muscle	and	Attenuates	Metabolic	
Syndrome.	Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	the	United	States	
of	America,	2003.	100(26):	p.	15924-15929.	



	 	 	 	

	 83	

83.	 Bays,	E.H.,	et	al.,	MBX-8025,	A	Novel	Peroxisome	Proliferator	Receptor-δ	Agonist:	
Lipid	and	Other	Metabolic	Effects	in	Dyslipidemic	Overweight	Patients	Treated	
with	and	without	Atorvastatin.	The	Journal	of	Clinical	Endocrinology	&	
Metabolism,	2011.	96(9):	p.	2889-2897.	

84.	 Risérus,	U.,	et	al.,	Activation	of	Peroxisome	Proliferator-Activated	Receptor	
(PPAR)[delta]	Promotes	Reversal	of	Multiple	Metabolic	Abnormalities,	Reduces	
Oxidative	Stress,	and	Increases	Fatty	Acid	Oxidation	in	Moderately	Obese	Men.	
2008:	New	York.	p.	332-9.	

85.	 Brunmair,	B.,	et	al.,	Activation	of	PPAR-δ	in	isolated	rat	skeletal	muscle	switches	
fuel	preference	from	glucose	to	fatty	acids.	Clinical	and	Experimental	Diabetes	and	
Metabolism,	2006.	49(11):	p.	2713-2722.	

86.	 Cresser,	J.,	et	al.,	Oral	administration	of	a	PPAR-delta	agonist	to	rodents	worsens,	
not	improves,	maximal	insulin-stimulated	glucose	transport	in	skeletal	muscle	of	
different	fibers.	American	journal	of	physiology.	Regulatory,	integrative	and	
comparative	physiology,	2010.	299(2):	p.	R470-R479.	

87.	 Terada,	S.,	et	al.,	PPARdelta	activator	GW-501516	has	no	acute	effect	on	glucose	
transport	in	skeletal	muscle.	American	journal	of	physiology.	Endocrinology	and	
metabolism,	2006.	290(4):	p.	E607-E611.	

88.	 Krämer,	D.K.,	et	al.,	Direct	activation	of	glucose	transport	in	primary	human	
myotubes	after	activation	of	peroxisome	proliferator-activated	receptor	
[delta].(Pharmacology	&	Therapeutics).	Diabetes,	2005.	54(4):	p.	1157.	

89.	 Krämer,	D.K.,	et	al.,	Role	of	AMP	kinase	and	PPARdelta	in	the	regulation	of	lipid	
and	glucose	metabolism	in	human	skeletal	muscle.	The	Journal	of	biological	
chemistry,	2007.	282(27):	p.	19313-19320.	

90.	 Long,	Y.C.,	J.R.	Zierath,	and	Y.C.	Long,	AMP-activated	protein	kinase	signaling	in	
metabolic	regulation.	The	Journal	of	clinical	investigation,	2006.	116(7):	p.	1776-
1783.	

91.	 Wimmer,	D.	Structure	and	Function:	The	Quadriceps.	2015		[29.04.2019];	
Available	from:	https://www.vertexfit.com/structure-and-function-the-
quadriceps/.	

92.	 Brookbush,	B.	Rotatores,	Interspinales	and	Intertranversarii.		[29.04.2019];	
Available	from:	https://brentbrookbush.com/articles/anatomy-
articles/muscular-anatomy/rotatores-interspinales-and-intertransversarii/.	

93.	 Wensaas,	A.J.,	et	al.,	Cell-based	multiwell	assays	for	the	detection	of	substrate	
accumulation	and	oxidation.	2007.	p.	961-967.	

94.	 Bradford,	M.M.,	A	rapid	and	sensitive	method	for	the	quantitation	of	microgram	
quantities	of	protein	utilizing	the	principle	of	protein-dye	binding.	Analytical	
Biochemistry,	1976.	72(1):	p.	248-254.	

95.	 QIAGEN,	RNeasy	Plus	Mini	Handbook.	2014.	



	84	

96.	 Dimopoulos,	N.,	et	al.,	The	PPARδ	agonist,	GW501516,	promotes	fatty	acid	
oxidation	but	has	no	direct	effect	on	glucose	utilisation	or	insulin	sensitivity	in	rat	
L6	skeletal	muscle	cells.	FEBS	Letters,	2007.	581(24):	p.	4743-4748.	

97.	 Blau,	H.M.	and	C.	Webster,	Isolation	and	characterization	of	human	muscle	cells.	
Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences,	1981.	78(9):	p.	5623-5627.	

98.	 Gaster,	M.,	et	al.,	A	cellular	model	system	of	differentiated	human	myotubes.	
APMIS,	2001.	109(11):	p.	735-744.	

99.	 Henry,	R.R.,	et	al.,	Insulin	action	and	glucose	metabolism	in	nondiabetic	control	
and	NIDDM	subjects:	comparison	using	human	skeletal	muscle	cell	cultures.	(non-
insulin-dependent	diabetes	mellitus).	Diabetes,	1995.	44(8):	p.	936.	

100.	 Thompson,	D.B.,	et	al.,	Human	primary	myoblast	cell	cultures	from	non-diabetic	
insulin	resistant	subjects	retain	defects	in	insulin	action.	The	Journal	of	clinical	
investigation,	1996.	98(10):	p.	2346-2350.	

101.	 Jacobs,	A.E.M.,	A.	Oosterhof,	and	J.H.	Veerkamp,	Palmitate	oxidation	and	some	
enzymes	of	energy	metabolism	in	human	muscles	and	cultured	muscle	cells	(Book	
review).	International	Journal	of	Biochemistry,	1987.	19(11):	p.	1049-1054.	

102.	 Sarabia,	V.,	et	al.,	Glucose	transport	in	human	skeletal	muscle	cells	in	culture.	
Stimulation	by	insulin	and	metformin.	The	Journal	of	clinical	investigation,	1992.	
90(4):	p.	1386-1395.	

103.	 Lund,	J.,	et	al.,	Higher	lipid	turnover	and	oxidation	in	cultured	human	myotubes	
from	athletic	versus	sedentary	young	male	subjects.	Scientific	Reports,	2018.	8(1):	
p.	1-11.	

104.	 Nehlin,	J.O.,	et	al.,	Human	myotubes	from	myoblast	cultures	undergoing	senescence	
exhibit	defects	in	glucose	and	lipid	metabolism.	Biogerontology,	2011.	12(4):	p.	
349.	

105.	 Schilling,	N.,	Metabolic	profile	of	the	perivertebral	muscles	in	small	therian	
mammals:	implications	for	the	evolution	of	the	mammalian	trunk	musculature.	
Zoology,	2009.	112(4):	p.	279-304.	

106.	 Neufuss,	J.,	et	al.,	Fibre	type	composition	in	the	lumbar	perivertebral	muscles	of	
primates:	implications	for	the	evolution	of	orthogrady	in	hominoids.	Journal	of	
Anatomy,	2014.	224(2):	p.	113-131.	

 



	 	 	 	

	 85	

Appendiks 
1. Medier til celledyrking 
1.1 Utsåingsmedium 

500 ml DMEM med Glutamax med 1,0 g glukose 

50 ml FBS  

2,5 ml Pen/Strep (10 000 enheter/ml) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml Amphotericin) 

12,5 ml 1 M HEPES 

 

1.2 Proliferasjonsmedium (gammel) 

500 ml DMEM med Glutamax med 1,0 g glukose 

10 ml FBS  

10 ml Ultroser G 

2,5 ml Pen/Strep (10 000 enheter/ml) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml Amphotericin) 

500 µl Gentamicin (50 mg/ml) 

12,5 ml 1 M HEPES 

 

1.3 Proliferasjonsmedium (ny) 

500 ml DMEM med Glutamax med 1,0 g glukose 

50 ml FBS  

2,5 ml Pen/Strep (10 000 enheter/ml) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml Amphotericin) 

500 µl hEGF (10 µg/ml) 

500 µl Deksametason (0,39 mg/ml) 

3,3 ml BSA 7,5 % løsning 

12,5 ml 1 M HEPES 
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1.4 Differensieringsmedium 

500 ml DMEM med Glutamax med 1,0 g glukose 

10 ml FBS  

2,5 ml Pen/Strep (10 000 enheter/ml) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml Amphotericin) 

25 pmol insulin  

500 µl Gentamicin (50 mg/ml) 

12,5 ml 1 M HEPES 

 

1.4.1 Differensieringsmedium med nitrat 

40 ml av medium 1.4 

40 µl 500 µM Natriumnitrat 

 

1.4.2 Differensieringsmedium med ODQ 

40 ml av medium 1.4 

40 µl 1 mM ODQ-løsning 

 

1.4.3 Differensieringsmedium med ODQ og nitrat 

40 ml av medium 1.4 

40 µl 1 mM ODQ-løsning 

40 µl 500 µM natriumnitrat 

 

1.4.4 Differensieringsmedium med DMSO 

Det ble tilsatt 0,1 % DMSO til differensieringsmedium, da ODQ ble løst i DMSO: 

40 ml av medium 1.4 

40 µl DMSO 

 

1.4.5 Differensieringsmedium med GW501516 

40 ml av medium 1.4 

40 µl 10 µM GW501516 

40 µl DMSO 
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1.4.6 Differensieringsmedium med GW501516 og nitrat 

40 ml av medium 1.4 

40 µl 10 µM GW501516 

40 µl 500 µM natriumnitrat 

40 µl DMSO 

 

2. Medier til substratoksidasjonsmetoden 
2.1 Radioaktiv glukose 

200 µmol/l glukose: 

25 µl D-[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml) 

0,98 µl 1 M glukose 

20,83 µl 2,4 mM BSA 

4,95 ml DPBS med HEPES 

Totalt: 5 ml 

 

2.2 Radioaktiv oljesyre 

100 µmol/l oljesyre: 

25 µl [1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) 

75,8 µl 6 mM oljesyre 

7,4 µl 2,4 mM BSA 

5 µl 1 M L-karnitin 

4,89 ml DPBS med HEPES 

Totalt: 5 ml 

 

2.3 Radioaktiv glukose med FCCP 

1,8 ml av medium 2.1  

1,8 µl 1mM FCCP  

 

2.4 Radioaktiv oljesyre med FCCP 

1,8 ml av medium 2.2 

1,8 µl 1mM FCCP 
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3. Medier til westernblotting 
3.1 Høstebuffer 

2xSamplebuffer 

10 µl/ml Protease Inhibitor Cocktail 

10 µl/ml Phosphatase Inhibitor Cocktail 2 

 

3.2 2xSamplebuffer 

10 ml 0,5 mol/l Tris-HCl, pH 6,8 

8 ml glyserol 

8 ml 10 % (w/v) SDS 

14 ml dH2O 

Tilsett 10 % b-merkaptoetanol og 5 % bromfenylblått 

 

3.3 Elektroforesebuffer 

25 mmol/l Tris 

192 mmol/l glycin 

0,1 % (w/v) SDS 

Fortynnes 1:10 med dH2O, pH 8,3 

 

3.4 Blottebuffer 

200 ml 5x Transferbuffer 

600 ml dH2O 

200 ml etanol 

 

3.5 1xTTBS 

10xTBS fortynnes 1:10 i dH2O 

0,05 % Tween 20 

 

3.6 10xTBS 

61 g Tris Base 

90 g NaCl 

1000 ml MilliQ-vann 

pH justeres til 8,4 med konsentrert HCl 
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4. Medier til qPCR 
4.1 Reaksjonsblanding 

For hver prøve, totalt 20 µl i hvert rør: 

13,2 µl DEPC-dH2O + prøve 

2,0 µl 10 x TaqMan RT Buffer 

0,8 µl dNTP mix 

2,0 µl 10 x RT Random hexamers  

1,0 µl RNase inhibitor (20 U/µl) 

1,0 µl Multiscribe Reverse Transcriptase (50 U/µl) 

 

4.2 Standarder 

cDNA-miks: 3 µl fra hver prøve  

Standard 1000: 28 µl cDNA-miks + 112 µl nukleasefritt vann 

Standard 500: 70 µl av Standard 1000 + 70 µl nukleasefritt vann 

Standard 250: 70 µl av Standard 500 + 70 µl nukleasefritt vann 

Standard 125: 70 µl av Standard 250 + 70 µl nukleasefritt vann 

 

4.3 Fortynning av primere 

Utgangskonsentrasjon (stock) 300 µmol/l. Ønsket konsentrasjon 30 µmol/l.  

Fortynner 1:10: 10 µl primer + 90 µl nukleasefritt vann 

 

4.4 Fortynning av cDNA-prøver  

2,5 µl x 3 paralleller x 8 gener = 40 µl. Lager 60 µl av hver prøve for å ha litt overskudd. 

Fortynnes 1:5 : 60 µl/5 = 12 µl cDNA-prøve + 48 µl nukleasefritt vann 

 

4.5 SYBR Green PCR-miks 

12,5 µl 2 x SYBR Green Master Mix 

0,25 µl Primer F (Forward primer) 

0,25 µl Primer R (Reverse primer) 

9,5 µl DEPC-dH2O 

Totalt: 22,5 µl per prøve 

 


