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Abstract 
 

Background: Obesity is an increasing health problem in the world. WHO has estimated the 

number of overweight adults to be more than 1.9 billion in 2016 and about 650 million of 

these categorized as obese. Obesity is not a disease by itself, but it can give rise to severe 

health problems and acts negatively on life quality. Obesity is characterized by excessive 

TAG accumulation in adipose tissues, and accumulation of TAG in non-adipose tissues 

(ectopic lipid accumulation) such as skeletal muscle is associated with organ dysfunction. 

This can result in insulin resistance and impaired mitochondrial function, which may promote 

development of type-2 diabetes and cardiovascular diseases. DGAT1 and DGAT2 catalyze 

the final step of TAG synthesis intracellularly and can therefore be interesting as a possible 

target for health related problems caused by obesity. There have been few studies about the 

effect of the enzymes in relation to glucose metabolism in skeletal muscle and by using 

selective DGAT-inhibitors, we will examine the impact of these enzymes and thereby if 

changed fatty acid metabolism and TAG accumulation has effects on glucose metabolism in 

human skeletal muscle cells.   

Method: Human satellite cells were isolated from skeletal muscle biopsies, cultured and 

differentiated to myotubes which were treated with inhibitors of DGAT1 (A922500) or 

DGAT2 (JNJ-DGAT2-A). [14C]glucose and [14C]acetate were used as radioactive tracers to 

study the impact of enzymes on glucose metabolism and lipogenesis. Concentration effect of 

two different DGAT2-inhibitors (JNJ-DGAT2-A and PF-06424439) on glucose and lipid 

metabolism were also examined by use of [14C]glucose and [14C]oleic acid as radioactive 

tracers in myotubes and hepatocytes.  

Results: Glucose metabolism were studied acute in presence or absence of DGAT1 or 

DGAT2 inhibitors, with or without oleic acid. It appeared that DGAT2 inhibitor reduces the 

uptake and oxidation (CO2-formation) of glucose and glycogen synthesis, while DGAT1 

inhibitor did not show changes on glucose metabolism. The acute addition of oleic acid 

showed a tendency to increase glucose metabolism. This effect was seen after 4 h treatment 

with the combination of both DGAT-inhibitors. Acetate incorporation into cellular lipids 

showed that DGAT1-inhibitor has the major effect on lipid synthesis (lipogenesis) with a 

significant reduction of total lipids. Concentration effect of two different DGAT2-inhibitors 
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showed reduced glucose uptake by using the DGAT2-inhibitor JNJ-DGAT2-A in both human 

myotubes and hepatocytes (HuH7). The inhibitors showed no significant effect on glucose 

oxidation. Oleic acid uptake was reduced with both inhibitors, but DGAT2-inhibitor JNJ-

DGAT2-A showed to be the most potent of the two and reduction in oleic acid uptake was 

significant in both human skeletal muscle cells and hepatocytes. Both inhibitors increased 

oleic acid oxidation in skeletal muscle cells, but no noticeable changes were observed in 

hepatocytes.  

Conclusion: Although they catalyze the same reaction, DGAT1 and DGAT2 seems to have 

different impacts on glucose metabolism in human skeletal muscle cells. The impact on 

glucose metabolism is possibly an indirect effect of the impact that DGAT-enzymes have, and 

our studies strengthen the theory that they have different metabolic functions, since they have 

different impact on both glycogen synthesis and other aspects of glucose metabolism.   
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Sammendrag 

Bakgrunn: Fedme er et økende helseproblem i verden. WHO har estimert antall overvektige 

voksne å være mer enn 1.9 milliarder. Av disse har 650 millioner fedme. Fedme er ikke en 

sykdom i seg selv men kan skape alvorlige helseproblemer og negativt påvirke livskvalitet. 

Fedme er karakterisert av økt akkumulering av TAG i fettvev, og akkumulering av lipider i 

andre vev (ektopisk lipidakkumulering) slik som skjelettmuskel er assosiert med 

organdysfunksjon. Dette kan resultere i insulinresistens og redusert mitokondriefunksjon i 

muskel, og bidra til utvikling av type 2-diabetes og kardiovaskulære sykdommer. DGAT1 og 

DGAT2-enzymer katalyserer det siste trinnet i TAG-syntesen intracellulært og kan derfor 

være interessante som mulige target for behandling av helserelaterte problemer skapt av 

fedme. Det har vært få studier om enzymenes effekt i relasjon til glukosemetabolismen i 

skjelettmuskel. Ved bruk av selektive DGAT-hemmere vil vi undersøke om påvirkning av 

disse enzymene og dermed endret fettsyremetabolsime og TAG-akkumulering har effekter på 

glukosemetabolismen i humane skjelettmuskelceller.   

Metode: Humane satelittceller ble isolert fra skjelettmuskelbiopsier, dyrket og differensiert til 

myotuber som ble behandlet med hemmere av DGAT1 (A922500) eller DGAT2 (JNJ-

DGAT2-A). For å studere enzymenes påvirkning på glukosemetabolismen og lipogenese ble 

[14C]glukose og [14C]acetat benyttet som radioaktive substrater. Konsentrasjons-effekt av to 

ulike DGAT2-hemmere (JNJ-DGAT2-A og PF-06424439) på glukose- og lipidmetabolismen 

ble også undersøkt ved bruk av [14C]glukose og [14C]oljesyre som radioaktive substrater i 

muskelceller og leverceller (Huh7).  

Resultater: Glukosemetabolismen ble studert akutt i nærvær av DGAT1 og DGAT2 

hemmere, med og uten oljesyre. Det viste seg at DGAT2-hemmer reduserte opptak og 

oksidasjon (CO2-dannelse) av glukose, samt glykogensyntese, mens DGAT1-hemmer ikke ga 

noen endringer av glukosemetabolismen. Tilførsel av oljesyre akutt viste en tendens til å øke 

glukosemetabolismen. Denne effekten ble sett etter 4 timers behandling ved kombinasjon av 

begge DGAT-hemmerene. Acetatinkorporering i cellulære lipider viste at DGAT1-hemmer 

har større effekt på lipogenese og viste en signifikant reduksjon av totale lipider. 

Konsentrasjons-effekt av to ulike DGAT2-hemmere viste redusert glukoseopptak ved bruk av 

DGAT2-hemmer JNJ-DGAT2-A, i både humane myotuber og humane leverceller (Huh7). 

Hemmerne viser ingen signifikant effekt på glukoseoksidasjon. Oljesyreopptak var redusert 
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ved bruk av begge hemmerne, men DGAT2-hemmer JNJ-DGAT2-A viste seg å være den 

mest potente av de to, og reduksjonen i oljesyre opptak var signifikant både i 

skjelettmuskelceller og leverceller. Begge hemmerne viser seg å øke oljesyreoksidasjon i 

skjelettmuskelceller, men ingen endringer ble observert i leverceller.  

Konklusjon: Selv om de katalyserer samme reaksjon synes DGAT1 og DGAT2 å påvirke 

glukosemetabolismen i humane skjelettmuskelceller på ulike måter. Påvirkningen av 

glukosemetabolismen er sannsynligvis en indirekte effekt av påvirkning av DGAT-enzymene 

og vår studie styrker teorien om at de har ulike metabolske funksjoner, siden de påvirker både 

glykogensyntese og andre aspekter av glukosemetabolismen ulikt.   
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Forkortelser 

 

ACC                                                           Acetyl-CoA karboksylase 

AGPAT                                                      Acylglyserolfosfat acyltransferase  

ARAT                                                         Acyl-CoA: retinol acyltransferase  

ATP                                                            Adenosintrifosfat 

BMI                                                            Kroppsmasseindeks  

BSA                                                            Bovint serumalbumin 

CE                                                               Kolesterolester 

CO2                                                             Karbondioksid 

CoA                                                            Koenzym A 

CPT                                                            Karnitin palmytoyltransferase 

DAG                                                           Diacylglyserol  

DGAT                                                        Diacylglyserol acyltransferase 

DGAT1i                                                     Diacylglyserol acyltransferase 1-hemmer 

DGAT2i                                                     Diacylglyserol acyltransferase 2-hemmer 

DMSO                                                        Dimetylsulfoksid 

EtOH                                                          Etanol 

FA-CoA                                                     Fettsyre-CoA 

FABPc                                                       Cytosolisk fettsyre-binding protein 

FASN                                                         Fettsyresyntase  

FATP                                                          Fettsyre transport proteiner 

FCS                                                            Føtal kalveserum 

FFA                                                            Frie fettsyrer 

GLUT4                                                       Glukosetransportertype 4 

GPAT                                                         Glyserolfosfat acyltransferase 
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HSL                                                            Hormon sensitiv Lipase 

HbA1c                                                        Hemoglobin A1c  

IRS                                                             Insulin Responsive Substrater 

KOH                                                           Kaliumhydroksid 

MAG                                                          Monoacylglyserol acyltransferase 

MGAT                                                       Monoacylglyserol acyltransferase 

MCD                                                          Malonyl-CoA dekarboksylase 

NAOH                                                        Natriumhydroksid 

NADH                                                        Nikotinamid adenin dinukleotid 

PAP                                                             Fosfatidat fosfatase 

PBS                                                             Fosfat-buffer salin 

PDH                                                            Pyruvat dehydrogenase 

PIP-3                                                           Phosphatidylinositol-3,4,5-triphosphate 

PL                                                                Fosfolipid 

SEM                                                            Standardfeil t il gjennomsnittet 

TAG                                                            Triacylglyserol 

TCA                                                            Trikarboksylsyresyklus 

TLC                                                             Tynnsjiktkromatografi 

VLDL                                                          Very low density lipoproteiner 

WHO                                                           Verdenshelseorganisasjon 
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1 Innledning 

1.1   Overvekt og fedme 

Overvekt og fedme er unormal akkumulering av fett som blir helseskadelig [1]. BMI 

(kroppsmasseindeks) er en av de viktigste parameterne som brukes til å klassifisere overvekt 

og fedme hos voksne [1]. BMI er vekten i kilogram dividert med kvadratet av høyden i meter. 

WHO definerer overvekt og fedme som følgende for voksne: overvekt er BMI høyere eller lik 

25 og fedme er BMI høyere eller lik 30. BMI er uavhengig av kjønn og alder for voksne og er 

et viktig mål for å definere overvekt og fedme, men er likevel kun et veiledende mål. For 

eksempel kan mennesker med stor muskelmasse ha høy BMI, men de kan likevel ikke 

kategoriseres som overvektige da de har en lav fettprosent. Økt midjemål kan indikere økt 

intraabdominal fett, selv ved BMI < 30. Midjemål supplerer BMI i vurdering av vektrelatert 

helserisiko [2].  

Tabell 1.1: BMI-tabell for klassifisering av ulike vektgrupper fra undervektig til fedme klasse 3. tabellen er 

modifisert fra [3, 4] 

BMI Klassifisering Helserisiko 

Under 18.5 Undervektig Lav risiko 

18.5-24.9 Normalvektig Lav risiko 

25-29.9 Overvektig Økt risiko for diabetes  

30-34.9 Fedme klasse 1 Økt risiko for diabetes og 

dødelighet 

35-39.9 Fedme klasse 2 Høy risiko for flere 

helseproblemer og dødelighet 

Over 40 Fedme klasse 3 Svært høy risiko for dødelighet 

 

Den grunnleggende årsaken til overvekt og fedme er større kaloriinntak i forhold til 

kaloriforbruket [2]. Overvekt og fedme er ikke noe sykdom i seg selv, men fedme kan skape 

alvorlige problemer for helse, trivsel og livskvalitet. Fedme (BMI ≥30) øker risikoen for 

hjerteinfarkt, hjerneslag, høyt blodtrykk, flere kreftformer, type 2-diabetes, psykiske lidelser, 

muskel- og skjelettlidelser, ikke-alkoholisert fettlever, urinsyregikt og stressinkontinens [2]. 



2 

 

Hjerteinfarkt, hjerneslag, type 2-diabetes og tykktarmskreft er typiske dødsårsaker blant dem 

med høy vekt, viser Hans Th. Waalers tidligere analyser av data fra 

skjermbildeundersøkelsene [5]. Han fant at dødeligheten av type 2-diabetes økte tre til fire 

ganger når kroppsmasseindeksen økte fra 30 til 34 [6].  

1.1.1   Utbredelse  

I 2016 var mer enn 1.9 milliarder voksne over 18 år overvektige, av disse hadde 650 millioner 

fedme. 39% av voksne i hele verden (39% av menn og 40% av kvinner) var overvektige og 

13% hadde fedme (11% av menn og 15% av kvinner). Utbredelsen av fedme har økt 3 ganger 

så mye mellom 1975 til 2016 [1]. I Norge har 1 av 4 middelaldrende menn og 1 av 5 kvinner 

fedme. Til sammenligning var andelen middeladrende menn med fedme kun 5 % på slutten av 

1960-tallet [7]. 

 

1.2  Diabetes  

Diabetes er en kronisk sykdom som oppstår ved at enten pankreas ikke produserer nok insulin 

eller kroppen ikke kan bruke den produserte insulin på en effektiv måte. Hyperglykemi eller 

forhøyet blodsukker er en konsekvens av ukontrollert diabetes og kan over tid føre til 

alvorlige skader på mange systemer i kroppen, særlig nerver og blodårer. I 2014 hadde 8,5% 

av voksne i verden diabetes og i 2016 var diabetes direkte årsaken til 1.6 million død  [8]. 

1.2.1   Diagnostiske kriterier for diabetes 

Diagnosen diabetes stilles ved [9]: 

• Fastende plasma-glukose ≥7,0 mmol/l, eller 

• Plasma-glukose ≥11,1 mmol/l to timer etter oral administrasjon av 75 g glukose    

• HbA1c ≥ 6,5%  

HbA1c bør brukes primært for diagnostikk av diabetes. Verdi over diagnostisk grense må 

bekreftes i ny prøve før diagnosen kan stilles. Det er likevel ikke behov for ny prøve før 

diagnosen stilles, dersom pasienten har tilfeldig plasma-glukose ≥ 11,1 mmol/L og 

symptomer på diabetes [10]. 



3 

 

1.2.2 Type 2-diabetes 

Type 2-diabetes (kjent som ikke-insulin-avhengig diabetes) er et resultat av kroppens 

manglende evne til å respondere optimalt til insulin produsert av pankreas [11]. Sykdommen 

er karakterisert av en kombinasjon av insulinresistens og progressiv betacellesvikt som 

resulterer i svekket insulin sekresjon og økt hepatisk glukoseproduksjon som resultat av økt 

glykogenolyse og glukoneogenese [9]. Type 2-diabetes er den vanligste formen og utgjør 

90% av diabetes tilfeller i verden [11].  

1.2.3 Utbredelse 

Rundt 150 millioner mennesker i hele verden har diabetes og dette tallet antas å bli fordoblet 

fram til 2025. Mesteparten av denne økningen foregår i utviklingsland grunnet 

befolkningsvekt, usunn diett, livstil og utvikling av fedme [11]. I 2025 vil de fleste med 

diabetes i industriland være rundt 65 år eller eldre, mens i utviklingsland vil de fleste være 

mellom 45-65 år og dermed affisert av sykdommen i deres mest produktive livsperiode [11]. 

 

1.3  Insulin og insulinresistens  

Insulin er et peptidhormon som produseres av betaceller i langerhanske øyer i pankreas. 

Hormonet har flere funksjoner, det opprettholder normalt blodglukose nivå ved å sette i gang 

cellulært glukoseopptak, regulerer karbohydrat, lipid og proteinmetabolisme, og promoterer 

celledeling og vekst gjennom dets mitogene effekt [12]. Dersom den biologiske responsen til 

normalt eller høyt insulinnivå er svekket, kalles tilstanden insulinresistens [12]. 

1.3.1   Insulinsekresjon som respons til stimuli  

I friske mennesker er intravenøs administrasjon av glukose assosiert med en rask «første fase» 

insulinfrigjøring innen et minutt, høyest etter 3-5 minutter som varer rundt 10 minutter. Den 

mer langsomme «andre fasen» av insulinfrigjøring begynner kort tid etter glukoseopptak, men 

er ikke tilstede før 10 minutter. Denne fasen varer i løpet av hyperglykemi og er proporsjonalt 

med glukosekonsentrasjon umiddelbart før glukose administrasjonen. Den første fasen av 

insulin sekresjon representerer insulinfrigjøring som allerede har vært syntetisert og lagret, 

mens andre fasen representerer sekresjon av både lagret og nylig syntetisert insulin [12]. 
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I motsetning til et fast mønster av insulinsekresjon i respons til intravenøs glukose, er 

insulinsekresjon etterfulgt av oralt glukoseinntak mye mer variabel. Insulinsekresjon etter 

oralt inntak er avhengig av mange faktorer. Gastrointestinal motilitet og mage-tømming 

påvirker glukoseabsorpsjon, gastrointestinale hormoner modifiserer insulinresponsen og 

insulinsekresjonen fortsetter noe tid etter glukoseinntak [12]. 

1.3.2   Insulinreseptorer  

Insulinreseptorer var først karakterisert i 1971. Den består av en heterotetramer med 2 α og 2 

β glykoprotein subenheter, bundet ved disulfidbinding og er lokalisert på cellemembranen. 

Insulin binder seg til ekstracellulær α subenhet og resulterer til konformasjonsendring, dette 

setter i gang ATP-bindingen til intracellulær komponent av beta-subenhet [12]. ATP-

bindingen starter en prosess der fosforylering av β subenhet fører til tyrosin kinase aktivitet. 

Dette setter i gang tyrosinfosforylering av intracellulære substratproteiner, kjent som «insulin 

responsive substrates» (IRS). IRS kan deretter binde andre signalmolekyler som medierer 

videre effekt av insulin [12]. Det er fire kjente IRS-proteiner i dag og IRS 1 er antatt å være 

hoved IRS-protein i skjelettmuskel [13].  

1.3.3   Insulins rolle i karbohydratmetabolismen 

Insulin virker på flere trinn i karbohydratmetabolismen. Fettceller og muskelceller har   

GLUT-4 som hoved glukosetransportørprotein som krever insulin for aktivitet. Ved høye 

glukosenivå vil fettvevscellene som har en funksjon av å lagre overskudds-energi, respondere 

ved å få glukose inn i cellene og stimulere glyserolsyntese og undertrykker lipolyse. Etter 

matinntak vil intracellulær glukose-transport i muskelceller gjøre glykogensyntesen enklere. 

Insulin vil også stimulere glykolyse og hemme glukoneogenese [12]. 

1.3.4   Insulin rolle ved lipidmetabolismen     

Insulin stimulerer fettsyresyntese, dannelse og lagring av triacylglyserol (TAG) i fettvev og 

lever. Fettsyresyntese økes ved aktivering og økt fosforylering av acetyl-CoA karboksylase, 

mens fettoksidasjon blir undertrykt ved inhibisjon av karnitin acyltransferase. TAG-syntese er 

stimulert ved esterifisering av glyserolfosfat, mens TAG-nedbrytning er undertrykt ved 

defosforylering av hormonsensitiv lipase. Insulin vil også øke kolesterolsyntese og hemmer 

kolesterolnedbrytningen [12]. 
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1.3.5   Mekanismer for insulinresistens 

Insulinresistens er i mange tilfeller antatt å være manifestert på cellulært nivå via post-

reseptor defekter i insulinsignalering. Selv om det har vært interessante funn i dyreforsøk om 

insulinsignalerings defekter, er relevansen til insulinresistens i mennesker uklart. Mulige 

mekanismer inkluderer nedregulering, defekter eller genetisk polymorfisme av tyrosin- 

fosforylering av insulinreseptor, IRS proteiner eller PIP-3 kinase (phosphatidylinositol-3,4,5-

triphosphate), eller kan involvere unormal GLUT 4 funksjon [12].  

1.3.6   Kliniske syndromer assosiert med insulinresistens  

Type 2-diabetes og metabolsk syndrom er to hoved kliniske syndromer assosiert med insulin 

resistens. Andre inkluderer hypertensjon, polycystisk ovariesyndrom og noen form av kreft. 

Det er også andre tilstander hvor insulinresistens er sekundær årsak, eksempler er hepatisk 

cirrhose, Cushing’s syndrom, hypertyroidisme og nyresvikt [12]. 

 

1.4  Skjelettmuskel  
 

Skjelettmuskel er en av de mest dynamiske vevene i kroppen, den utgjør rundt 40% av 

kroppens vekt og 50-75% av hele kroppens proteiner. Muskel består hovedsakelig av vann 

(75%), protein (20%) og andre substanser som uorganiske salter, mineraler, fett og 

karbohydrater (5%). Generelt avhenger muskelmasse av en balanse mellom proteinsyntese og 

degradering, begge prosesser er sensitive mot faktorer som ernæringstilstand, hormonell 

balanse, fysisk aktivitet, skade og sykdom. Skjelettmuskel har fått stor vitenskapelig 

oppmerksomhet på grunn av dens viktige rolle i mobilitet, treningskapasitet og helse [14].  

1.4.1   Struktur 

Skjelettmuskel har et karakteristisk mønster. Muskelfibre (muskelceller) og bindevevet 

knyttet til disse er arrangert på en bestemt måte. Muskelfiber er bygget opp av mange tusen 

myofibriller og inneholder milliarder av myofilamenter. Myofilament består hovedsakelig av 

to proteiner; aktin og myosin som til sammen utgjør 70-80% av totalt proteininnhold av en 

enkelt fiber [14]. Når de er samlet sammen, i et velordnet og karakteristisk mønster, danner 

myofilamentene sarkomerer, som er den grunnleggende kontraktile enheten av skjelettmuskel 

[14]. 
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En enkelt muskel er omgitt av en bindevevshinne som kalles epimysium. Innen den muskelen 

er gruppe av fibre arrangert i bunter og omgitt av et annet lag av bindevev kjent som 

perimysium. En enkel muskel fiber (med omtrentlige dimensjoner av 100 µm i diameter og     

1 cm i lengde) er omgitt av en cellemembran eller sarkolemma. Assosiert med sarkolemmaen 

er det et kompleks av flere proteiner som er fysisk bundet til den interne myofilament-

strukturen; særlig til aktin proteinet i det tynne filamentet. Fraværet (delvis eller totalt) eller 

dysfunksjon av et av disse proteinene kan resultere i skade til sarkolemma, muskelsvakhet og 

atrofi [14].  

1.4.2   Satellittceller 

Satellittceller er hvilende stamceller i skjelettmuskel. Disse cellene bidrar til muskelvekst, 

reparering og regenerering. Når satellittceller blir aktivert, prolifereres og differensieres de til 

nye muskelfibre [14]. 

 

   Hviletilstand            Aktivert            Proliferasjon           Differensiering     fusjon til myotuber     vokse til myofiber                  

 

Figur 1.1: Satellittceller myogenesis: satellittceller er i hviletilstand i normal voksen muskel og kan bli aktivert 

av for eksempel muskelskade. Når aktivert, vil satellittcellene produsere myoblaster som videre proliferer før de 

starter differensiering og fusjon til å danne myotuber som videre vokser til myofibre [15]. Figuren er modifisert 

fra [15]. 

Voksen skjelettmuskel består av flerkjernede myofibre som er utviklet i løpet av 

fosterdannelse ved fusjon av myogeniske celler (myoblaster). I en frisk muskel er myofiber 

kjerne (myonuclei) mitotisk inaktiv. Dannelse av nye myofibre for å støtte muskelvekst er 

avhengig av satellittceller, myogeniske stamceller. I løpet av postnatal vekst, proliferer 

aktiverte satellittceller til å danne nye myoblaster som fusjonerer med voksende myofibre. I 

moden muskel, er satellittceller typisk inaktive, men kan bli rekruttert til å proliferere etter for 
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eksempel en muskelskade. Satellittceller støtter muskelintegritet ved å gi opphav til nye celler 

som fusjonerer med eksisterende myofibre når det er behov for akutt reparasjon til å danne 

nye myofibre etter en stor skade. Siden små myofiberskader ofte kan skje i løpet av daglige 

aktiviteter, er behovet for rask reparasjon nødvendig for muskelvedlikehold. Derfor er en 

balanse mellom satellittcelle-proliferasjon og differensiering viktig for å opprettholde både 

funksjonelle fibre og et satellittcelle-reservoar [16].  

1.4.3   Satellittceller av muskelbiopsier som studiemodell  

Satellittceller kan bli isolert fra skjelettmuskelbiopsier, aktivert til proliferende myoblaster og 

differensiert til flerkjernede myotuber i kultur. Disse cellekulturene representerer en viktig 

modell for intakt human skjelettmuskel og kan bli modulert ex vivo. Modellen har sine 

fordeler og begrensninger. Fordelen med denne modellen er at man kan benytte den mest 

relevante genetisk bakgrunnen for studier om humane sykdommer, det ekstracellulære miljøet 

kan bli presist kontrollert og cellene ikke er udødelige og derfor er det mulighet for å studere 

medfødte egenskaper av donor [17]. Men modellen har også flere begrensninger. Myotuber 

mangler in vivo miljøet og derfor mangler kommunikasjonen med andre celler gjennom 

direkte kontakt eller via bioaktive substanser [17]. Det er også noen faktorer som er av 

betydning i en in vivo modell, for eksempel kjønn er en viktig faktor som påvirker energi-

metabolismen, men denne faktoren ikke er like relevant i myotubekultur [18, 19]. I tillegg er 

glukoseopptak in vivo i muskel regulert av leveransen (blod flow), transport og metabolismen 

[20], mens myotubekultur gir kun mulighet for å studere transport og metabolisme av 

glukose. En annen begrensning med myotube modeller er at insulin-stimulert glukoseopptak i 

primære humane myotuber er vesentlig lavere sammenlignet med in vivo [21-24]. 

1.5   Energimetabolisme i frisk skjelettmuskel  

Skjelettmuskel utgjør rundt 40% av kroppsvekten hos normalvektige individer og er en stor 

forbruker av glukose og fettsyrer. Skjelettmuskel bruker ca. 25% av glukose ved faste, mens 

det bruker 60-85% ved glukoseinntak [25]. Bare en liten prosent av glukose kan bli lagret som 

glykogen i kroppen, mens kroppens kapasitet til å lagre fett er ubegrenset. Som en 

overlevelsesmekanisme er glukose lagret for glukoseavhengige organer som hjerne i fastende 

tilstander, mens skjelettmuskel blir mer avhengig av fettsyreoksidasjon i en slik tilstand. 

Rundt 60% av energiforbruket til skjelettmuskel ved faste er fra lipidoksidasjon og mens man 

hviler. Denne andelen kan øke merkbart ved trening [26]. 
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 I skjelettmuskel er glukoseopptak hovedsakelig mediert av transmembranproteiner og 

glukosetransportører (GLUT)1 og GLUT4 [25]. GLUT1 synes å ha hovedansvaret for basal 

glukosetransport, mens GLUT4 er hovedsakelig ansvarlig for insulin- og kontraksjon-

stimulert glukoseopptak og blir translokert fra intracellulære lagre til plasmamembranen som 

respons på insulin [27]. Når glukose går inn i cellen, blir den fosforylert til glukose-6-fosfat 

av enzymet heksokinase og gjennomgår glykolyse og det dannes pyruvat, ATP og NADH. 

Alternativt, kan glukose-6-fosfat gå gjennom glykogensyntese for lagring [25].  

Fettsyreopptaket i skjelettmuskel skjer ved passiv diffusjon og via transportproteiner. Etter 

opptak i cellen kan fettsyre binde seg til cytosolisk fettsyre-binding protein (FABPc) eller blir 

aktivert av acyl-CoA familie eller fettsyre transport proteiner (FATP) og genererer acyl-CoA 

(FA-CoA). Acyl-CoA kan bli transportert til mitokondrie for β-oksidasjon eller bli lagret som 

lipiddråper i cytoplasma [25].  

I mitokondriell matriks blir acyl-CoA metabolisert gjennom β-oksidasjon til acetyl-CoA. 

Deretter går acetyl-CoA fra både β-oksidasjon og glykolyse inn i TCA-syklus [25]. 

Alternativt kan acyl-CoA bli lagret ved energioverskudd. I dette tilfellet vil acyl-CoA bli 

esterifisert med glyserol og danner monoacylglyserol som deretter blir esterifisert til di- eller 

triacylglyserol (DAG eller TAG) ved monoacylglyserol acyltransferase (MGAT) og 

diacylglyserol acyltransferase (DGAT). Lagring av intramuskulære lipider skjer hovedsakelig 

som lipiddråper. Lipiddråper lagrer fettsyre og kolesteroloverskudd som nøytralt lipid, for det 

meste som TAG eller kolesterol ester [25]. I skjelettmuskelfibre er lipid dråper vist å være 

lokalisert nær mitokondriene [28]. 

I tilfeller ved energioverskudd kan acetyl-CoA som er generert fra glukose, bli brukt for 

lipidsyntese. Acetyl-CoA karboksylase (ACC) som genererer malonyl-CoA fra acetyl-CoA, 

er hoved enzymet for fettsyresyntese. Etter at malonyl-CoA er dannet, blir fettsyre-syntese 

utført ved å legge til to karbon-enheter ved fettsyre-syntase (FASN) til kjedelengden oppnår 

16 karbon atomer. Fettsyrer kan videre få økt kjedelengde (elongering) [25]. 

I tilfeller ved økt energibehov, blir fettsyrer lagret som TAG mobilisert for oksidasjon 

gjennom lipolyse. Hydrolyse av TAG og DAG er mediert av fettvevs triglyserid lipase, 

hormonsensitiv lipase (HSL) og muligens ved andre enzymer. Dette fører til tilgjengelige 

fettsyrer for oksidasjon [25]. 
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Figur 1.2: Energimetabolisme i skjelettmuskel. Glukose blir transportert inn i cellen gjennom transportører 

og blir enten lagret som glykogen eller brukt gjennom glykolyse til å danne pyruvat. Opptak av fettsyrer er utført 

av ulike transportproteiner. Intracellulære fettsyrer er bundet til cytosolisk fettsyrebindingproteiner (FABPc) og 

aktivert av acyl-CoA syntase. I tilfelle ved overskudd av energi, kan FA-CoA bli inkorporert i komplekse lipider 

som diacylglyserol (DAG), triacylglyserol (TAG) og fosfolipider (PL), og settes sammen til lipid dråper for 

lager. I tilfeller ved energi behov vil TAG og DAG bli hydrolysert av adipose triglyserid lipase og hormon-

sensitiv lipase (HSL) til frie fettsyrer. FA-CoA som kommer fra eksogene og endogene fettsyrer blir brukt til 

forbrenning og transporteres inn i mitokondrie via karnitin palmytoyltransferase (CPT) 1 og 2, og deretter 

metabolisert gjennom β-oksidasjon og dannelse av acetyl-CoA som går inn i TCA-syklus. Citrat kan unngå TCA-

syklus, bli konvertert til acetyl-CoA i cytosol, og deretter malonyl-CoA ved acetyl-CoA karboksylase (ACC). 

Malonyl-CoA dekarboksylase (MCD) katalyserer den reverse reaksjonen og konverterer malonyl-CoA til acetyl-

CoA. Malonyl-CoA kan bli syntetisert til fettsyrer ved fettsyresyntase (FASN). Malonyl-CoA hemmer også CPT1 

og derfor hemmer opptak og oksidasjon av fettsyrer i mitokondriene. Dette forklarer den hemmende effekt av 

glukose på fettsyreoksidasjon. Fettsyre har også evne til å undertrykke glukoseoksidasjon gjennom hemming av 

pyruvat dehydrogenase (PDH) ved acetyl-CoA og ved hemming av glykolytiske enzymer ved cytosolisk citrat 

[25]. Figuren er modifisert fra [25].  
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1.5.1   Metabolsk fleksibilitet 

Skjelettmuskel er hovedorganet for lipid og glukoseoksidasjon i kroppen [29]. Den har evnen 

til å skifte mellom substrater til forbrenning avhengig av substrat-tilgjengelighet, 

treningsintensitet og fysiologiske tilstander. Glukoseoksidasjon dominerer normalt etter et 

måltid, mens fettoksidasjon øker ved både fasting og etter lange treningsøkter [29]. Evnen til 

å skifte mellom hovedsakelig lipidoksidasjon i løpet av fasting til å øke glukoseoksidasjon og 

undertrykke lipidoksidasjon i respons til insulin [30, 31] kalles metabolsk fleksibilitet og er 

karakteristisk for en frisk skjelettmuskel [32, 33]. Mangel på denne evnen til å kunne skifte 

mellom glukose og lipidoksidasjon kalles metabolsk infleksibilitet [33]. Fedme, 

insulinresistens og type 2-diabetes er forbundet med redusert lipidoksidasjon under fasting, 

svekket postprandialt skifte fra lipid til glukoseoksidasjon og redusert kapasitet til å øke 

lipidoksidasjon som respons på økt fysisk aktivitet [31, 34-36]. 

Substratvalget til vevet ble først beskrevet av Randle et al. og ble kalt ˮglukose – fettsyre 

syklusˮ eller ˮRandle syklusˮ [37]. Randle et al. foreslo at glukoseoksidasjonen inhiberes av 

fettsyre [37]. Dette er mediert ved inhibisjon av flere glykolyttiske trinn. Pyruvat 

dehydrogenase (PDH), enzymet som konverterer pyruvat til acetyl-CoA, er inhibert av acetyl-

CoA og NADH akkumulering fra fettsyreoksidasjon [25]. Overskuddsproduksjon av citrat på 

grunn av høy fettsyremetabolisme, forlater mitokondrie og inhiberer enzymet i glykolysen, 6-

fosfofrukto-1-kinase som resulterer i en økning av glukose-6-fosfat, dette fører til redusert 

glukoseopptak og oksidasjon [38]. Det motsatte skjer når glukose undertrykker 

fettsyreoksidasjon, dette blir av og til kalt for ˮreverse Randle syklusˮ [39, 40]. Denne 

inhibisjonen skjer fordi citrat forlater TCA-syklus og blir transportert til cytosol hvor den 

aktiverer ACC og blir konvertert til acetyl-CoA. Deretter blir acetyl-CoA konvertert av ACC 

til malonyl-CoA som inhiberer CPT1 og derfor opptak og oksidasjon av fettsyrer i 

mitokondriene [25]. Dette betyr at samme molekyl, citrat, signaliserer i både mettende (høy 

konsentrasjon av glukose) og fastende (høy konsentrasjon av fettsyre) tilstand [39].  

 

1.6   Triacylglyserol  

TAG er hovedkilden for vår diett-energi og ulike og kompliserte mekanismer for dets 

fordøyelse, opptak, distribusjon og lagring, viser betydningen av TAG som høykapasitets-

form for energilagring i kroppen [41]. TAG er den hovedtypen av nøytralt lipid og er en 
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heterogen gruppe av molekyler med et glyserolmolekyl og 3 fettsyrer bundet ved ester 

binding. TAG har mange viktige funksjoner i levende organismer. De er hovedlageret for 

fettsyremolekyler som er viktig for energiforbruk og syntese av membranlipider. 

Energilagring av TAG i pattedyr foregår mest i fettceller. I tillegg til energilagring, beskytter 

TAG syntese, celler fra toksiske effekter av fettsyreoverskudd [42]. 

Selv om TAG er essensiell for normal fysiologi, vil overskudd og akkumulering av TAG i 

fettvev resultere i fedme, og akkumulering i andre vev er assosiert med organdysfunksjon. For 

eksempel er overdreven TAG-samling i skjelettmuskel og lever assosiert med insulinresistens 

og kardiomyopati i hjertet [42]. Med hensyn til utbredelse av fedme og relaterte sykdommer 

med forstyrrelser i energiomsetningen, er det viktig å forstå de grunnleggende prosessene i 

syntese og lagring av TAG. 

Det ble kjent to hoved mekanismer for TAG syntese i 1950 og 60-tallet: Glyserolfosfat-veien 

og monoacylglyserol (MAG)-veien. Begge synteseveier bruker FA-CoA, det aktiverte form 

av fettsyre syntetisert av intracellulær acyl-CoA syntase, som acyl donor. Glyserolfosfat-veien 

foregår i de fleste cellene, mens MAG-veien er funnet i spesifikke celletyper som 

enterocytter, hepatocytter og adipocytter, hvor det skjer en reesterifisering av hydrolysert 

TAG. MAG-synteseveien er den dominerte synteseveien av TAG i tynntarmen, hvor TAG 

syntetiseres av hydrolyserte komponenter fra dietært-fett [42]. 

Glyserolfosfat-synteseveien foregår gjennom de novo inkorporering av glyserol-3-fosfat til 

glyseridenhet ved esterifisering av dets hydroksyl gruppe, etterfulgt av DAG dannelse og 

tilslutt eseterifisering til TAG [41]. 

I den siste reaksjonen av begge synteseveier, er ett acyl-CoA og ett diacylglyserol (DAG) 

molekyl, kovalent bundet for å danne TAG. Denne reaksjonen er katalysert av DGAT 

enzymene. TAG-syntese synes å foregå mest i endoplasmatisk retikulum [42]. Hepatocytter 

har kapasiteten til å syntetisere TAG fra begge synteseveier [41]. 
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Figur 1.3: Synteseveier for TAG: Monoacylglyserol veien starter med acylering av MAG med acyl-CoA 

katalysert av monoacylglyserol acyltransferase, videre legges en acyl-CoA til ved DGAT1 eller DGAT2 enzym 

og sluttproduktet blir TAG. Glyserolfosfat veien starter med acylering av G-3-P med GPAT-enzym 

(glyserolfosfat acyltransferase) og det legges en acyl-CoA til ved AGPAT-enzym (acylglyserolfosfat 

acyltransferase) og enda en acyl-CoA gruppe til ved PAP-enzym (fosfatidat fosfatase) og det dannes 

diacylglyserol som videre bindes kovalent med acyl-CoA og danner TAG. Siste reaksjonen katalyseres av 

DGAT1 og DGAT2 enzymer. Figur og teksten er modifisert fra [43]. 

 

1.7   DGAT enzymer 

DGAT aktivitet ble først oppdaget i 1956. Begge enzymene er involvert i siste trinn av 

triacylglyserolsyntese ved å katalysere dannelsen av TAG fra DAG. Selv om det har vært mye 

interesse for biokjemien til TAG-syntese, har det vært vanskelig å bevise relasjonen mellom 

DGAT og TAG-syntese. Kloning av DGAT-gener og tilgang på molekylære verktøy, har 

gjort det mulig å vise at det finnes minst to DGAT enzymer i de fleste eukaryote celler. Disse 
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enzymene er ulike på både DNA-nivå og proteinsekvens. De har også ulike cellulære, 

biokjemiske og fysiologiske funksjoner [42]. 

Tidligere studier viser at både DGAT1 og DGAT2 har funksjon som DGAT enzymer. 

Overekspresjon av enten DGAT1 eller DGAT2 i planter, insekt- eller pattedyrceller øker in 

vitro DGAT-aktivitet, generering av TAG fra ulike acyl-CoA og DAG substrater [44, 45]. I 

tillegg økte overekspresjon av enten DGAT1 eller DGAT2 de novo syntese og akkumulering 

av TAG. Vev fra mus med mangel på et av enzymene har også vist redusert DGAT-aktivitet 

og TAG-nivå [46].  

DGAT1 og DGAT2 kan ha ulike funksjoner på grunn av deres topologi, proteinpartnere og 

subcellulær lokalisering [42]. Enzymene interagerer antagelig med ulike cellulære proteiner 

og deltar i ulike synteseveier for TAG-dannelse. ”Tap-av-funksjons-studier” på sopp og mus 

indikerer at DGAT2 gir opphav til TAG som antageligvis kommer fra de novo fettsyre-

synteseveien [46]. Studier foreslår at DGAT2 er ansvarlig for inkorporering av TAG fra 

endogene fettsyrer. I motsetning til det kan DGAT1 være involvert i esterifisering av 

eksogene fettsyrer tatt opp av celler eller re-esterifisering av hydrolysert TAG [46]. 

DGAT1 og DGAT2 er viktige modulatorer for energimetabolisme. DGAT2 ser ut til å være 

dominant DGAT enzym for kontroll av TAG homeostase in vivo [46]. DGAT2-/- mus kan ikke 

overleve mer enn 24 timer etter fødsel. Mangel på enzymet reduserer de substratene som er 

nødvendige for energimetabolisme. TAG-innhold hos mus med DGAT2 mangel var redusert 

med 90% og det var nesten ingen TAG i lever. Plasmanivåer av TAG var redusert med 64%, 

frie fettsyrer med 80% og glukose med 60% [46]. Disse funnene viser betydningen av 

DGAT2 i TAG-metabolisme i pattedyr. Studier viser at DGAT1 ikke kan kompensere for 

DGAT2 mangel i in vivo studier. Hepatocytter fra DGAT2-/- mus har normal DGAT1 

ekspresjon og kan syntetisere TAG, kun når eksogent fettsyre er tilgjengelig [46]. 

I motsetning til DGAT2-/-  mus, kan mus med DGAT1 mangel overleve. De er resistente for 

diett-indusert fedme gjennom en makansime som involverer økt energiforbruk og har lavere 

nivå av TAG i vev. DGAT1-mangel beskytter dem også mot insulin resistens [47].   

1.7.1   DGAT1  

DGAT1 i pattedyr er uttrykt i skjelettmuskel, hud, tarm, testikkel og har mindre 

ekspresjonsnivå i lever og fettvev [41]. DGAT1, i likhet med DGAT2 er involvert i siste trinn 

av TAG-syntese ved å katalysere dannelsen av TAG fra DAG. En av de viktigste forskjellene 
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mellom DGAT1 og DGAT2 er multifunksjonalitet av DGAT1 ved å ha evne til å esterifisere 

både DAG og MAG. Dette er særlig viktig, ikke kun for at det gir den evnen til DGAT1 i å 

kunne esterifisere begge glyserid produkter fra TAG hydrolyse, men at i ikke-hepatiske vev, 

kan MAG være hovedsubstrat for TAG-syntese [41]. DGAT1 har også ytterligere 

acyltransferase aktivitet utover esterifisering av DAG in vitro, i forhold til DGAT2. For 

eksempel DGAT1 er en potent acyl-CoA: retinol acyltransferase (ARAT) [48], som 

katalyserer syntese av retinylester fra retinol (vitamin A) og acyl-CoA substrater. ARAT er et 

av to enzymene som katalyserer esetrifisering av retinol i pattedyr [49].  

1.7.2   DGAT1-hemmer 

I denne oppgaven har vi brukt DGAT1-hemmer A-922500. Denne hemmeren var brukt på 

Zucker-fatty rotter og diet-indusert dyslipidemiske hamster. De fikk ulike doser av hemmeren 

i 14 dager. Kronisk inhibisjon av DGAT1-enzymet med denne hemmeren ga en signifikant 

reduksjon av serum TAG i både Zucker-fatty rotter (39%) og hyperlipidemiske hamster 

(53%). Det var også en signifikant reduksjon av plasma frie fettsyrer i begge arter. I tillegg 

var det økning av HDL-kolesterol i rottene ved bruk av hemmeren. Denne studien var første 

studie som rapporterte at inhibisjon av DGAT1 med en selektiv hemmer fører til signifikant 

reduksjon av TAG-nivå i både genetiske og diet-induserte dyremodeller med 

hypertriglyseridemi [50].  

 

Figur 1.4: Strukturformen til DGAT1-hemmer A922500 som ble brukt i oppgaven [50]. 

1.7.3   Effekt av DGAT1 inhibisjon in vivo 

Effekt av DGAT1-inhibisjon ble testet på mus med diet-indusert fedme. For dette ble det 

brukt en potent DGAT1-hemmer fra Bayer, kjent som komponent 4a. Kronisk DGAT1 

inhibisjon med en dose på 3 mg/kg av komponent 4a førte til en signifikant reduksjon av TAG 

nivå i lever. Hemmeren har også vist en doseavhengig reduksjon av plasma-TAG med doser 

på 0.3, 3 og 30 mg/kg. Reduksjonen i plasma-TAG var henholdsvis 73, 93 og 100% [51].  
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1.7.4   Effekt av DGAT1 inhibisjon in vitro 

T863 er en potent DGAT1-hemmer får både mennesker og mus DGAT1 in vitro. I en akutt 

lipid-utfordring modell, viste oral administrasjon av T863 en signifikant forsinket fett 

absorpsjon og førte til lipid akkumulering i tynntarmen av mus [52]. Oral administrasjon i to 

uker av T863 i diett-induserte mus med fedme, resulterte til vekttap, reduksjon av serum og 

lever TAG-nivå og forbedret insulinsensitivitet [52].  

1.7.5   DGAT2 

Eksistens av et andre DGAT-enzym ble spekulert da DGAT1-/- mus hadde normalt TAG-

plasmanivå, lagret TAG i fettceller og viste noe DGAT-aktivitet i mange vev [53]. I 2001 ble 

et andre DGAT enzym renset fra soppen Mortierella ramanniana. Dette førte til kloning av 

pattedyr-DGAT2 og identifisering av en syv-medlem genfamilie [45, 54]. 

DGAT2 blir uttrykt i mange vev, særlig de som lager store mengder av TAG. I mennesker er 

høye nivå av DGAT2-mRNA funnet i lever, fettvev, skjelettmuskel og brystkjertel og noe 

lavere nivå i testikler, perifere leukocytter og hjerte [45].     

1.7.6   DGAT2 hemmer  

DGAT2-hemmer JNJ-DGAT2-A ble brukt i denne oppgaven. Denne hemmeren har tidligere 

vært brukt i en in vitro studie på HepG2 celler. I studien var 13C3-D5-glyserol brukt som 

tracer for måling av TAG-metabolisme. Resultatet fra studien viste at 13C3-D5-glyserol 

inkorporering i TAG hovedsakelig var mediert av DGAT2, og ikke DGAT1 i HepG2 celler in 

vitro. Dette indikerer at DGAT2 bruker primært endogene fettsyrer for TAG syntese [55]. 

 

   

Figur 1.5: Strukturformen til DGAT2-hemmer JNJ-DGAT2-A som ble brukt i oppgaven [55]. 
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1.7.7   Effekt av DGAT2 inhibisjon in vivo 

Effekt av DGAT2 inhibisjon ble testet på diett-indusert fedme hos mus. For dette forsøket ble 

det brukt en DGAT2 hemmer, kalt komponent 2. DGAT2-hemmeren ble gitt oralt til dyrene i 

30 dager. Det var ingen forskjell i kroppsvekt mellom behandlede dyr med DGAT2-hemmer 

og kontrollgruppen. DGAT2-hemmer viste en signifikant reduksjon i både plasma TAG og 

hepatisk TAG-nivå. Hemmeren viste derimot ingen endring på plasma insulin og 

glukosesensitivitet, sammenlignet med kontrollgruppe [56]. 
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2 Hensikten med oppgaven 
 

DGAT1 og DGAT2 er to enzymer som katalyserer det siste trinnet i TAG syntesen. Selv om 

begge enzymene katalyserer sammen reaksjon, har de ulike proteinsekvenser og muligens 

ulike fysiologiske roller. TAG er hovedveien for transport av dietært fett i form av 

kylomikroner og VLDL og viktig for lagring av intracellulær overskuddsenergi [55]. Et 

eksempel på betydningen av TAG er alvorlig insulinresistens i pasienter med lipodystrofi, en 

genetisk tilstand karakterisert av redusert TAG syntese og lagring i fettvev [57]. Likevel kan 

TAG-akkumulering resultere i fedme og ektopisk lagring av TAG i organer som lever og 

skjelettmuskel assosieres med insulinresistens [58]. En potensiell terapeutisk strategi er 

inhibisjon av TAG syntese og dette involverer DGAT- enzymene.  

Hensikten med denne oppgaven er å studere om DGAT enzymene påvirker 

glukosemetabolismen i humane myotuber ved bruk av ulike selektive DGAT-hemmere. 

I denne oppgaven har vi brukt DGAT1-hemmer A922500 og DGAT2-hemmer JNJ-DGAT2-

A og følgende delmål ble satt: 

• Undersøke mulige effekter av DGAT enzyminhibisjon på glukosemetabolisme i 

humane myotuber ved bruk av radioaktiv glukose som substrat og samtidig inhibisjon 

av ett eller begge enzymer med selektive DGAT-hemmere 

• Undersøke effekt av DGAT inhibisjon på glykogensyntese med eller uten insulin 

tilsatt akutt 

• Undersøke effekt av DGAT inhibisjon på inkorporering av radioaktiv acetat i ulike 

lipidklasser i myotuber 

• Undersøke konsentrasjonseffekter av to ulike DGAT2-hemmere på glukose- og 

lipidmetabolisme i myotuber ved bruk av radioaktiv glukose og oljesyre som 

substrater 

• Undersøke konsentrasjonseffekter av to ulike DGAT2-hemmere på glukose og 

lipidmetabolisme i humane leverceller ved bruk av radioaktiv glukose og oljesyre som 

substrater 
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3  Materiale og metode 
 

3.1   MATERIALE 
 

Tabell 3.1: Oversikt over utstyr som ble brukt. 

Utstyr Leverandør Sted 

Multikanal pipette Thermo Scientific USA 

Finpipette Thermo ELECTRON 

CORPORATION 

USA 

10 ml pipette Costar, Corning Inc. USA 

25 ml pipette Costar, Corning Inc. USA 

15 ml sentrifuge rør Centristar, Corning Inc. USA 

50 ml sentrifuge rør Centristar, Corning Inc. USA 

Reagent reservoar 25 ml VWR USA 

Grant varmebad Grant Instruments UK 

Countess automated cell counter Gibco, Invitrogen UK 

Countess counting chamber slides Gibco, Invitrogen UK 

Kubota 2010 Compact Tabletop Centrifuge Kubota Corporation Osaka, 

Japan 

Esco CellCulture, CO2 Incubator Esco Micro Pte. Ltd Singapor 

Costar CellBIND 

96-brønnersbrett 

Costar, Corning Inc. USA 

NUNCLON 96-brønners brett VWR USA 
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NUNC EasYFlask 75 cm2 Thermo Fisher Scientific Denmark 

Varmeplate Techne LTD UK 

Scintillasjonsrør A Canbera Company Australia 

Acetat foil for microtest Sarstedt Inc USA 

Unifilter- 96 GF/B PerkinElmer Inc. USA 

Isoplate - 96 PerkinElmer Inc. USA 

Trappestativ og utstyr (silikonlapp, 

metallskruer og metallplate) 

Teknisk avdeling, universitetet 

i Oslo 

Oslo, 

Norge 

Topseal-A PLUS PerkinElmer Inc. USA 

Prtein brett, 96 well plate non treated, flat 

bunn 

VWR USA 

Varmeplate Techne LTD UK 

Heraeus Fresco 21 Centrifuge Thermo Scientific Denmark 

Costar CellBIND 

12-brønnersbrett 

Costar, Corning Inc. USA 

Victor TM X4 Multilable Plate Reader PerkinElmer Inc. USA 

Mikrobeta2 Microplate Counter 2450 PerkinElmer Inc. USA 

TLC Silica gel 60 Merck Tyskland 

GraphPad Prism 7.02 version for PC and Mac Graphpad Software Inc. USA 

Bio Vortex V1 MONTEBELLO 

DIAGNOSTICS A/S 

Oslo, 

Norge 
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3.2   Kjemikalier og Reagenser 

Tabell 3.2: oversikt over kjemikalier og reagenser som ble brukt. 

 

Kjemikalie/Reagens Leverandør Sted 

Utsåingsmediet til skjelettmuskelceller (se 

vedlegg) 

Gibco, Invitrogen Paisley, Skottland, 

Storbritannia 

Differensieringsmediet til  

skjelettmuskelceller (se vedlegg) 

Gibco, Invitrogen Paisley, Skottland, 

Storbritannia 

Utsåingsmediet til HUH7 celler Gibco, Invitrogen Paisley, Skottland, 

Storbritannia 

Bio-Rad Protein Assay Dye reagent 

concentrate 

Bio-Rad 

Laboraties Inc. 

Hercules, CA, USA 

Tryptan Blue Solution (0,4%) SIGMA Sigma-Aldrich St. Louise, MO, USA 

D-[14C(U)] glukose 107,3 µCi/mmol PerkinElmer Boston, MA, USA 

Oleic acid, -[1-14C] 59.0 mCi/mmol PerkinElmer Boston, MA, USA 

Bovint serumalbumin (BSA) Sigma-Aldrich St. Louise, MO, USA 

L-karnitin hydroklorid Sigma-Aldrich St. Louise, MO, USA 

DPBS med Hepes     

Dimetylsulfoksid (DMSO)     

NaOH     

PBS for HUH7 celler     

[14C]acetate (50.5 mCi/mmol) PerkinElmer   

NEN® 

 Boston, MA, US 
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oljesyre     

glukose     

Optiphase Ultima gold  PerkinElmer Waltham, MA, USA 

EtOH 70%     

EtOH 96%     

DGAT2-hemmer (PF-06424439)     

Insulin (Actrapid) Vitusapotek, 

Blindern 

  

Fetal Calf Serum (FCS)     

DMEM med 10 mM HEPES     

DGAT1-hemmer (A922500)     

DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A)     

 

3.3   Dyrking av muskelceller 
 

Muskelcellene (myoblaster) som ble brukt var isolert fra skjelettmuskelbiopsier (musclus 

vastus lateralis). Disse cellene ble oppbevart i flytende nitrogen i nitrogentank (cellebanken). 

(se vedlegg for donorkarakteristika).  

  

3.3.1   Utsåing 

Donorcellene tas ut fra nitrogentanken. Disse cellene er frosset og må tines før videre arbeid. 

Antall celler i hver ampulle skal i utgangspunktet være mellom 0.7*106 – 1*106, men det kan 

være variasjoner. Utsåingsmediet ble varmet opp i varmebadet ved 44 °C og ca. 4 ml av 

mediet ble overført til et 50 ml rør. Ampullen med donorcellene varmes opp og innholdet ble 

overført til røret, slik at totalvolumet ble rundt 5 ml. Røret sentrifugeres i 1800 RPM i 5 

minutter. Cellepelleten vil ligge i bunnen etter sentrifugering. Mediet i røret er 

utsåingsmedium. Cellesuspensjonen ble deretter overført til cellebrett og mengde per brønn er 
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avhengig av hvilken type brett vi bruker. Det tilsettes 100 µl av cellesuspensjonen til hver 

brønn av en 96-brønnersbrett. For 12-brønnersbrett, tilsettes 1 ml av cellesuspensjonen til 

hver brønn. Brettene ble deretter plassert i et 5 % CO2-kontrollert inkubatorskap i ca. 24 timer 

ved 37 °C.  

3.3.2 Proliferasjon 

Utsåingsmediet ble byttet ut med proliferasjonsmediet etter ca. 24 timer (dette ble gjort kun 

for første forsøket. Ellers brukte vi proliferasjonsmediet helt fra starten for resterende forsøk). 

Dette gjøres ved å suge av mediet først og deretter tilsette proliferasjonsmedium. Dette mediet 

skal legge forholdene til rette for celleproliferasjonen. Mediet ble byttet hver annen dag eller 

maks etter 3 dager til cellene ble ca. 80 % konfluente. De ble inkubert ved samme betingelser 

som før. Denne fasen tar som regel mellom 7 til 10 dager. 

3.3.4 Differensiering 

Proliferasjonsmediet ble byttet ut ved differensieringsmediet etter at cellene er blitt 

konfluente. Differensieringsprosessen tar mellom 5 til 7 dager og cellene ble da til 

flerkjernede, langstrakte myotuber etter denne prosessen. Mediet ble byttet hver annen dag 

med samme betingelser for oppbevaring som andre faser.  

 

 

3.4   Deteksjon av 14C substratoksidasjon 
 

Substratoksidasjon metoden brukes for kvantifisering av 14CO2 produsert av isolerte enzymer, 

organeller eller intakte celler [59]. Et lukket trappesystem bestående av en 96 brønners brett 

med celler i bunnen, glassfiberfilter fuktet med 1 M NaOH på toppen og en silikonpakning 

som ligger mellom dem sørger for måling av radioaktiviteten av 14C-radiomerket substrat. 

CO2 blir fanget av filteret og måles senere ved hjelp av 2450 MicroBeta2 scintillasjonsteller 

(PerkinElmer). 
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Figur 3.1: Illustrasjon av utstyr som ble brukt til substratoksidasjonsmetoden: A: 96-brønners-brett med 

differensierte myotuber; B: Silikonpakningen som ligger mellom cellebrett og filterbrett; C: Filterbrettet 

(Unifilter GF/B) som blir fuktet med 1 M NAOH; D: Aluminiumplaten ligger på toppen for å holde en konstant 

jevnt press. Figuren er hentet fra [59]. 

 

3.4.1   Trappingprosessen for CO2 

Differensierte myotuber som var dyrket i 96-brønnersbrett ble behandlet med enten 1 µM 

DGAT1-hemmer eller 10 µM DGAT2-hemmer, eller begge hemmere og med og uten 200 

µM oljesyre. Substratmediet var laget av DPBS med HEPES (10 mM), L-karnitin, BSA, kald 

glukose og radiomerket glukose. For kontroll brukte vi 0.1% DMSO. 

Filterbrettet (Unifilter GF/B) ble aktivert ved å tilsette 20 µl 1 M NaOH til hver brønn. 

Filteret på hjørnene, hvor låsene skal ligge, ble fjernet og plastfilmen ble festet under brettet. 

Cellebrettet ble plassert på trappebeholderen, silikonlappen legges på og det ble brukt skruer 

på hjørnene for å stabilisere trappeenheten. Filterbrettet ble lagt over silikonpakningen og 

tilslutt ble aluminiumsplaten lagt på toppen og presset sammen til en lukket enhet ved 

trappebeholderen. Deretter ble trappeenheten inkubert ved 37 °C i 4 timer. CO2 som blir 

produsert av cellene i løpet av inkubasjonen, blir fanget opp av filteret.  

Etter inkubasjonen ble 40 µl tellevæske (UltimaGold) tilsatt hver brønn av filteret og det 

forsegles med PerkinElmer plastfilm. Brettet skal stå i 2 døgn før oksidasjonen kan bli telt av 

2450 MicroBeta2 scintillasjonsteller (PerkinElmer). 
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Figur 3.2 Substratoksidasjonsmetoden: Adherente celler tar opp det 14C-radiomerkede substratet og CO2 som 

blir dannet ved cellulær respirasjon, fanges opp av det alkaliske filteret på toppen og mengden kvantifiseres ved 

MicroBeta teller. Det som ikke oksideres vil akkumuleres i cellene og mengde radioaktivitet kan kvantifiseres. 

Figuren er hentet fra [59]og er lett modifisert. 

 

3.4.2 Celleassosiert radioaktivitet (CA) 

Etter 4 timer inkubasjonen av cellebrettet i det lukkede systemet, ble mediet i brønnene suget 

av og cellene vasket med 2 x 200 µl PBS. Deretter tilsettes 150 µl 0.1 M NaOH til hver brønn 

og brettet legges til frysing. Det frosne brettet ble tatt ut for tining. 50 µl av innholdet i hver 

brønn ble overført til en Isoplate 96-brønnersbrett og 100 µl tellevæske (UltimaGold) ble 

tilsatt hver brønn. Brettet plasseres i MicroBeta for telling. Celleassosiert radioaktivitet (CA) 

sier oss noe om mengden radioaktivitet som blir akkumulert inn i cellene.  

 

3.5   Bradfords metode for proteinmåling 
 

Bradfords metode involverer binding av Coomassie Brilliant Blue G-250 til protein. Denne 

bindingen fører til et fargeskifte fra rødt til blått og endrer absorpsjonsmaksimum av 

fargereagenset fra 465 til 595 nm [60]. Det er denne økning i absorpsjonen som er grunnlaget 

for proteinmålingen. Graden av fargeendringen sier oss noe om konsentrasjonen av protein i 

Filter fuktet med 1 M 

NAOH 

Filterbrett  

Silikonlapp 

Cellebrønner med mediet 

Adherente celler 
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den ukjente prøven. En sterk blå farge indikerer høy konsentrasjon av protein i den ukjente 

prøven. Metoden er enkelt og reproduserbar og avlesningen tar kun 2 minutter å fullføre [60].  

Cellebrettet og standarder med bovint serumalbumin (BSA) ble tatt ut for tining. 50 µl av 

cellelysatet ble overført til en 96-brønners mikrotiterplate etter å ha skrapt løs de lyserte 

cellene. 2 rader av brettet ble satt av til BSA standarder med konsentrasjoner av 0, 5, 10, 20, 

40, 80 og 160 µg/ml, fortynnet i 0.1 M NaOH. 50 µl av hvert standard ble overført til brettet 

(2 paralleller). Fargereagenset lages ved å fortynne Bio-rad Protein Assay Dye Reagent 

Concentrate med destillert vann i forholdet 1:5. 200 µl av dette ble tilsatt hver brønn. Deretter 

ble brettet målt på Wallac Victor X4 Multimode plateleser (PerkinElmer). 

3.6   Lipiddistribusjon 
 

Skjelettmuskelceller ble dyrket i 12-brønnersbrett og etter 6-7 dager differensiering ble 

myotuber inkubert med 100 µM [14C]acetat (0.5 µCi/ml) i DMEM-glutamax (5,5 mM 

glukose) og BSA (10 µM) for 4 timer. DGAT1-hemmer (DGAT1i) (A922500, 1 µM) eller 

DGAT2-hemmer (DGAT2i) (JNJ-DGAT2-A, 10 µM) ble tilsatt 30 minutter før radioaktiv 

substans og var tilstede under forsøket. Myotubene ble deretter vasket 2 x 0,5 ml PBS og 

høstet i 250 µl 0,1% SDS-løsning i glassrør (Sliffrør). 2 paralleller, hvert på 10 µl ble tatt ut 

fra hver prøve til proteinmåling (Pierce metoden). For å utføre Folch ekstraksjon 

(lipidekstraksjon), ble 5 ml kloroform:metanol (2:1) tilsatt. Som umerket carrier ble 50 µl 

kalveserum (FCS) tilsatt. 1 ml 0.9% NaCl buffer (pH 2) ble tilsatt hvert rør og ristet kraftig. 

Løsningen ble deretter separert i to faser: vannfasen og lipidfasen. Vannfasen (øverste fase) 

ble sugd av og lipidfasen ble dampet inn under nitrogen på vannbad. Etter inndamping ble 

lipidfasen tilsatt 120 µl heksan. 

Hele løsningen fra hvert rør ble applisert på tynnsjiktplate (TLC, Silica gel 60). Som 

standarder ble mono- (MAG), di- (DAG) og triacylglyserol (TAG)-MIX (Supelco), 

kolesterolester (CE, Supelco) og frie fettsyrer (FFA, Sigma) applisert. Det ble benyttet et 

upolart løpemiddel bestående av heksan: eter: eddiksyre (65:35:1) for separasjon i et lukket 

kammer. Etter ca.1 time ble TLC-platen tatt ut av kammeret, lufttørket og deretter plassert i et 

lukket jod-kammer. Jodid vil binde seg til de umettede bindingene og farger lipidene gule. Fra 

topp til bunn, representere jodid flekkene henholdsvis: Kolesterol ester, triacylglyserol 

(TAG), frie fettsyrer (FFA), diacylglyserol (DAG) og fosfolipider (PL). De ulike båndene ble 

deretter klippet ut og plassert i scintillasjonsrør og tilsatt 3 ml tellevæske (UltimaGold) for 

måling av radioaktivitet i en Packard Tri-Carb 1900-TR scintillasjonsteller (PerkinElmer). 
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3.7   Glykogensyntese 
  

Differensierte myotuber som var dyrket på 12-brønnersbrett fikk DMEM med 10 mM HEPES 

uten glukose i 90 minutter, for å ”sulte” cellene. Deretter ble myotubene behandlet med D-

[14C(U)]glukose (1 µCi/ml, 5,5 mM) og 1 µM DGAT1-hemmer eller 10 µM DGAT2-hemmer 

ved tilstedeværelse eller fravær av 100 nM insulin og inkubert ved 37 °C i 3 timer.  

Etter inkubering ble myotubene vasket 2 ganger med 1 ml PBS per brønn og høstet med 250 

µl 1 M KOH. 10 µl av løsningen tas ut for måling av protein ved Pierce (BCA) metoden. 220 

µl av lysatet ble overført til en 2 ml Eppendorfrør. Det ble tilsatt 70 µl 60 % KOH og 36,7 µl 

glykogen, slik at sluttkonsentrasjonen av de to ble henholdsvis 19 % og 20 mg/ml. Rørene ble 

satt på Vortex og inkubert ved 80 °C på varmeblokk. Deretter ble 1,5 ml iskald 96 % etanol 

tilsatt for å få glykogenutfelling og prøven sentrifugert ved 10000 rpm i 20 minutter ved 4 °C. 

Pelleten ble vasket med 70 % etanol og sentrifugert igjen ved 10000 rpm i 20 minutter ved 4 

°C. Supernatanten ble forsiktig fjernet og pelleten tørket ved romtemperatur og resuspendert i 

destillert vann. Innholdet i hvert Eppendorfrør ble overført til scintillasjonsrør og 

radioaktivitet ble målt ved Liquid Scintillation (Packard Tri-Carb 1900 TR, PerkinElmer) og 

mengde glykogen ble målt.  

 

3.8   HuH7 celler 
 

HuH7 cellene er godt differensierte hepatocytter fra levertumor av en 57 år gammel japansk 

mann. HuH7 cellelinjen er udødelige tumorceller og vokser adherent på overflaten av flasker 

og cellebrett [61]. 

 

3.8.1   Dyrking 

Cellene ble tatt ut fra nitrogentanken og satt til tining. Deretter ble de overført til et 50 ml rør 

og utsåingsmediet ble tilsatt slik at totalvolumet ble 10 ml. Røret som inneholdt celler ble 

sentrifugert ved 1600 rpm i 5 minutter. Mediet ble suget av og cellepelleten ble resuspendert i 

nytt 10 ml utsåingsmedium og overført til en 75 cm2 celleflaske. Celleflasken ble plassert i 

inkubator ved 37 ºC og 5 % CO2 til de ble 90 % konfluente og klare for splitting. 
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3.8.2   Splitting og utsåing av celler 

Det gamle utsåingsmediet i celleflasken ble suget av og cellene ble vasket 2 ganger med 

HBSS/PBS. For å løsne cellene fra overflaten av flasken ble det tilsatt 1 ml trypsin/EDTA. 

Celleflasken legges i varmeskapet og blir tatt ut etter 3-5 minutter når man ser cellene 

begynner å løsne. Deretter ble 3 ml utsåingsmediet tilsatt og cellesuspensjonen resuspendert 

forsiktig med pasteurpipette. Dette gjøres for å hindre at cellene vokser i klumper. 

Utsåingsmediet ble igjen tilsatt slik at totalvolumet ble 10 ml i celleflasken. 20 µl av 

cellesuspensjonen ble tatt ut og blandet med 20 µl trypanblått for telling på Countess.  

Mengde cellesuspensjon mann tar til utsåing er avhengig av hvilket brett man skal bruke 

videre og om hvor tett man ønsker å så ut. Til en 96-brønnersbrett med 100 µl mediet per 

brønn, ble rundt 12000 celler brukt i hver brønn. Den ønskede mengden ble deretter overført 

til en sentrifugerør og tilsatt utsåingsmediet til et totalvolum av 10 ml og ble sentrifugert ved 

1600 rpm i 5 minutter. Mediet på toppen av røret ble suget av og cellepelleten ble 

resuspendert ved ny utsåingsmediet. Cellesuspensjonen ble deretter overført til en 96-

brønnersbrett (NUNC).   

 

3.9  Konsentrasjonseffekt for skjelettmuskelceller og 

leverceller ved behandling med DGAT2-hemmere 
 

Cellebrettet (cellbind) inneholdende differensierte myotuber ble behandlet med 2 ulike 

DGAT-2 hemmere (JNJ-DGAT2-A og PF-06424439) med ulike konsentrasjoner på 0.1, 1.0, 

10 og 20 µM. Substratmediet var laget av DPBS med HEPES, L-karnitin og BSA. Til dette 

mediet ble det tilsatt enten radiomerket glukose og kald glukose eller radiomerket oljesyre og 

kald oljesyre. Cellebrettet ble inkubert i 4 timer i inkubatoren ved 37 ºC og 5 % CO2. Deretter 

ble substratoksidasjon og CA målt med metoden som var beskrevet i avsnitt 3.4-3.4.2 

Samme oppsett ble også brukt til leverceller.   
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3.10   Statistikk 
 

Samtlige data i denne oppgaven er presentert og standardisert som gjennomsnitt ± SEM, som 

er standardfeilen til gjennomsnittet. Hvert forsøk ble gjennomført 3 til 5 ganger med 2 til 8 

paralleller for hver behandling. Statistiske analyser ble utført ved hjelp av GraphPad Prism 

7.02 og paret parametrisk t-test ble brukt for statistisk sammenligning mellom kontroller og 

de ulike behandlingene. Signifikansnivå på 5 % (p<0.05) ble brukt. 
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4  Resultater  
 

Alle resultatene i denne oppgaven er basert på forsøk med humane skjelettmuskelceller og 

leverceller som ble dyrket som beskrevet under materialer og metode. Alle resultatene er 

presentert som gjennomsnitt ± SEM. 

Funksjonene til enzymene DGAT-1 og DGAT-2 på glukosemetabolismen i humane 

skjelettmuskelceller ble studert ved bruk av selektive hemmere for DGAT1 (A922500) og 

DGAT2 (JNJ-DGAT2-A). Vi undersøkte også om oljesyre hadde noe effekt på 

glukosemetabolismen i nærvær av DGAT-hemmere. Videre ble effekt av DGAT-hemmere på 

basal og insulin-stimulert glykogensyntese og lipiddistribusjon fra [14C]acetat studert i 

humane myotuber. Til slutt så vi på konsentrasjonskurve for muskelceller og leverceller 

(HuH7) ved behandling med DGAT2-hemmer.  

 

4.1  Effekt av DGAT inhibisjon på glukosemetabolismen 

 

Humane skjelettmuskelceller ble behandlet med selektive hemmere av DGAT enzymene i 4 

timer under koinkubering med [14C]glukose. Både glukoseoksidasjon og celleassosiert-

glukose ble undersøkt.   
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Figur 4.1: Effekt av DGAT-hemmere på glukosemetabolismen.  Differensierte myotuber i 96-brønners brett 

ble behandlet med 1 µM DGAT1-hemmer (A922500), 10 µM DGAT2- hemmer (JNJ-DGAT2-A) eller begge 

hemmere (1 og 10 µM) i nærvær av [14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml, 200 µM). Celleassosiert glukose og 

glukoseoksidasjon (CO2) ble målt etter 4 timers inkubasjon ved 37 C. A): Absolutte verdier for celleassosiert 

glukose i nmol/mg protein. B): Normaliserte verdier for celleassosiert glukose vist som prosent av kontroll. C): 

Absolutte verdier for glukoseoksidasjon i nmol/mg protein. D): Normaliserte verdier for glukoseoksidasjon vist 

som prosent av kontroll. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM for n=4 separate forsøk. * = 

signifikant effekt ved p<0.05 versus kontroll (0,1 % DMSO). DGAT, diacylglycerol acyltransferase. 

Resultatene viser en signifikant effekt på reduksjon av celleassosiert [14C]glukose etter 

behandling med DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A) (Figur 4.1. B). Behandling med DGAT1-

hemmer, i motsetning til DGAT2-hemmer, øker celleassosiert [14C]glukose, men effekten 

ikke er signifikant ved bruk av enten absolutte eller normaliserte verdier (Figur 4.1. A, B). 

Ved bruk av begge hemmere, reduseres celleassosiert [14C]glukose og effekten er signifikant 
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hvis man kun tar hensyn til absolutte verdier. Normaliserte verdier vil derimot vise noe 

redusert endring, men ikke noe signifikant effekt. Resultater fra glukoseoksidasjon viser også 

en signifikant reduksjon ved bruk av DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A). Dette ser man ved 

normaliserte verdier som prosent av kontroll (0,1 % DMSO) (Figur 4.1.D). Absolutte verdier i 

nmol/mg protein viser ikke en signifikant effekt av DGAT2-hemmer, men 

glukoseoksidasjonen reduseres (Figur 4.1.C). Dette kan være på grunn av variasjoner i 

resultater vi har fått for hvert enkelt forsøk. Ved bruk av begge hemmere får man en 

signifikant reduksjon av glukoseoksidasjon, uansett om man tar hensyn til absolutte verdier 

eller normaliserte verdier (Figur 4.1.C, D). DGAT1-hemmer har derimot ikke vist noe 

signifikant endring på glukoseoksidasjonen.   

4.2   Effekt av begge DGAT-hemmere på 

glukosemetabolismen i nærvær eller fravær av oljesyre 

(OA) 
 

Vi ønsket å studere om oljesyre (OA) har noe effekt på glukosemetabolismen eller ikke og vi 

har studert denne effekten ved bruk av begge hemmere med eller uten OA, tilsatt samtidig i to 

ulike konsentrasjoner, 100 og 200 µM.  
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Figur 4.2: Effekt av begge hemmere på glukosemetabolismen i nærvær eller fravær av oljesyre. 

Differensierte myotuber i 96-brønners brett ble behandlet med begge hemmere (DGAT1-hemmer 1 µM og 

DGAT2-hemmer 10 µM) i nærvær av [14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml, 200 µM) og med eller uten oljesyre (OA) i to 

ulike konsentrasjoner; 100 µM og 200 µM. Celleassosiert glukose og glukoseoksidasjon ble målt etter 4 timer 

inkubasjon ved 37 C. A):  Absolutte verdier for celleassosiert glukose i nmol/mg protein. B): Normaliserte 

verdier for celleassosiert glukose som prosent av kontroll. C): Absolutte verdier av glukoseoksidasjon i nmol/mg 

protein. D): Normaliserte verdier for glukoseoksidasjon som prosent av kontroll (0,1 % DMSO). Resultatene er 

presentert som gjennomsnitt ± SEM for n=4 separate forsøk. DGAT, diacylglycerol acyltransferase. OA, 

oljesyre. 

Resultater viser en tendens til økning i celleassosiert glukose ved bruk av OA (Figur 4.2. A, 

B), men ingen signifikante endringer. Både glukoseoksidasjon og celleassosiert glukose øker 

noe, men denne økningen ikke er signifikat. Oljesyre viser seg således ikke å ha noen 

signifikant effekt på glukosemetabolismen (Figur 4.2.A-D).    
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4.3   Effekt av DGAT inhibisjon på basal og insulin-

stimulert glykogensyntese 

  

Figur 4.3: Effekt av DGAT-hemmere på basal og insulin-stimulert glykogensyntese i humane myotuber.  

Humane myotuber ble differensiert i 12-brønners brett og ble sultet i 90 minutter (DMEM med 10 mM Hepes 

uten glukose) før de ble inkubert i 3 timer med D-[14C(U)]glukose (2 µCi/ml, 5,5 mM) og i nærvær eller fravær 

av enten DGAT1-hemmer (1 µM) eller DGAT2-hemmer (10 µM). Glykogensyntese ble målt som inkorporering 

av D-[14C(U)]glukose til glykogen i nærvær eller fravær av 100 nM insulin. Resultater er presentert som 

gjennomsnitt ± SEM for n=7 paralleller fra 4 separate forsøk. A): Absolutte verdier for glykogensyntese i 

nmol/mg protein. B): Normaliserte verdier for glykogensyntese i prosent av kontroll (uten insulin). *= 

Signifikant effekt ved p<0.05 versus kontroll uten insulin (0,1 % DMSO). DGAT, diacylglycerol acyltransferase.  

 

Normaliserte verdier for glykogensyntese viser prosentvis endring av glykogensyntese ved 

behandling med DGAT-hemmere med og uten insulin (100 nM) i forhold til kontroll, og 

resultatene viser en signifikant reduksjon av glykogensyntese ved behandling med DGAT2 

hemmer (10 µM), mens DGAT1-hemmer viser ingen signifikant endring (Figur 4.3. B). Man 

får økt glykogensyntese ved tilsetning av insulin og denne effekten var signifikant med 

unntak av insulin pluss DGAT2-hemmer. I dette tilfellet ser man økt glykogensyntese, men 

effekten er ikke signifikant forskjellig fra basalsituasjonen (Figur 4.3. B).   
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4.4   Effekt av DGAT inhibisjon på inkorporering av 

[14C]acetat i ulike lipidklasser 

  

Figur 4.4: Lipiddistribusjon av [14C]acetat i ulike lipidklasser ved DGAT-hemmere. Differensierte 

myotuber ble behandlet med DGAT1-hemmer (1 µM) og DGAT2-hemmer (10 µM) i 4 timer under koinkubering 

med [14C]acetat. Lipider ble deretter isolert ved tynnsjiktskromatografi (TLC) og radioaktiviteten ble målt som 

beskrevet i avsnitt 3.4. A): Inkorporering av [14C]acetat i de ulike lipidklassene (fosfolipid, DAG/kolesterol og 

TAG) som absolutte verdier i nmol/mg. B): Normaliserte verdier av lipid distribusjon som prosent av kontroll. 

Resultatene er representert som gjennomsnitt ± SEM for n=5 separate forsøk. *= Signifikant effekt ved p<0.05 

versus kontroll (0,1% DMSO). DGAT, diacylglycerol acyltransferase, TAG, triacylglycerol, DAG, 

diacylglycerol. 

Acetatinkorporering i cellulære lipider viser at både DGAT1-hemmer og DGAT2-hemmer 

reduserer DAG og kolesterolsyntese, mens DGAT1-hemmer viser seg å ha større effekt på 

fosfolipid og TAG syntese og viser en signifikant reduksjon av både fosfolipid og TAG 

syntese (Figur 4.4. A, B). DGAT2-hemmer har ikke noe signifikant effekt hverken på TAG, 

fosfolipider eller total lipider, selv om det er en tendens til redusert fosfolipidsyntese og totale 

lipider. DGAT1-hemmer gir en signifikant reduksjon i totale lipider, mens denne effekten 

ikke er signifikant for DGAT2-hemmer (Figur 4.4. A, B).   
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4.5   Konsentrasjonskurve for DGAT2 inhibisjon i 

skjelettmuskelceller ved bruk av [14C]glukose 
 

 

Figur 4.5: Konsentrasjonskurve for inhibisjon av DGAT2 enzym ved bruk av to ulike DGAT2-hemmere. 

Differensierte myotuber ble behandlet med ulike konsentrasjoner; 0.1, 1.0, 10 og 20 µM av to ulike DGAT2-

hemmere; DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A) og DGAT2-hemmer (PF-06424439) og ble koinkubert med 

[14C)]glukose (0,5 µCi/ml, 200 µM) i 4 timer. A): Kurven viser celleassosiert glukose med bruk av to ulike 

DGAT2-hemmere i ulike konsentrasjoner i absolutte verdier i nmol/mg protein. B): Kurven viser normaliserte 

verdier av celleassosiasjonen som prosent av kontroll. C): Kurven viser glukoseoksidasjon ved bruk av to ulike 

DGAT2-hemmere i ulike konsentrasjoner i absolutte verdier i nmol/mg protein. D): Kurven viser normaliserte 

verdier av glukoseoksidasjonen som prosent av kontroll. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM for 

n=3 separate forsøk. DGAT, diacylglycerol acyltransferase.     

 

Disse resultatene er basert på tre forsøk og spredningen er ganske stor, siden resultater fra et 

av de forsøkene var ganske ulikt i forhold til de to andre. Derfor er det hensiktsmessig å 
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fokusere mer på normaliserte data, og disse dataene fra celleassosiert glukose viser en 

reduksjon ved bruk av DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A) med økende konsentrasjon av 

hemmeren, men denne effekten er ikke signifikant for noen av de ulike konsentrasjonene 

(Figur 4.5.B). DGAT2-hemmer (PF-06424439) viser seg å ha ingen merkbar endring på 

celleassosiert glukose ved de ulike konsentrasjonene (Figur 4.5.B).  

Resultater fra glukoseoksidasjon viser først noe endring etter å ha økt konsentrasjonen av 

DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A) til 20 µM. Glukoseoksidasjonen reduseres ved bruk av 

denne konsentrasjonen av DGAT2-hemmer, men viser ingen merkbar endring ved 10 µM av 

hemmeren (Figur 4.5.C, D). Noe som ikke stemmer helt med tidligere resultater, hvor vi fikk 

en signifikant reduksjon av glukoseoksidasjon ved bruk av 10 µM av denne hemmeren (Figur 

4.1.C, D). Bruk av DGAT2-hemmer (PF-06424439) viser ingen merkbar endring i 

glukoseoksidasjonen. Hemmeren viser først å redusere glukoseoksidasjonen ved en 

konsentrasjon på 0.1 µM, men denne effekten forsvinner ved økende konsentrasjon av 

hemmeren (Figur 4.5.D).   
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4.6   Konsentrasjonskurve for DGAT2 inhibisjon i 

skjelettmuskelceller ved bruk av [14C]oljesyre 

 

Figur 4.6: Konsentrasjonskurve for inhibisjon av DGAT2 enzym ved to ulike DGAT2-hemmere. 

Differensierte myotuber ble behandlet med ulike konsentrasjoner; 0.1, 1.0, 10 og 20 µM av to ulike DGAT2-

hemmere; DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A) og DGAT2-hemmer (PF-06424439) og ble koinkubert med [1-

14C]oljesyre (0,5 µCi/ml, 100 µM) i 4 timer. A): Kurven viser celleassosiert oljesyre ved bruk av to ulike 

DGAT2-hemmere i ulike konsentrasjoner som absolutte verdier i nmol/mg protein. B): Kurven viser 

normaliserte verdier av celleassosiert oljesyre som prosent av kontroll. C): Kurven viser oksidasjon av oljesyre 

med bruk av to ulike DGAT2-hemmere i ulike konsentrasjoner i absolutte verdier i nmol/mg protein. D): Kurven 

viser normaliserte verdier for oksidasjon av oljesyre som prosent av kontroll. Resultatene er presentert som 

gjennomsnitt ± SEM for n=3 separate forsøk. * = signifikant effekt ved p<0.05 versus kontroll (0,1% DMSO). 

DGAT, diacylglycerol acyltransferase. 

Resultater fra celleassosiert oljesyre viser en signifikant reduksjon ved økende 

konsentrasjoner av DGAT-2-hemmer (JNJ-DGAT2-A). Det er nesten ingen effekt ved 0.1 og 

1 µM av denne hemmeren, men ved økende konsentrasjoner mot 10 og 20 µM, får man en 

signifikant reduksjon på celleassosiert oljesyre. Normaliserte data viser denne effekten bedre 
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enn absolutte verdier i nmol/mg (Figur 4.6.B). DGAT2-hemmer (PF-06424439) viser mindre 

effekt på celleassosiert oljesyre enn DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A). Hemmeren viser seg 

å ha noe effekt ved en konsentrasjon på 0.1 µM, men denne effekten forsvinner ved høyere 

konsentrasjoner (Figur 4.6.B).  

Resultater for oljesyreoksidasjon viser en økning ved bruk av DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-

A) ved lavere konsentrasjoner på 1 og 10 µM, men denne effekten utjevnes ved en høyere 

konsentrasjon på 20 µM (Figur 4.6.C). Derfor er det lite endring fra sluttpunktet (20 µM) i 

forhold til startpunktet (kontroll) ved bruk av denne hemmeren. DGAT2-hemmer (PF-

06424439) viser seg å gi en jevn økning av oljesyreoksidasjonen. Det er en signifikant effekt 

ved en konsentrasjon på 20 µM av denne hemmeren og en jevn økning fra start til sluttpunktet 

(Figur 4.6.D).    
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4.7   Konsentrasjonskurve for DGAT2 inhibisjon i humane 

leverceller ved bruk av [14C]glukose 

 

Figur 4.7: Konsentrasjonskurve for inhibisjon av DGAT2 enzym ved to ulike DGAT2-hemmere. 

Differensierte myotuber ble behandlet med ulike konsentrasjoner; 0.1, 1.0, 10 og 20 µM av to ulike DGAT2-

hemmere; DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A) og DGAT2-hemmer (PF-06424439) og ble koinkubert med 

[14C)]glukose (0,5 µCi/ml, 200 µM) i 4 timer. A): Kurven viser celleassosiert glukose med bruk av to ulike 

DGAT2-hemmere i ulike konsentrasjoner i absolutte verdier i nmol/mg protein. B): Kurven viser normaliserte 

verdier av celleassosiasjonen som prosent av kontroll. C): Kurven viser glukoseoksidasjon ved bruk av to ulike 

DGAT2-hemmere i ulike konsentrasjoner i absolutte verdier i nmol/mg protein. D): Kurven viser normaliserte 

verdier av glukoseoksidasjonen som prosent av kontroll. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM for 

n=3 separate forsøk. * = signifikant effekt ved p<0.05 versus kontroll (DMSO 0,1%). DGAT, diacylglycerol 

acyltransferase..      

 

Disse resultatene er basert på 3 forsøk og resultater fra et av de forsøkene viste stor forskjell i 

forhold til de to andre og derfor er det stor spredning både på glukoseoksidasjon og 

celleassosiert glukose. Normaliserte data gir derfor en bedre indikasjon på resultatene. 
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Resultater fra celleassosiert glukose i leverceller viser en signifikant reduksjon ved bruk av 

DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A) (Figur 4.7.B). Det er en jevn reduksjon i celleassosiert 

glukose som startes allerede ved lave konsentrasjoner (0.1 µM) av hemmeren og fortsetter å 

synke med økende konsentrasjon av hemmeren (Figur 4.7.B). Det er en signifikant reduksjon 

med konsentrasjoner på 10 og 20 µM av hemmeren. DGAT2-hemmer (PF-06424439) viser 

seg å ha mindre effekt i forhold til DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A), men viser likevel en 

reduksjon av celleassosiert glukose med økende konsentrasjoner. Den viser en lav, men jevn 

reduksjon og denne effekten er nesten signifikant med en konsentrasjon på 20 µM av 

hemmeren (Figur 4.7.B).  

Resultater fra glukoseoksidasjon i leverceller viser lite endring med bruk av DGAT2-hemmer 

(JNJ-DGAT2-A). Det er en tendens med økning av glukoseoksidasjon ved bruk av denne 

hemmeren, men denne effekten ikke er signifikant. DGAT2-hemmer (PF-06424439) viser seg 

å ha ingen merkbare endringer på glukoseoksidasjonen (Figur 4.7.D).    
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4.8   Konsentrasjonskurve for DGAT2 inhibisjon i humane 

leverceller ved bruk av [14C]oljesyre 

 

Figur 4.8: Konsentrasjonskurve for inhibisjon av DGAT2 enzym ved to ulike DGAT2-hemmere. 

Differensierte myotuber ble behandlet med ulike konsentrasjoner; 0.1, 1.0, 10 og 20 µM av to ulike DGAT2-

hemmere; DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A) og DGAT2-hemmer (PF-06424439) og ble koinkubert med [1-

14C]oljesyre (0,5 µCi/ml, 100 µM) i 4 timer. A): Kurven viser celleassosiert oljesyre ved bruk av to ulike 

DGAT2-hemmere i ulike konsentrasjoner som absolutte verdier i nmol/mg protein. B): Kurven viser 

normaliserte verdier av celleassosiert oljesyre som prosent av kontroll. C): Kurven viser oksidasjon av oljesyre 

med bruk av to ulike DGAT2-hemmere i ulike konsentrasjoner i absolutte verdier i nmol/mg protein. D): Kurven 

viser normaliserte verdier for oksidasjon av oljesyre som prosent av kontroll. Resultatene er presentert som 

gjennomsnitt ± SEM for n=3 separate forsøk. * = signifikant effekt ved p<0.05 versus kontroll (0,1% DMSO). 

DGAT, diacylglycerol acyltransferase. 

 

Resultater fra celleassosiert oljesyre i leverceller viser en signifikant reduksjon ved bruk av 

DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A) (Figur 4.8. B). Denne effekten er signifikant med en 

konsentrasjon på 20 µM av hemmeren, hvis man tar utgangspunkt i absolutte verdier i 
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nmol/mg, men denne effekten er allerede signifikant med lave konsentrasjoner som 1 µM, 

hvis man tar hensyn til normaliserte verdier som prosent av kontroll (Figur 4.8.A, B). 

Effekten fortsetter med økende konsentrasjoner som 10 og 20 µM av hemmeren (Figur 4.8.B). 

DGAT2-hemmer (PF-06424439) viser seg igjen å ha mindre effekt på celleassosiert oljesyre i 

forhold til DGAT2-hemmer (JNJ-DGAT2-A), men det viser likevel en jevn reduksjon og med 

økende konsentrasjoner som 20 µM, er denne effekten signifikant, hvis man tar utgangspunkt 

i normaliserte verdier som prosent av kontroll (Figur 4.8.B).  

Resultater for oljesyreoksidasjon viser lite endring ved bruk av både DGAT2-hemmer (JNJ-

DGAT2-A) og DGAT2-hemmer (PF-06424439) (Figur 4.8.C, D). Ingen av DGAT2-

hemmerene gir en merkbar endring av oljesyreoksidasjonen, men det er likevel en tendens til 

økning av oljesyreoksidasjonen ved høyere konsentrasjoner av begge DGAT2-hemmere 

(Figur 4.8.C, D).  
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5  Diskusjon 
 

I denne oppgaven har vi først sett på effekt av DGAT-hemmere på glukosemetabolisme i 

humane skjelettmuskelceller. Skjelettmuskel er hovedvevet for både lipid og 

glukosemetabolisme og bruker 60-85% av glukose ved glukose-inntak [25]. Det har vært få 

studier om enzymenes rolle i skjelettmuskelceller og vi er derfor interesserte i å studere om 

det. Det benyttes en in vitro cellemodell i denne oppgaven og modellen har den fordelen at 

fysiologiske betingelser som pH og temperatur kan etterlignes, men ulempen er at andre 

fysiologiske forhold som påvirkning fra det endokrine systemet og cellekommunikasjon med 

andre celletyper ikke kan oppnås in vitro.  

I denne oppgaven har vi brukt to ulike hemmere: DGAT1 A922500 og DGAT2 JNJ-DGAT2-

A. DGAT1-hemmer (A922500) har vist å ha en IC50 på 7 nM i in vitro [51]. Ved en 

konsentrasjon på 1 µM, har DGAT1 A922500 inhibert 99% av rekombinant DGAT1 

enzymatisk aktivitet uten å vise inhibitorisk aktivitet over DGAT2-enzymet [55]. Det er 

denne konsentrasjon av hemmeren som vi har brukt som standardkonsentrasjon i denne 

oppgaven. DGAT2 JNJ-DGAT2-A har en IC50 på 0.14 µM og har ikke vist noen inhibisjon 

over DGAT1-enzymet ved en konsentrasjon på 5 µM i enzymatiske test. Denne hemmeren 

har vist ingen inhibisjon på DGAT1-enzymet ved konsentrasjoner opp til 10 µM. I tillegg har 

DGAT2 JNJ-DGAT-A ikke inhibert TAG syntese i humane DGAT1 celle-baserte tester [55]. 

Vi har derfor brukt 10 µM konsentrasjon av DGAT2-hemmeren (JNJ-DGAT2-A) som 

standardkonsentrasjon.     

5.1   Effekt av DGAT inhibisjon på glukosemetabolisme   
 

Humane myotuber ble behandlet med to spesifikke DGAT-hemmere i 4 timer og ko-inkubert 

med [14C]glukose for å undersøke om hemning av disse enzymenes også kan påvirke 

glukosemetabolismen. Det ble brukt humane satellittceller fra ulike donorer for forsøkene 

som ble utført i denne oppgaven. Donorer kan ha store individuelle variasjoner og dette kunne 

ha påvirket resultatene vi har fått. Våre resultater viser en økning av glukoseakkumulering i 

cellene ved bruk av DGAT1-hemmer (1 µM). (figur 4.1.A, B). Våre data er i samsvar med en 

studie som viste at bruk av DGAT1-hemmer (JTT-533) øker glukoseopptaket i fettvev hos 

mus [62]. Glukoseopptaket var også økt i både hjertet og skjelettmuskel med henholdsvis 34 
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og 39% i en in vivo studiet på DGAT1-/- mus [63]. Tidligere studier har vist at inhibisjon av 

DGAT1 reduserer lipidakkumulering i både in vivo og in vitro studier [52, 64], men våre 

resultater viser at denne effekten er det motsatte ved glukoseopptak.   

Samme forsøk på DGAT-2 hemmer (10 µM) viser at hemmeren reduserer 

glukoseakkumulering og har derfor motsatt effekt, sammenlignet med DGAT-1 hemmer 

(Figur 4.1.A-B). Dette indikerer at DGAT1 og DGAT2 påvirker glukosemetabolismen på 

ulike måter. Ved bruk av begge hemmere (1 µM DGAT1-hemmer og 10 µM DGAT2-

hemmer) er effekten ganske lik som med DGAT2-hemmer, det vil si reduksjonen av 

glukoseakkumulering inni cellene er noe tilsvarende (Figur 4.1.A-B).  

DGAT1-hemmer (1 µM) viste seg å ha lite effekt på glukoseoksidasjon (Figur 4.1.C-D). 

Hemmeren viser ingen tydelige endringer sammenlignet med kontroll. Det viser seg at 

DGAT1 i liten grad påvirker glukoseoksidasjon i motsetning til den effekten hemmeren har 

på fettsyreoksidasjon, hvor inhibisjonen av enzymet økte fettsyreoksidasjon i C2C12 myotuber 

[64]. Effekten av DGAT2-hemmer (10 µM) til å redusere glukoseoksidasjon er derimot 

signifikant (Figur 4.1.D). Hemming av DGAT2-enzymet viser derfor å ha større påvirkning 

på glukoseoksidasjon i forhold til hemming av DGAT1. Inhibisjon av enzymet hadde 

tilsvarende effekt på fettsyreoksidasjon og det kan derfor antas at inhibisjon av enzymet 

reduserer både fettsyre og glukoseoksidasjonen i cellene.  

Bruk av begge hemmere sammen (1 µM DGAT1-hemmer og 10 µM DGAT2-hemmer) viser 

en signifikant reduksjon av glukoseoksidasjon og det kan derfor antas at hemmingen av 

DGAT2 er den dominerende effekten i dette tilfellet også, siden det er lite forskjell ved bruk 

av begge hemmere, sammenlignet med bruk av DGAT2-hemmer alene.  

5.2   Effekt av begge DGAT-hemmere på 

glukosemetabolismen i nærvær eller fravær av oljesyre 

(OA) 
 

Effekt av begge hemmere i nærvær eller fravær av oljesyre ble studert ved bruk av to ulike 

konsentrasjoner av oljesyre, 100 µM og 200 µM. Denne effekten ble sammenlignet med 

kontroll som har begge hemmere (1 µM DGAT1-hemmer og 10 µM DGAT2-hemmer), men 

er uten tilsatt-oljesyre. Våre resultater viste at oljesyre økte glukoseakkumulering i cellene. 

Denne økningen var konsentrasjonsavhengig. Fra figuren (Figur 4.2.A-B) kan vi se at det er 
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høyere glukoseakkumulering ved bruk av 200 µM oljesyre, sammenlignet med 100 µM 

oljesyre og kontroll. Bruk av begge hemmere i nærvær av oljesyre førte til økt 

glukoseoksidasjon, men denne effekten er likevel ikke signifikant. 

Basert på resultater fra effekt av DGAT-hemmere på glukosemetabolisme (Figur 4.1.A-D), så 

vi at bruk av begge hemmere samtidig reduserte glukosemetabolismen. Det var derfor 

forventet at tilførsel av oljesyre skulle føre til en ytterligere reduksjon av 

glukosemetabolismen. Antagelsen var at oljesyre vil undertrykke glukosemetabolismen når 

TAG syntesen var hemmet av DGAT-hemmere. Dette kan skje ved inhibisjon av flere 

glykolytiske trinn. Pyruvat dehydrogenase (PDH) blir inhibert av acetyl-CoA og NADH 

akkumulering fra fettsyreoksidasjon [25], i tillegg kan citrat forlate mitokondriet og inhibere 

enzymer viktig for glykolyse som fører til redusert glukoseopptak og oksidasjon [38].  

Vi ser fra normaliserte verdier (Figur 4.2.D) at det er høyest glukoseoksidasjon ved bruk av 

100 µM oljesyre, sammenlignet med 200 µM og kontroll. Det er ikke en 

konsentrasjonsavhengig effekt av oljesyre på glukoseoksidasjonen og samspillet mellom 

glukose og fettsyremetabolismen er et komplekst fenomen. Det kan derfor være andre 

faktorer som spiller inn og vi har bare utført noen få forsøk. Det er derfor ønskelig å 

gjennomføre flere forsøk på dette, slik at resultatet med bedre sikkerhet kan vise om det er 

noen oljesyreeffekt på både glukosemetabolismen når DGAT-enzymer hemmes.  

5.3   Effekt av DGAT inhibisjon på basal og insulin-

stimulert glykogensyntese 
 

DGAT1-/-  (knockout) mus har vist økt insulinsensitivitet [52] og vi ønsket å se hvordan akutt 

inhibisjon av enzymet påvirket glykogensyntesen i humane myotuber. Våre resultater viste at 

glykogensyntesen økte signifikant i nærvær av insulin. DGAT1-hemmer ga ingen betydelig 

endring på glykogensyntesen og hemmeren hadde heller ingen effekt på basal 

glykogensyntese (Figur 4.3.A-B). Våre resultater er i samsvar med en tidligere studie hvor 

effekt av DGAT inhibisjon på insulin-stimulert glykogensyntese viste ingen betydelig endring 

[65]. En annen studie vedrørende effekt av DGAT inhibisjon på insulin-stimulert 

glukoseopptak viste en signifikant økning i glukoseopptak i respons til 100 nM insulin, men 

studien var ikke utført på humane myotuber, men differensierte adipocytter fra mus (3T3-

adipocytter) [52] . Forskjellene i resultater kan derfor komme fra ulike cellulære modeller 
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brukt i studiene. I tillegg var det brukt en annen type DGAT1-hemmer og inkubasjonstiden 

var 3 dager [52].   

Glykogensyntesen i nærvær av DGAT2-hemmer viste en signifikant reduksjon. 

Glykogensyntesen som respons på insulin og ved bruk av DGAT2-hemmer økte betydelig, 

men denne økningen var ikke signifikant sammenlignet med kontroll og dette indikerer at 

DGAT2-hemmer har en inhiberende effekt på glykogensyntesen i nærvær av insulin. En in 

vivo studie på mus med diettindusert fedme viste ingen endring i plasmakonsentrasjon av 

insulin og glukose (målt ved glukosetoleransetest) [56]. Forskjellen i resultater kan være på 

grunn av ulike studiemodeller og ulike DGAT2-hemmere som ble brukt i studiene.  

Basert på våre resultater viser DGAT2-hemmer å ha større påvirkning på glykogensyntesen i 

humane myotuber, både på insulin-stimulert og basal glykogensyntese sammenlignet med 

DGAT1-hemmer.       

5.4  Effekt av DGAT inhibisjon på inkorporering av 

[14C]acetat i ulike lipidklasser 
 

Det er vist at DGAT1-/- mus har redusert mengde av visceralt fettvev [66] og redusert TAG 

mengde i skjelettmuskel [47] og at de er resistente mot høyfett diettindusert fedme [66]. Vi 

undersøkte hvordan DGAT inhibisjon påvirket lipidsyntese ved inkorporering av [14C]acetat i 

ulike lipidklasser (figur 4). [14C]acetat er brukt for å måle inkorporering i fettsyrer og lipider 

dannet fra de novo lipogenese. Acetat kan bli brukt som substrat for de novo lipogenese av 

epitelceller i colon [67], kan bli oksidert i TCA syklus i lever eller brukt som substrat for 

syntese av kolesterol, ketonlegemer og langkjedete fettsyrer [68].  

Våre resultater viste at DGAT1-hemmer gir en signifikant reduksjon av TAG, 

DAG/kolesterol-fraksjonen, fosfolipider og total lipidsyntese. Resultatene er i samsvar med 

øvrige studier [47, 66]. DGAT2-hemmer ga også en signifikant reduksjon av 

DAG/Kolesterol. Dette kan være på grunn av at inhibisjonen av DGAT2-enzymet gir bedre 

tilgjengelighet av substratet (DAG) til DGAT1-enzymet og derfor økt TAG syntese og 

redusert DAG nivå. Hemmeren ga også noe redusert fosfolipidsyntese (Figur 4.4.A-B).   

Noen studier har foreslått at DGAT2 bruker endogene fettsyrer til TAG-syntese [46, 69]. 

DGAT2 har vist en slik rolle i brune adipocytter og leverceller [70, 71]. Resultater fra en 
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studie i humane leverceller (HepG2 celler) viste at DGAT2-inhibisjon ga fullstendig 

inhibisjon av 14C-acetat inkorporering i cellulær TAG. DGAT1 inhibisjon gir også reduksjon i 

TAG, men reduksjonen var betydelig høyere ved bruk av 14C-oljesyre, mens DGAT2 

inhibisjon viste det motsatte mønsteret [71]. Våre resultater viser ikke en slik effekt av 

DGAT2 inhibisjon, ettersom at kun DGAT1 inhibisjon ga redusert TAG syntese fra acetat. 

Grunnen til dette kan være at de novo lipogenese foregår hovedsakelig i lever og fettvev [72] 

og er mye mer begrenset i skjelettmuskel.  

Begge DGAT-hemmere reduserte total lipidsyntese, men denne reduksjonen er kun 

signifikant for DGAT1-hemmer og denne hemmeren ser ut til å ha større påvirkning på 

lipidmetabolismen. Dette kan være på grunn av at DGAT1 er det DGAT-enzymet som finnes 

mest av i skjelettmuskel [42].  

5.5   Konsentrasjonskurve for DGAT2 inhibisjon i 

skjelettmuskelceller ved bruk av [14C]glukose 
 

Siden tidligere forsøk viste at DGAT2-hemmere ga større påvirkning av 

glukosemetabolismen, har vi kun sett på konsentrasjonskurve av slike hemmere og ikke 

DGAT1-hemmer.  

Ved konsentrasjons-effekt-studier har vi brukt to ulike DGAT2-hemmere: DGAT2 JNJ-

DGAT2-A og DGAT2 PF-06424439. Resultatene fra studien viste igjen at DGAT2 JNJ-

DGAT2-A reduserte glukoseakkumulering i cellene. Denne reduksjonen var ikke signifikant 

som den første studien på humane skjelettmuskelceller, men reduksjonen var betydelig. Vi får 

noe høyere reduksjon ved bruk av 20 µM av hemmeren i forhold til 10 µM som vi hadde 

brukt i det forrige studiet (Figur 4.5.A-B). Det er likevel vanskelig å si at høyere 

konsentrasjon av hemmeren gir bedre inhibisjon av DGAT2-enzymet, siden det kan være 

andre faktorer involvert for den økte reduksjonen av glukoseakkumulering i cellene. DGAT2 

PF-06424439 viste ingen effekt og det kan konkluderes at DGAT2 JNJ-DGAT2-A er den 

mest potente DGAT2-hemmeren av de to. Vi fikk også forventede resultater fra 

glukoseoksidasjon. DGAT2 JNJ-DGAT2-A reduserte glukoseoksidasjonen betydelig, men vi 

så ingen merkbar effekt før konsentrasjonen av hemmeren kom opp til 20 µM. Vi fikk ikke 

samme effekt av DGAT2-hemmeren ved 10 µM konsentrasjon som vi fikk i de forrige 

forsøkene (Figur 4.5.C-D). En av årsakene til dette kan være at vi brukte ulike donorer i 
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studiene og dette kunne ha påvirket våre resultater.  Bruk av 20 µM av hemmeren kan derfor 

være et alternativ, men det bør først studeres om mulige uspesifikke effekter som denne 

konsentrasjonen kan ha på andre enzymer som for eksempel DGAT1. DGAT2 PF-06424439 

viste lite effekt på glukoseoksidasjon og mindre potent i forhold til DGAT2 JNJ-DGAT2-A 

som vi har brukt som standard DGAT2-hemmer i oppgaven.  

5.5.1   Konsentrasjonskurve for DGAT2 inhibisjon i 

skjelettmuskelceller ved bruk av [14C]oljesyre 
 

Vi ønsket også å teste hvordan DGAT2 inhibisjon påvirker lipidmetabolismen i humane 

skjelettmuskelceller. For dette brukte vi [14C]oljesyre som radioaktiv tracer. DGAT2-hemmer 

reduserte opptaket av oljesyre i cellene. Det var en signifikant reduksjon av oljesyre-

akkumulering i cellene ved 10 og 20 µM av DGAT2 JNJ-DGAT2-A (Figur 4.6.B). Vi fikk 

også redusert total lipidsyntese ved bruk av samme DGAT2-hemmer (Figur 4.4.A-B), så disse 

resultatene er i samsvar med det forrige forsøket med lipiddistribusjon av acetat hvor vi 

brukte 10 µM av den samme hemmeren. I motsetning til DGAT2 JNJ-DGAT2-A ga den 

andre hemmeren, DGAT2 PF-06424439, ingen effekt på oljesyreakkumulering i cellene.  

Basert på våre resultater økte DGAT2 JNJ-DGAT2-A oljesyreoksidasjonen i humane 

skjelettmuskelceller ved en konsentrasjon på 10 µM (Figur 4.6.D). Denne effekten er 

signifikant og grunnen til økningen kan være at DGAT1 enzymet som fortsatt er aktivt, 

bruker eksogen oljesyre og gir derfor økt oksidasjon. Høyere konsentrasjon av hemmeren (20 

µM) økte ikke oksidasjonen ytterligere, men reduserte noe i forhold til 10 µM konsentrasjon. 

Det er mulig at høyere konsentrasjon av hemmeren gir noe inhibisjon over DGAT1-enzymet 

og gjør at oljesyreoksidasjonen blir noe lavere. DGAT2 PF-06424439 viste tilsvarende effekt 

og oljesyreoksidasjonen økte jevnt ved økende konsentrasjon av hemmeren. Ved 20 µM er 

effekten signifikant (Figur 4.6.D). Begge DGAT2-hemmere ga noe tilsvarende effekt på 

oljesyreoksidasjon.   
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5.6   Konsentrasjonskurve for DGAT2 inhibisjon i humane 

leverceller ved bruk av [14C]glukose 
 

DGAT2-ekpresjon i lever er høyere hos både mus og mennesker. Selv om DGAT2/DGAT1-

mRNA ekspresjon er mye høyere i mus, sammenlignet med mennesker, er DGAT2 likevel det 

dominerende DGAT-enzymet i lever hos mennesker [56, 64]. I denne oppgaven har vi 

fokusert på effekt av to ulike DGAT2-hemmere i leverceller (HuH7) og ikke DGAT1-

hemmer. Effekt av DGAT2-inhibisjon på glukoseopptak i leverceller er tilsvarende som for 

skjelettmuskelceller. DGAT2i JNJ-DGAT2-A ga en signifikant reduksjon av glukose-

akkumulering i leverceller ved både 10 og 20 µM. DGAT2i PF-06424439 hadde liten effekt i 

konsentrasjoner opp til 10 µM, men hemmeren ga en signifikant reduksjon ved 20 µM (Figur 

4.7.B). Våre resultater fra effekt av DGAT-hemmere på glukosemetabolismen i humane 

skjelettmuskel celler viste at DGAT2-hemmer har større påvirkning og med DGAT2-enzymet 

som den dominerende DGAT-enzym i lever, får vi tilsvarende effekt av DGAT2-hemmer på 

glukoseopptaket i leverceller.  

I motsetning til effekt av DGAT2-inhibisjon på glukoseopptaket, fikk vi ikke tilsvarende 

effekt av DGAT2-hemmere på glukoseoksidasjon i leverceller og skjelettmuskelceller. 

DGAT2i JNJ-DGAT2-A ga lite endring i oksidasjonen i konsentrasjoner opp til 10 µM, men 

økningen var betydelig ved 20 µM av hemmeren. DGAT2i PF-06424439 ga også litt økning 

av glukoseoksidasjonen, men denne effekten var ikke betydelig (Figur 4.7.D). Effekten av 

begge DGAT2-hemmere på glukoseoksidasjon viste seg å være annerledes i leverceller, 

sammenlignet med humane skjelettmuskelceller. DGAT2-enzymet kan ha ulike og 

spesialiserte roller i ulike vev. 

5.6.1   Konsentrasjonskurve for DGAT2 inhibisjon i 

humane leverceller ved bruk av [14C]oljesyre 
 

Inhibisjon av DGAT2-enzymet i leverceller ga redusert oljesyreakkumulering. DGAT2i JNJ-

DGAT2-A ga en signifikant reduksjon av oljesyreopptak ved ulike konsentrasjoner fra 1-20 

µM. Begge DGAT2-hemmere gir reduksjon av oljesyreopptak i leverceller, men DGAT2i PF-

06424439 ga ikke en signifikant reduksjon før konsentrasjonen når opp i 20 µM (Figur 4.8.B). 

Kronisk DGAT2-inhibisjon i overvektige mus viste redusert TAG-syntese og hepatisk TAG-
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nivå [56]. Våre data viser noe tilsvarende effekt, men det bør tas hensyn til ulikheter i 

studiemodeller. En studie har vist ingen effekt på humane hepatocytter ved inhibisjon av 

DGAT2 [56]. Inhibisjon av DGAT1 i humane leverceller har heller ikke gitt noe merkbar 

endring i TAG sekresjon [56], mens inhibisjon av begge DGAT-enzymene har vært 

nødvendig for å få en betydelig reduksjon i TAG-sekresjon hos mennesker [56]. Det kan 

derfor foreslås at inhibisjon av begge enzymer har en synergistisk effekt i TAG-syntese i 

leverceller. Det er derfor ønskelig å kunne gjennomføre flere forsøk ved bruk av DGAT1-

hemmer og begge hemmere i leverceller for å kunne konkludere noe konkret om effekt av 

DGAT-inhibisjon på TAG-syntese i leverceller. 

DGAT2-inhibisjon ga lite endring i oljesyreoksidasjonen. Det var en liten økning ved bruk av 

10 µM av DGAT2i JNJ-DGAT2-A, men ingen merkbare endringer ved de andre 

konsentrasjonene av denne hemmeren. DGAT2i PF-06424439 ga ingen effekt før 

konsentrasjonen av hemmeren kom opp i 20 µM, hvor man så en tendens til liten økning 

(Figur 4.8.C-D).  

Basert på våre resultater er DGAT2i JNJ-DGAT2-A den mest potente hemmeren av DGAT2 

som vi testet. Vi har brukt 10 µM av hemmeren som standard konsentrasjon i denne 

oppgaven, men i noen tilfeller har vi fått noe bedre effekt ved 20 µM. Det bør likevel gjøres 

flere forsøk om uspesifikke effekter som denne konsentrasjonen (20 µM) kan ha før man kan 

bestemme seg for å bruke den som standardkonsentrasjon. DGAT2i PF-06424439 viser seg 

også å være en svakere DGAT2-hemmer i forhold til de metabolske prosesser vi har 

undersøkt.    
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6  Konklusjon 
 

Resultatene i denne oppgaven viste at behandling med DGAT2-hemmer ga en signifikant 

reduksjon av både glukoseopptak og glukoseoksidasjon, mens inhibisjon av DGAT1 viste en 

tendens til å øke glukoseopptaket og ga ingen merkbare endringer av glukoseoksidasjonen. 

Selv om enzymene sannsynligvis ikke har en direkte effekt på glukosemetabolismen, viste de 

seg å ha en indirekte påvirkning. DGAT-enzymene påvirker glukosemetabolismen ulikt og 

dette styrker hypotesen om at de har ulike metabolske roller til tross for at de katalyserer 

samme reaksjon i TAG-syntesen.  

Behandling med DGAT2-hemmer viste seg å ha større påvirkning av både basal og insulin-

stimulert glykogensyntese, sammenlignet med DGAT1-hemmer ved å gi en signifikant 

reduksjon av basal glykogensyntese og en tendens til reduksjon av insulin-stimulert 

glykogensyntese, mens DGAT1-hemmer ga ingen endringer.   

Inhibisjon av DGAT1 viste seg å gi en signifikant reduksjon av total lipidsyntese fra acetat. 

Dette enzymet viste seg å ha større påvirkning av lipidsyntese, sammenlignet med DGAT2 

hvor inhibisjon ga en tendens til reduksjon av lipidsyntesen, men ingen signifikant effekt. 

Inhibisjon av enzymene og da særlig DGAT1 ser ut til å ha en gunstig effekt på TAG og 

lipidsyntese og kan derfor være en interessant terapeutisk target for helserelaterte problemer 

skapt av overdrevet TAG-akkumulering. 
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Appendiks  

 

1   Medier brukt til dyrking av humane skjelettmuskelceller  

1.1 utsåingsmedium  

 

- 500 ml DMEM med/glutamax med/1,0 g glukose 

 

- 500 ml FBS (Foetal Bovin Serum) 

 

- 2,5 ml Pen/Strep 10000 enheter/ml 

 

- 2,5 ml Fungizone (250 µg/ml Amfotericin) 

 

- 12,5 ml 1 M HEPES 

 

1.2 Proliferasjonsmedium 

 

- 500 ml DMEM med/Glutamax (lav glukose 1 g/l) 

- 50 ml FCS (Foetal Calf Serum) 

- 12,5 ml HEPES (1 M stock) 

- 500 µl Gentamicin (50 mg/ml) 

- 2,5 ml Pen/Strep 10000 enheter/ml  

- 2,5 ml Fungizone (250 µg/ml Amfotericin) 

- 500 µl hEGF, 10 µg/ml stock 

- 500 µl Dexametasone, 0,39 mg/ml stock 

- 3,3 ml BSA 7,5 % løsning 
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1.3 Differensieringsmedium 

- 500 ml DMEM med/Glutamax (lav glukose 1 g/l) 

- 50 ml FCS (Foetal Calf Serum) 

- 2,5 ml Pen/Strep 10000 enheter/ml  

- 2,5 ml Fungizone (250 µg/ml Amfotericin) 

- 12,5 ml HEPES (1 M stock) 

- 500 µl Gentamicin (50 mg/ml) 

- 25 pmol Insulin (12,5 µl av 1000 * fortynnet Insulin Actrapid, Novo Nordisk, 0,6 

mM) 

2   Medier til substratoksidasjonsmetoden 

2.1   Radioaktiv [14C]glukose (til 96-brønners brett) 

- 25 µl [14C]glukose  

- 10 µl (0.1 M) kald glukose 

- 5 µl (1 mM) L-Karnnitin 

- 5 ml DPBS-Hepes 

2.2   Radioaktiv [14C]oljesyre (til 96-brønners brett) 

- 25 µl [14C]oljesyre 

- 76 µl kald oljesyre (6 mM) 

- 83 µl BSA (2,4 mM) 

- 5 µl L-Karnitin (1mM) 

- 5 ml DPBS-Hepes  
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2.3   Radioaktiv [14C]acetat (til 12 brønners brett) 

- 100 µM [14C]acetat (2 µCi/ml) 

- DMEM-GlutamaxTM (5.5 mM glucose) 

- BSA 10 µM 

 

3.   Forsøksoppsett 

3.1   96-brønners brett behandlet med DGAT-hemmere og radioaktiv glukose  

Kontroll 

m/DMSO 

Begge 

DGATi 

DGAT1i DGAT2i Kontroll 

m/DMSO 

Begge 

DGATi 

DGAT1i DGAT2i Kontroll Begge 

DGATi 

BSA  

10 µM 

BSA ¨ 

80 µM 

BSA  

80 µM 

BSA  

80 µM 

BSA  

80 µM 

BSA  

80 µM 

BSA  

80 µM 

BSA  

80 µM 

BSA  

80 µM 

BSA 

40 µM 

BSA BSA BSA BSA BSA OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

100 µM 

BSA BSA BSA BSA BSA OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

100 µM 

BSA BSA BSA BSA BSA OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

100 µM 

BSA BSA BSA BSA BSA OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

100 µM 

BSA BSA BSA BSA BSA OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

100 µM 

BSA BSA BSA BSA BSA OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

100 µM 

BSA BSA BSA BSA BSA OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

100 µM 

BSA BSA BSA BSA BSA OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

200 µM 

OA  

100 µM 
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3.2   12-brønners brett til glykogensyntese  

 

* Samme oppsett brukes pluss oljesyre  

3.3   96-brønners brett til konsentrasjonskurve for skjelettmuskelceller og leverceller 

ved behandling med DGAT2-hemmere 

 

Kontroll 

m/DMSO 

DGAT2i 

JNJ-

DGAT2-A 

0,1 µM 

 

DGAT2i 

JNJ-

DGAT2-A 

1,0 µM 

 

DGAT2i 

JNJ-

DGAT2-A 

10 µM 

 

DGAT2i 

JNJ-

DGAT2-A 

20 µM 

 

Kontroll 

m/DMSO 

DGAT2i 

PF-

06424439 

0,1 µM 

DGAT2i 

PF-

06424439 

1,0 µM 

DGAT2i 

PF-

06424439 

10 µM 

DGAT2i 

PF-

06424439 

20 µM 

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 

P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 

P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 

P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 

P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 

P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 

P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 

 

P= Parallell  

 

 

 

Kontroll  Kontroll Kontroll + insulin Kontroll + insulin 

DGAT1i  DGAT1i DGAT1i + insulin DGAT1i + insulin 

DGAT2i DGAT2i DGAT2i + insulin DGAT2i + insulin 



60 

 

3.4   12-brønners brett til lipiddistribusjon fra [14C]acetat 

 

 

4.   Donorkarakteristika for skjelettmuskelbiopsier som ble brukt i 

oppgaven 

Kode Biopsi tatt Alder Høyde Vekt BMI 

AR7 21.10.2013 24 184 78 23 

AR8 21.10.2013 28 186 90 26 

AT10 21.10.2013 24 190 71 20 

AT22 06.03.2014 24 181 78 24 

 

 

Kontroll 

DMSO  

Kontroll 

DMSO 

Kontroll 

DMSO 

Kontroll 

DMSO 

DGAT1-hemmer 

1 µM 

DGAT1-hemmer 

1 µM 

DGAT1-hemmer 

1 µM 

DGAT1-hemmer 

1 µM 

DGAT2-hemmer 

10 µM 

DGAT2-hemmer 

10 µM 

DGAT2-hemmer 

10 µM 

DGAT2-hemmer 

10 µM 


