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Abstract 
Introduction: Overweight and obesity are conditions in which excess lipid storage occurs in 

adipose tissue, often accompanied by lipid deposition in tissues other than adipose tissue, 

such as skeletal muscle. Health problems associated with obesity are strongly linked to insulin 

resistance and increased risk of developing type 2 diabetes. Lipid droplets are responsible for 

storing lipids. Perilipin 2 is a protein found on the surface of lipid droplets. Studies have 

shown that removal of perilipin 2 leads to loss of lipid droplets, while overexpression leads to 

increased accumulation of lipid droplets. Studies in mice have shown that the absence of 

perilipin 2 makes mice resistant to the development of obesity and insulin resistance when 

chronically exposed to high-fat diets, while other studies show no change in body weight and 

insulin resistance. The fact that loss of perilipin 2 may have beneficial effects on obesity 

development, suggests that the protein helps to regulate the physiological responses to diets 

that promote metabolic dysregulation and weight gain. Perilipin 2 is therefore a potential 

therapeutic target for treatment and prevention of diseases related to changes in energy 

metabolism.  

Aim: The research group has recently performed a high-fat diet intervention where mice 

lacking Plin2 have delayed glucose clearance compared to control mice. To clarify which 

tissues that have altered glucose metabolism in mice lacking perilipin 2 on high-fat diets, 

gene expression of the perilipins and genes involved in energy metabolism were examined in 

soleus muscle and liver. Furthermore, lipid droplets from cultured myotubes with and without 

perilipin 2 were isolated, to investigate which proteins on the surface of lipid droplets that are 

altered in the absence of perilipin 2.  

Methods: In the first part of the project, genetically modified mice lacking the Plin2 gene 

were studied. Control mice (Plin2+/+) and mice lacking perilipin 2 (Plin2-/-) received diet with 

low levels of fat or diet with high levels of fat. After the intervention, various organs were 

dissected for further analysis. To investigate gene expression in soleus muscle and liver, RNA 

was isolated from these tissues, which were further synthesized into cDNA to determine the 

amount of selected genes by RT-qPCR. In the second part of the project, skeletal muscle cells 

were isolated from mice with and without perilipin 2. These cells were differentiated into 

myotubes and the cells were stimulated with fatty acids to form lipid droplets.  
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The lipid droplets were then isolated and sent to proteomics. This was done to find out how 

proteins on the surface of the lipid droplets were affected by the absence of perilipin 2.   

Results: In soleus muscle, it was observed that in the absence of perilipin 2, perilipin 3, 

Ppard and Pparg were expressed at higher levels compared to control mice. On a high fat 

diet, Pdk4 was expressed at higher levels in both genotypes. In liver, it was observed that in 

the absence of perilipin 2, Ppard was expressed at higher levels on low-fat diet, compared to 

control mice on the same diet. Slc2a2, Hk1, Pklr and Pdk4 were expressed at lower levels in 

the absence of perilipin 2 on high-fat diet, compared to control mice on the same diet. 

Furthermore, it was shown that some proteins on the surface of isolated lipid droplets was 

altered in quantity by the absence of perilipin 2.  

Conclusion: Our gene expression data suggests that the removal of perilipin 2 does not play a 

crucial role for glucose uptake in soleus muscle. On the other hand, gene expression analysis 

suggests that glucose uptake and glucose utilization is less effective in the liver in the absence 

of perilipin 2 on high-fat diet. Thus, liver has altered glucose metabolism which causes 

delayed uptake of glucose in mice lacking perilipin 2 on high-fat diet. Several proteins 

involved in storage and synthesis of lipids was altered on the surface of isolated lipid droplets 

by the removal of perilipin 2.  
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Sammendrag 
Bakgrunn: Overvekt og fedme er tilstander hvor det skjer en overflødig lipidlagring i fettvev, 

ofte ledsaget av lipidavsetning i andre vev enn fettvev, som for eksempel skjelettmuskel. 

Helseproblemer forbundet med fedme er sterkt assosiert med insulinresistens og økt risiko for 

utvikling av type 2-diabetes. Lipiddråper er ansvarlig for lagring av lipider. Perilipin 2 er et 

protein som finnes på overflaten av lipiddråper. Studier har vist at fjerning av perilipin 2 fører 

til tap av lipiddråper, mens overuttrykk fører til økt akkumulering av lipiddråper. Noen studier 

i mus har vist at fravær av perilipin 2 gjør mus motstandsdyktige mot utvikling av fedme og 

insulinresistens, når de er kronisk utsatt for høy fett diett, mens andre studier har vist at det 

ikke skjer noe endring i kroppsvekt eller insulinresistens. Det at tap av perilipin 2 muligens 

har gunstige effekter på fedmeutvikling, antyder at proteinet er med på å regulere de 

fysiologiske responsene på diett som fremmer metabolsk dysregulering og vektøkning. 

Perilipin 2 er derfor et potensielt terapeutisk mål for behandling og forebygging av 

sykdommer som skyldes endret energiomsetning.  

Mål: Forskningsgruppen har nylig gjennomført en høy fett diett-intervensjon i mus som 

mangler Plin2 og funnet at de har forsinket opptak av glukose. For å klargjøre hvilke vev som 

har endret glukosemetabolisme hos mus som mangler perilipin 2 ved høy fett diett, ble 

genuttrykket av perilipinene og gener involvert i energimetabolismen undersøkt i soleus 

muskel og lever. Videre ble lipiddråper fra dyrkede myotuber med og uten perilipin 2 isolert, 

for å kartlegge hvilke proteiner på overflaten av lipiddråper som endres ved fravær av 

perilipin 2.  

Metoder: I den første delen av prosjektet ble genetisk endrede mus som mangler Plin2 genet 

studert. Kontrollmus (Plin2+/+) og mus som manglet perilipin 2 (Plin2-/-) fikk diett med lavt 

innhold av fett eller med høy andel fett. Etter endt intervensjon ble ulike organer dissekert ut 

for videre analyse. For å undersøke genuttrykk i soleus muskel og lever, ble det isolert RNA 

fra disse vevene som videre ble syntetisert til cDNA, for bestemmelse av mengden av utvalgte 

gener med RT-qPCR. I den andre delen av prosjektet ble det dyrket skjelettmuskelceller 

isolert fra mus med og uten perilipin 2. Disse cellene ble differensiert til myotuber og 

stimulert med fettsyrer for at cellene skulle danne lipiddråper. Lipiddråpene ble deretter 

isolert og sendt til proteomikk. Dette ble gjort for å finne ut hvordan proteinene på overflaten 

av lipiddråper påvirkes ved fravær av perilipin 2. 
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Resultater: I soleus muskel ble det observert at ved fravær av perilipin 2, var perilipin 3, 

Ppard og Pparg høyere uttrykt, sammenlignet med kontrollmus. Ved høy fett diett var Pdk4 

høyere uttrykt hos begge genotypene. I lever ble det observert at ved fravær av perilipin 2 var 

Ppard høyere uttrykt ved lav fett diett, sammenlignet med kontrollmus på samme diett. 

Slc2a2, Hk1, Pklr og Pdk4 var lavere uttrykt ved fravær av perilipin 2 ved høy fett diett, 

sammenlignet med kontrollmus i samme diett. Videre ble det vist at noen proteiner på 

overflaten av isolerte lipiddråper ble påvirket i fravær av perilipin 2. 

Konklusjon: Genuttrykk dataene våres tyder på at fjerning av perilipin 2 ikke har en 

avgjørende rolle for glukoseopptaket i soleus muskel. Det ser derimot ut til at glukoseopptaket 

og glukoseutnyttelsen ble mindre effektiv ved fravær av perilipin 2 ved høy fett diett i lever. 

Det er dermed lever som har endret glukosemetabolisme som medfører forsinket opptak av 

glukose hos mus som mangler perilipin 2 ved høy fett diett. Flere proteiner involvert i lagring 

og syntese av lipider, på overflaten av isolerte lipiddråper, ble endret ved fjerning av perilipin 

2.  
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1 Innledning 
 

1.1 Livsstilssykdommer 
Utviklingen av fedme og type 2-diabetes mellitus (T2DM) i befolkningen i hele verden er et 

voksende helseproblem. På verdensbasis er det estimert at 600 millioner mennesker har en 

kroppsvekt som klassifiseres som fedme og 380 millioner voksne mennesker er diagnostisert 

med T2DM. Overvekt og T2DM er sterkt relatert, hvor en stor andel av overvektige i tillegg 

har diabetes. Økte nivåer av frie fettsyrer (FFA) i plasma og anrikning av lipider i en rekke 

vev er sterkt assosiert med utvikling av fedme og T2DM (1, 2). 

1.1.1 Overvekt og fedme 

Fedme skyldes økt kaloriinntak, ofte i kombinasjon med nedsatt energiforbruk, og er et stort 

helseproblem over hele verden (3). I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) defineres 

overvekt som kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 25 kg/m2, mens fedme defineres som KMI ≥ 30 

kg/m2 (4). Fedme er en tilstand hvor det skjer en overflødig lipidlagring i fettvev, ofte ledsaget 

av lipidavsetning i andre vev enn fettvev, noe som forårsaker lipotoksisitet eller 

vevsdysfunksjon (5). Helseproblemer forbundet med fedme inkluderer metabolsk syndrom 

(3), insulinresistens og risiko for utvikling av diabetes, fettleverdannelse, endringer i 

sirkulerende lipidprofiler, kardiovaskulær sykdom, hypertensjon og økt risiko for visse 

kreftformer. Tradisjonelle terapeutiske tilnærminger for å motvirke eller reversere fedme, som 

for eksempel kosttilskudd og livsstilsendringer har dessverre i stor grad vist seg å være 

ineffektive i primærhelsetjenesten, hvor de fleste pasientene ikke klarer å oppnå statistisk 

signifikant langsiktig vekttap ved å senke eget energiinntak (6). Det er parallelt forsket mye 

på å forstå de molekylære årsakene til fedme og identifisere potensielle behandlinger, men 

ingen fullgod løsning som fungerer i praksis er så langt funnet. 

1.1.2 Insulinresistens og type 2-diabetes 

Insulin er et hormon i kroppen som produseres i bukspyttkjertelen (pankreas) og dets 

hovedfunksjon er å stimulere til opptak og lagring av glukose, spesielt i muskulatur og 
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fettvev, som senere kan bruke denne glukosen til energi (7). Insulinets virkning fører til økt 

opptak, lagring og forbrenning av glukose i muskelceller, bruk av glukose for lagring av 

lipider i fettvev, og stimulering av dannelse av glykogen (lagringsform for glukose) i 

leverceller. Insulin er dermed sentralt i å senke blodsukkernivået når det er høyere enn 

normalt (8). Insulinresistens er definert som redusert effektivitet av insulin (9), som vil si at 

vevene blir mindre følsomme overfor insulin (10). Insulinresistens over lengre tid kan utvikle 

seg til T2DM (9). T2DM er en sykdom med variabel etiologi karakterisert av vedvarende 

hyperglykemi, med endringer i karbohydrat-, fett- og proteinmetabolisme. Ved T2DM vil 

redusert insulinfølsomhet på målvevene, skjelettmuskel, lever og fettvev, resultere i 

hyperglykemi. Spesielt er insulinfølsomhet i skjelettmuskel viktig, ettersom at dette vevet er 

ansvarlig for opptaket av opptil 70-85 % av plasmaglukose. Som nevnt tidligere er 

metabolismen av FFA også endret hos T2DM-pasienter, noe som kommer av at plasmanivåer 

av fettsyrer (FA) ofte er økt. Det er godt dokumentert at akkumulering av ulike lipidenheter i 

muskelcellene sammenfaller med utvikling av insulinresistens. Økt muskulær mengde av 

ceramider, intramyocellulære lipider (IMCL), diacylglyserol (DAG) og langkjedede acyl-CoA 

er forbundet med utvikling av insulinresistens. Dette tilsier at det er viktig å forstå koblingen 

mellom fedme, muskulær lagring av lipider og mangelen på insulinrespons i skjelettmuskel. 

Mekanismene involvert i intracellulær lipid akkumulering og hvordan disse lipidene er 

involvert i utvikling av insulinresistens er vesentlig for å forstå hvordan fedme induserer 

insulinresistens i skjelettmuskel (1, 2).  

1.2 Lever  
Leveren er et av de større organene i kroppen og har mange viktige funksjoner. Organet er 

ansvarlig for basalstoffskiftet og er med på å danne og regulere omsetningen av 

karbohydrater, fettstoffer og proteiner. Karbohydrater brukes til energiproduksjon, og kan i 

tillegg lagres som glykogen. Ved mangel på tilførsel av næringsstoffer via kosten kan 

levercellene bryte ned sitt eget lager av glykogen til glukose, som videre kan skilles ut i 

blodet. I tillegg kan levercellene produsere glukose fra aminosyrer og FA i en prosess som 

kalles glukoneogenese. Leveren fungerer også som en såkalt «rensestasjon» for blodet hvor 

legemidler, avfallsprodukter og giftstoffer brytes ned (11). Leveren inneholder flere ulike 

spesialiserte typer celler, hvorav mesteparten av levermassen består av hepatocytter (12). 

Hepatocyttene utgjør samlet et sentralt metabolsk kraftverk involvert i triacylglyserol (TAG)-
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produksjon, lagring og sekresjon (13). FA som lagres og skilles ut fra lever kan stamme fra 

flere forskjellige kilder. De kan stamme fra dietten, de kan bli produsert via de novo 

lipogenese fra glukose eller de kan komme fra FFA som skilles ut av fettvev. Etter syntese 

eller opptak i hepatocytter, blir FA esterifisert til TAG og inkorporert som en del av ‘very 

low-density lipoprotein’ (VLDL) eller lagret som TAG i lipiddråper (LD). Lever har nest 

størst kapasitet til å lagre lipider etter fettvev (12).  

1.3 Skjelettmuskulatur 
Menneskekroppen består av tre typer muskulatur kalt tverrstripet skjelettmuskulatur, glatt 

muskulatur og hjertemuskulatur (14). Med mer enn 600 individuelle muskler representerer 

skjelettmuskulaturen den største vevsmassen i kroppen og er viktig for bevegelse og støtte. 

Skjelettmuskler er forskjellige fra både hjerte- og glattmuskulatur ved at de frivillig kan 

kontrolleres av organismen (15). Skjelettmuskler består av muskelceller, et nettverk av nerver 

og blodårer og bindevev som binder individuelle fibre i bunter, som danner muskelen (16). 

Vekst og reparasjon av skjelettmuskler er knyttet til virkningen av en gruppe myogene 

forløperceller, kalt satellittceller. Ved aktivering vil disse cellene dele seg for å danne 

myoblaster, proliferere og differensiere til myotuber, som deretter modnes til myofibre for å 

reparere skadede muskler eller for å øke størrelsen til muskelen (15, 17).  

Skjelettmuskel er ansvarlig for kroppens energiforbruk, deltar i termogene funksjoner, 

glukose- og lipidopptak, samt andre metabolske prosesser. Lipidopptak i skjelettmuskel 

foregår ved at FA beveger seg fra plasma inn til skjelettfibrer ved å bruke ulike proteiner. De 

viktigste proteinene som regulerer lipidopptaket er en familie av fettsyretransportproteiner 

(FATPs) og ‘cluster of differentiation 36’ (CD36). Begge disse proteinene blir oppregulert 

ved insulinfrigjøring og kontraksjon. Når FA kommer inn i skjelettmuskelcellen går de 

gjennom en oksidativ prosess for å generere energi (adenosintrifosfat, ATP) eller de blir brukt 

som substrat i TAG-syntesen for videre lagring i LD. Sistnevnte skjer spesielt dersom 

opptaket overskrider behovet for energi. Akutt forhøyet opptak av lipider inhiberer glukose 

oksidasjon, hvor mitokondrier nedprioriterer oksidasjonen av karbohydrater ved å minke 

omdannelsen av acetyl-CoA til fordel for forbrenning av FA gjennom β-oksidasjon. Denne 

høye graden av metabolsk fleksibilitet i skjelettmuskelen slår negativt ut med vedvarende 

forhøyede nivåer av lipider (1, 2).   
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1.4 Fettvev 
I pattedyr er fettvev det primære depotet for lagring av energi i form av lipidet TAG (18). 

Fettvev består hovedsakelig av adipocytter som er spesialisert i å danne og lagre fett (19). Det 

finnes to typer fettvev, hvitt fettvev (white adipose tissue: WAT) og brunt fettvev (brown 

adipose tissue: BAT). Adipocyttene i WAT har unik kapasitet til å lagre store mengder 

lipider, og de lagrede lipidene kan slippes ut raskt for bruk i andre vev når kroppen har behov 

for energi. I motsetning fungerer BAT primært for varmeproduksjon og energiforbruk. Ved 

overernæring tar WAT opp overflødige lipider som fører til både økning i størrelse 

(hypertrofi) og antall (hyperplasia) adipocytter. Når lagringskapasiteten av WAT overskrides 

eller på annen måte hemmes, blir overflødige lipider isteden avledet til andre celler og 

organer, slik som lever, skjelettmuskel og hjerte, hvor de er antatt å forårsake lipotoksisitet og 

medvirke til sykdommer som skyldes endret energiomsetning (18). 

1.5 Lipiddråper 
LD er intracellulære organeller som finnes i de fleste celler. De er tilstede i både dyr, planter, 

sopp og bakterier (20). LD finnes primært i cytoplasma, men de har også blitt observert i 

cellekjernen i enkelte celletyper (21). LD ble oppdaget av Van Leeuwenhoek så tidlig som i 

1674. Sett i forhold til andre organeller er de lite studert, men økt forskningsfokus på denne 

organellen de siste 20 årene har slått fast at LD bør klassifiseres som en organelle som har 

mange nødvendige cellulære funksjoner (20, 22). De unike cellebiologiske egenskapene til 

LD og deres fysiologiske rolle har blitt forsket på siden tidlig nittitallet, etter kloningen av 

perilipin, et av det høyest uttrykte proteinet i fettvev (23). 

1.5.1 Oppbygging og syntese av lipiddråper 

LD er intracellulære vesikkel-lignende organeller som finnes i de fleste (muligens alle) typer 

mammalske celler, hvor deres rolle i lever, fettvev og skjelettmuskel er mest studert (1, 2). 

LD inneholder hovedsakelig nøytrale lipider, inkludert TAG eller kolesterolestere 

(‘cholesterol ester’, CE) i kjernen. Den nøytrale lipidkjernen er belagt med et monolag av 

fosfolipider (PL) og mange ulike proteiner. I LD hos pattedyr er fosfatidylkolin (PC) og 

fosfatidyletanolamin (PE) de vanligste PL-typene, etterfulgt av fosfatidylinositol (PI) og 

fosfatidat (PA). Denne sammensetningen ligner på PL en finner i endoplasmatiske retikulum 
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(ER) membranen, som støtter ideen om at LD dannes i ER (1, 2). Det har blitt foreslått flere 

modeller på hvordan LD dannes. Den mest vanlige er oppbyggingen av nøytrale lipider 

katalysert av en rekke lipidsyntetiserende enzymer i ER.  Når lipidene er syntetisert i 

tilstrekkelige mengder, samler de nøytrale lipidene seg i en linse i det hydrofobe området 

mellom de to lipidlagene i ER-membranen. En begynnende LD dannes trolig når mengden av 

nøytrale lipider når en kritisk masse. Etter dannelse er LD sfærisk formede organeller med et 

upolart indre omgitt av et PL-monolag, hvor det polare hodet vendes ut mot cytosol. Den 

vannløselige utsiden av dråpene tillater transport av ikke-polare substanser (24). Innholdet av 

nøytrale lipidkjerner varierer i forskjellige celletyper. Hvite adipocytter lagrer utelukkende 

TAG, med lite CE; mens CE er dominerende i LD en finner i makrofager. Størrelsen og antall 

LD varierer også i forskjellige celletyper (18). LD kan nå opptil 100 μm i diameter, og 

størrelsen kan øke gjennom inkorporeringen av lipider fra ER, den lokale syntesen av TAG og 

sammensmeltingen av flere LD. Størrelsen på LD er også regulert av lipolyse (25), som 

omtales nærmere i avsnitt 1.5.3. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Oppbygning av lipiddråper.  
De nøytrale lipidene er dekket med et enkelt lag av fosfolipider som har flere LD-proteiner innkapslet mellom 
fosfolipidene. ‘Lipid droplet’, lipiddråpe; ‘Neutral lipids’, nøytrale lipider; ‘Phospholipid monolayer’, 
fosfolipidmonolag; ‘LD proteins’, LD-proteiner. Figuren er modifisert fra (5). 
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1.5.2 Funksjoner til lipiddråper 

LD er ansvarlig for å lagre energi og komponenter til membraner i form av nøytrale lipider, 

som TAG og CE. Overflødige FA blir konvertert til TAG, som er en lagringsform for FA. LD 

fungerer også som lagringsplass for andre hydrofobe molekyler. Disse inkluderer nøytrale 

lipidforløpere som DAG, steroler, squalen og FFA, og andre lipider som voksestere og 

retinylestere (24), men også uønskede fettløselige miljøgifter. LD spiller en viktig 

regulatorisk rolle i lipidhomeostasen, hvor de påvirker lipidmetabolismen i celler og vev, og 

fungerer som et energireservoar som en mekanisme for å begrense nivåene av potensielt 

giftige FFA (3). Evnen LD har til å lagre overflødige FA, betraktes som en beskyttende 

mekanisme som gjør det mulig for cellene å håndtere svingninger i FA-forsyningen uten å 

risikere lipotoksisitet. I noen patologiske tilstander kan LD utvide seg og okkupere betydelig 

plass i cellen, som potensielt kan interferere med viktige cellulære funksjoner. Et eksempel er 

akkumuleringen av lipider i makrofager i aterosklerotisk plakk, som fører til aktiveringen av 

makrofager som gir opphavet til de karakteristiske skumcellene. Et annet eksempel er den 

massive veksten av LD i hepatocytter som en del av alkoholisk og ikke-alkoholisk 

fettleversykdom (NAFLD) (12). Sammenlignet med de fleste andre organeller er LD veldig 

dynamiske og kan raskt utvide og krympe avhengig av cellulære betingelser drevet av 

fluktuasjoner i syntesen og nedbrytningen av TAG (12). I tider med behov kan de nøytrale 

lipidene lagret i LD brytes ned, enten ved lipolyse eller lipopfagi. FA frigjort fra nedbrytning 

av de nøytrale lipidene kan bli brukt til energiproduksjon via mitokondriell eller peroxisomal 

β-oksidasjon. Den cellulære balansen mellom lipogenese og syntese av LD versus lipolyse 

spiller dermed en viktig rolle i energihomeostasen. Denne homeostasen ser ut til å bli endret i 

mange humansykdommer inkludert fedme, diabetes, kardiovaskulær sykdom og 

fettleversykdom. Noen studier viser også at LD har en beskyttende rolle mot noen former for 

cellulær stress. I tillegg har LD en viktig rolle for å stabilisere enkelte proteiner, hvor LD 

bistår med modning, lagring og omsetning av disse proteinene (20). Det er forandringer i 

proteiner på overflaten av LD som gir organellen disse skiftende og ulike egenskapene. 

1.5.3 Nedbrytning av lipiddråper og mobilisering av fettsyrer  

Celler bryter ned nøytrale lipider når energi trengs i form av FA eller når membraner må 

syntetiseres. LD kan bli brutt ned via to ulike prosesser. Ved autofagi blir hele LD omsluttet 

av en autofagosom-membran som fusjonerer med lysosomer, hvor hele organellen enzymatisk 
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brytes ned og innholdet frigjøres til cytosol. Denne prosessen er relativt saktegående og er 

mest aktiv når hele organismen har behov for energi. Den andre og raskere formen for 

nedbrytningen av nøytrale lipider er mediert av lipaser og deres aktivatorer. Hos pattedyr 

finnes det tre hovedlipaser som katalyserer mobiliseringen av TAG fra LD. Disse er fettvevs 

triglyseridlipase (‘adipose tissue lipase’, ATGL), hormonsensitiv lipase (HSL) og 

‘monoacylglyserol lipase’ (MAGL). ATGL utfører det første og hastighetsbestemmende 

trinnet i nedbrytningen av TAG, ved å frigjøre en FFA slik at det dannes DAG. Videre blir 

DAG nedbrutt av HSL, der en FFA frigjøres slik at det dannes monoacylglyserol (MAG). 

Tilslutt nedbrytes MAG av MAGL slik at det frigjøres til glyserol og en siste FFA (24). Det er 

også funnet en rekke proteiner som påvirker aktiviteten til lipasene. De meste karakteriserte er 

Abhd5, G0S2 og perilipiner (26).  

 

Figur 2: Hydrolyse av TAG til glyserol og fettsyrer.  
TAG blir enzymatisk nedbrutt til fettsyrer og glyserol. Det første steget i nedbrytningen av TAG involverer 
ATGL som spalter av en fettsyre fra TAG som blir til DAG. Videre vil HSL spalte av en til fettsyre som gir 
MAG. MAG blir deretter kløyvet av MAGL slik at en siste fettsyre spaltes av og gir glyserol.  TAG, 
triacylglyserol; DAG, diacylglyserol; MAG, monoacylglyserol; ATGL, fettriglyserid lipase; HSL, 
hormonsensitiv lipase; MAGL,  MAG lipase; FA, fettsyre. 

1.5.4 Perilipiner  

Alle LD som er isolert så langt fra mammalske celler er dekket med et eller flere medlemmer 

av perilipin-familien (tidligere omtalt som ‘lipid droplet-associating proteins’ eller ‘the PAT 

family’). Opprinnelig hadde de fem proteinene i denne familien en mengde ulike navn, som 

var forvirrende å forholde seg til. En enhetlig nomenklatur ble derfor innført, hvor genene 

refereres til som Plin1-5, mens proteinene eventuelt kan kalles perilipin1-5 (27). I denne 

masteroppgaven blir gen-navn og protein-navn omtalt som ‘Plin’. Plin-familien består av 

Plin1 (perilipin), Plin2 (ADRP, ADFP, adipophilin), Plin3 (pp17, Tip47), Plin4 (S3-12) og 

Plin5 (PAT1, LSDP5, oxPAT, MLDP) (27). Hovedoppgaven til disse overflateproteinene er 

hovedsakelig å kontrollere cellulær lipidhomeostase ved å interagere med lipaser (28).  
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Alle Plin binder til lipaser og regulerer lipasenes tilgang til LD. De ulike Plin har ulike 

vevsuttrykk, og har dermed ulike roller i forhold til om de bidrar til lipidlagring eller 

lipidutnyttelse (2). De mest karakteriserte medlemmene av PAT familien er Plin1 (27). 

Overflateproteinene i PLIN-familien ble identifisert på grunnlag av sekvenslikhet innad i 

familien og deres felles evne til å binde til overflaten av LD (13). Plin1 kontrollerer 

reguleringen av lagring versus nedbrytning av nøytrale lipider (lipolyse) i fettvev. Rollen til 

Plin som finnes i skjelettmuskel er mindre kartlagt (1, 29).  De ulike Plin proteinene har ulike 

vevsuttrykk, men alle utenom Plin1, er uttrykt i lever og skjelettmuskel (6, 12).  

Perilipin 1 

Plin1 er uttrykt i adipocytter og steroidogene celler og er kjent for sin rolle i å kontrollere 

lipolyse og LD-nedbrytning (1, 2, 25). Proteinet er en relativ selektiv markør for fettceller 

(adipocytter) og er normalt fraværende i lever og skjelettmuskel (12). Plin1 regulerer også 

LD-størrelse i fettvev, ved at proteinet er med på å kontrollere LD-fusjon og vekst (18, 25).  

Perilipin 2 

Plin2, også kjent som adipose differentiation related protein (Adrp) og adipophilin, er 

assosiert med overflaten til LD (12). Plin2 genet uttrykkes i de fleste celletyper, hvor 

mengden av Plin2 proteinet korrelerer godt med mengden akkumulerte lipider (2). Plin2 ble 

identifisert ved screening av gener som er oppregulert under differensiering av fettceller (12). 

Kort tid etter ble det vist at proteinet stabiliserer LD (13). Det er senere vist at genetisk 

fjerning av Plin2 fører til tap av LD, mens indusert overekspresjon av proteinet fører til økt 

akkumulering av LD (13). Det har også blitt vist at eksponering av β-celler til forhøyede 

nivåer av FA stimulerer uttrykk av Plin2, mens nedregulering av Plin2 forhindrer FA-indusert 

TAG-akkumulering. Langvarig eksponering for FA fremkaller ER-stress i β-celler, men dette 

skjer i mindre grad i β-celler som mangler Plin2 (28). Noen studier viser at fravær av Plin2 

gjør mus motstandsdyktige mot utvikling av fedme, betennelse i fettvev, insulinresistens og 

NAFLD når de er kronisk utsatt for et vestlig kosthold (‘Western diet’, WD) eller høy-fett (60 

%) diett (HFD) (6), mens andre studier viser ingen endring i vekt med HFD (30). Det at tap av 

Plin2 muligens har gunstige effekter på fedmeutvikling, antyder at proteinet er med på å 

regulere de fysiologiske responsene på diett som fremmer metabolsk dysregulering og 
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vektøkning. Plin2 er derfor et potensielt terapeutisk mål for behandling og forebygging av 

sykdommer som skyldes endret energiomsetning (6).  

Plin2 er uttrykt i mange organer, men er spesielt anriket i organer som lever, 

skjelettmuskulatur og tynntarmen (3, 6) og i disse celletypene er mengden Plin2 relatert til 

mengden av lipider i cellen (12). I lever øker Plin2-nivået med lipidbelastning, mens fjerning 

av PLIN2 senker mengden av lipider, fortrinnsvis TAG (28). Dette samsvarer med andre 

eksperimenter hvor det er vist at overuttrykk av Plin2 reduserer autofagi, mens nedregulering 

stimulerer autofagi (13). I fettvev er Plin2 nødvendig for både differensiering og regulering av 

lipolyse (1, 2). Rollen til Plin2 i skjelettmuskel er fortsatt uklar, men det har blitt vist at 

overekspresjon av Plin2 resulterer i økt intracellulært TAG-lager og større og flere antall LD i 

tibialis anterior muskel (1, 2). Det har også blitt vist at nedregulering av Plin2 i dyrkede 

myotuber forhindet oleate-indusert LD-lager, noe som kan tyde på at det har en rolle i LD-

stabilisering (1, 2). Feng et al. viste at ved fravær av Plin2 i dyrkede myotuber øker lipolysen 

og omdirigerer energimetabolismen fra glukoseutnyttelse til FA utnyttelse. Disse myotubene 

er karakterisert av økt oksidasjon av oljesyre (OA), lavere glykogen syntese og redusert 

glukoseoksidasjon, sammenlignet med Plin2+/+ myotuber. I samsvar med dette hadde Plin2-/- 

myotubene økt genuttrykk av Ppara og Pgc1a, transkripsjonsfaktorer som stimulerer 

uttrykket av gener viktig for FA oksidasjon, hvorav gener involvert i glukoseopptak og 

oksidasjon var undertrykt. (31).  

Perilipin 3 

Plin3 (Tip47) uttrykkes i alle celler (32). I motsetning til Plin1 og 2 som er ustabile og 

degraderes raskt når de ikke er bundet til LD, er Plin3 stabilt i cytoplasma i fravær av LD (5). 

Til forskjell fra Plin2 er rollen av Plin3 i skjelettmuskel ikke klarlagt. Ved overflødig FA i 

plasma, som ved fedme og T2DM, øker FA inntak i skjelettmuskelen (1, 2). Plin3 bidrar 

trolig med å promotere effektiv overføring av FA fra LD til mitokondrier for oksidasjon (32). 

Dette støtter observasjonen om at PLIN3 i muskelbiopsier hos friske pasienter er positivt 

korrelert med oksidativ kapasitet, mens mangel på PLIN3 resulterer i nedsatt FA oksidasjon. 

Det har også blitt vist at økt genuttrykk av PLIN3 fører til økt IMCL-innhold. I tillegg har det 

blitt observert at utholdenhetstrening, men ikke elektrisk-indusert kontraksjon, induserer Plin3 

uttrykk og dens assosiasjon med mitokondrier i rotter (1, 2). 
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Perilipin 4 

Plin4 er uttrykt i skjelettmuskel, hjerte og fettvev (33), og den er fortrinnsvis lokalisert i LD 

som inneholder CE (34). Lite er kjent om rollen til Plin4. Av alle plin, er Plin4 mRNA mest 

uttrykt i vastus lateralis biopsier fra friske individer, og dens nivå er høyere i ‘slow- than fast-

twitch’ muskler. Uttrykk av Plin4 blir redusert i respons til forlenget utholdenhetstrening. 

Dette støtter funnet i en studie hvor de observerte at Plin4 mRNA blir redusert etter 

treningsprogram bestående av kombinert styrke- og utholdenhetstrening i 12 uker (1, 2). Plin4 

er uttrykt i høy grad i WAT hos mus, og er veldig svakt uttrykt i lever under normale 

betingelser (12).  

Perilipin 5 

Plin5 er funnet både på overflaten av LD og i cytoplasma, og den er transkripsjonelt regulert 

av PPARd i skjelettmuskel (35). Plin5 er høyt uttrykt i oksidativt vev som hjerte, 

skjelettmuskel, lever og BAT (36). Plin5 kontrollerer lipolyse ved å regulere tilgangen til 

cytoplasmatiske lipaser til de nøytrale lipidene lagret i LD, og medierer også interaksjoner 

mellom LD og mitokondrier (20). Binding mellom LD og mitokondrier antas å tilrettelegge 

for overføring av FFA frigjort under lipolyse for β-oksidasjon (1, 2). En studie viser at Plin5 

kan finnes i cellekjernen hvor den fungerer som en transkripsjonell aktivator (20), hvor Plin5 

overekspresjon fører til økt transkripsjon av mitokondriell biogenese, elektrontransportkjede-

komplekser og FA-oksidasjon-gener. Plin5 overekspresjon øker både uttrykket og 

serumkonsentrasjonen av fibroblast vekstfaktor 21, et stort insulin- og treningsresponsivt 

myokin (1, 2). Dessuten kan dens overekspresjon indusere genuttrykk av faktorer involvert i 

ER-stress respons for å bevare mitokondriell funksjon. I tillegg har det blitt vist at 

overekspresjon av Plin5 i skjelettmuskel resulterer i økt størrelse på LD og mengde i TAG 

uten å påvirke insulinsensitiviteten. Det har også blitt vist at Plin5 overekspresjon i 

skjelettmuskel er i stand til å beskytte cellene mot lipotoksisitet ved å øke mengden av 

esterifiserte lipidkjeder i LD (1, 2). 
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1.6 Mål for oppgaven 
Forskningsgruppen har tidligere vist at myotuber etablert fra Plin2-/- mus har redusert mengde 

av LD og akkumulerer mindre OA i TAG på grunn av forhøyet LD-hydrolyse, sammenlignet 

med Plin2+/+ myotuber. Dette er ledsaget av et skift i energimetabolismen. Plin2-/- myotuber er 

karakterisert av økt oksisdasjon av OA, lavere glykogen syntese og redusert 

glukoseoksidasjon, sammenlignet med Plin2+/+ myotuber. Dette tyder på at Plin2 er essensiell 

for å beskytte mot ukontrollert hydrolyse av TAG lagret i LD, og på den måten er med på å 

balansere energimetabolismen i skjelettmuskulatur (31).  

For å undersøke om den endrede glukosemetabolismen i dyrkede muskelceller også skjer in 

vivo, gjennomførte forskningsgruppen nylig en diettintervensjon i Plin2+/+ og Plin2-/- mus. 

Plin2+/+ og Plin2-/- hunmus fikk lav fett diett (LFD) eller høy fett diett (HFD) i 20 uker fra de 

var 8 uker gamle. LFD besto av 70 % kalorier fra karbohydrater, 20 % fra proteiner og 10 % 

fra fett. HFD besto av 20 % kalorier fra karbohydrater, 20 % fra proteiner og 60 % fra fett. I 

slutten av diettintervensjonen viste en glukosetoleransetest at glukosenivået hos Plin2-/- mus 

som fikk HFD sank saktere tilbake til normale glukoseverdier i forhold til Plin2+/+ mus. Dette 

tyder på at glukosetoleransen er endret.  

Følgende mål for oppgaven: 

1) Klargjøre hvilke vev som har endret glukosemetabolisme som medfører forsinket 

opptak av glukose i Plin2-/- mus på HFD. 

2) Isolere LD fra dyrkede Plin2+/+ og Plin2-/- muskelceller for å kartlegge hvilke proteiner 

på overflaten av LD som endres i fravær av Plin2.  
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2 Materialer og metoder 

2.1 Materialer 
Tabell 2.1.1: Reagenser 
Reagenser Leverandør 
Atglistatin Sigma (St. Louis, MO, US) 
Basic Fibroblast Growth Factor (FGF-basic), 
#PMG0034 

GIBCO (Life Technologies, Paisley, UK) 

Bodipy493/503 Invitrogen (Life Technologies, Paisley, UK) 
Bovint serumalbumin (BSA) Sigma (St. Louis, MO, US) 
Collagen I (0,4 %) #3867-1VL Sigma (St. Louis, MO, US) 
Complete proteaseinhibitor minitablett Roche Diagnostics GmbH (Tyskland) 
Dimetylsulfoksid, DMSO Sigma (St. Louis, MO, US) 
Dulbecco’s Modified Eagle Medium 
Glutamax (DMEM, 1 g/L glucose, Life 
Technologies, #21885108) 

GIBCO (Life Technologies, Paisley, UK) 

Etylenediaminetetraacetic acid, EDTA Sigma (St. Louis, MO, US) 
Flytende nitrogen Praxair (Guildford, UK) 
Fosfatbufret saltløsning, PBS Sigma (St. Louis, MO, US) 
Føtalt kalveserum GIBCO (Life Technologies, Paisley, UK) 
Hams F-10 Glutamax nutrient mixture (Life 
Technologies, #41550088 

GIBCO (Life Technologies, Paisley, UK) 

HEPES Sigma (St. Louis, MO, US) 
Hesteserum GIBCO (Life Technologies, Paisley, UK) 
Hoechst Sigma (St. Louis, MO, US) 
Kaliumklorid, KCI Sigma (St. Louis, MO, US) 
Magnesiumklorid, MgCl2 Sigma (St. Louis, MO, US) 
Milli-Q vann Millipore (Massachusetts, US) 
Natriumacetat, Na-Acetat Sigma (St. Louis, MO, US) 
Natriumklorid, NaCl Sigma (St. Louis, MO, US) 
Natriumhydroksid, NaOH Sigma (St. Louis, MO, US) 
NucleoSpin RNA (RNA isolerings-kit) Macherey-Nagel (Tyskland) 
Oljesyre (OA) Nu-Chek Prep (Minnesota, US) 
Penicillin-streptomycin (100 µg/ml) GIBCO (Life Technologies, Paisley, UK) 
Sukrose Sigma (St. Louis, MO, US) 
Tricine Sigma (St. Louis, MO, US) 
Trypsin Sigma (St. Louis, MO, US) 
Tryptanblått Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Tørris Praxair (Guildford, UK) 
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Tabell 2.1.2: Programvarer 
Programvarer Leverandør 
Adobe Illustrator CS6 Adobe (San Jose, CA, US) 
Endnote Thomson Reuters 
GraphPadPrism 5 for Microsoft  (GraphPad Software, La Jolla, CA). 
Microsoft Office 2010 Microsoft 
ND-1000 software Saveen & Werner AB 

 

Tabell 2.1.3: Utstyr 
Utstyr Leverandør 
Celledyrkningsbrett (6-brønner, 12-brønner) Falcon. Corning Incorporation (Durham, 

NC, US) 
Celledyrkningsflasker (25 cm2) Becton Dickinson and Company (New 

Jersey, US) 
Celledyrkningsflasker (75 cm2, 150 cm2) Falcon. Corning Incorporation (Durham, 

NC, US) 
Celleskraper Falcon. Corning Incorporation (Durham, 

NC, US) 
Celledyrkningsskål (55mm x 10mm) Falcon. Corning Incorporation (Durham, 

NC, US) 
Dekkglass Glasswarenfabrik Karl Hecht KG 

(Tyskland) 
Eppendorfrør (1,5 ml) SARSTEDT AG & Co (Tyskland) 
Glasskuler/pellets Glasswarenfabrik Karl Hecht KG 

(Tyskland) 
Kryorør VWR (Radnor, Pennsylvania, US) 
Linsepapir Leica (Tyskland) 
Microseal ‘B’ seal til qPCR-plate Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Microtube (1,5 ml) Axygen. Corning Incorporation (NY, US) 
Microtube (2 ml) med lokk (sort ring) SARSTEDT AG & Co (Tyskland) 
Multi Finnpipette (0,5-10 μl) Thermo Electron Corporation 

(Massachusetts, US) 
Multi Finnpipette (50-300 μl) Labsystems 
Nitrogenkavitasjonsbeholder Parr Instrument Company (US) 
NucleoSpin Filter (lilla ring) Macherey-Nagel (Tyskland) 
NucleoSpin RNA Column (blå ring) Macherey-Nagel (Tyskland) 
Objektglass Glasswarenfabrik Karl Hecht KG 

(Tyskland) 
Oppsamlingsrør (2 ml) Macherey-Nagel (Tyskland) 
Parafilm  Pechiney Plastic Packaging Incorporation 

(Chicago, Illinois, US)  
Petriskål (10 cm) SARSTEDT AG & Co (Tyskland) 
Pipetboy Integra Biosciences (Hudson, US) 
Pipette (0,5-10 μl, 100-1000 μl, 10-100 μl, 20-
200 μl) 

Eppendorf Research Plus (Hamburg, 
Tyskland) 

Pipettespisser (0,1-20 μl, 2-100 μl, 2-200 μl, 
1250 μl)  

SARSTEDT AG & Co (Tyskland) 
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Pipettespisser (5 ml, 10 ml, 25 ml) Falcon. Corning Incorporation (Durham, 
NC, US) 

qPCR-plate (96-brønner) SARSTEDT AG & Co (Tyskland) 
Sentrifugerør (15 ml, 50 ml) Falcon. Corning Incorporation (Durham, 

NC, US) 
Sprøyte (Syringe) (50 ml) Terumo (Belgia) 
Sterile filter Integra (Sveits) 
Strips med rør til cDNA med lokk SARSTEDT AG & Co (Tyskland) 
TC20 Counting Slides Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
Ultrasentrifugerør Beckman Coulter (Indianapolis, US) 

 

Tabell 2.1.4: Instrumenter 
Instrumenter Leverandør 
Avtrekksskap Kilab A/S (Norge) 
C100 Touch Thermal Cycler (CFX96 Real-
Time System) 

Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 

Heraeus Labofuge 400 R Kendro Laboratory Products 
(Langenselbold, Tyskland) 

Heraeus Multifuge 3S+ Centrifuge Thermo Fisher Scientific (Massachusetts, 
US) 

Heraeus Multifuge X3R Centrifuge Thermo Fisher Scientific (Massachusetts, 
US) 

Heraeus Pico 21 Centrifuge Thermo Fisher Scientific (Massachusetts, 
US) 

Inkubatorskap (Steri-Cycle CO2 Incubator) Thermo Fisher Scientific (Massachusetts, 
US) 

Julabo ED vannbad Julabo (Tyskland) 
LAF-benk Kojair (Finland) 
Lysmikroskop (cellelab) Leica (Tyskland) 
Lysmikroskop BX61 (LD-isolering) Olympus Corporation (Tokyo, Japan) 
Master cycler ep gradient S Eppendorf (Hamburg, Tyskland) 
NanoDrop 1000 spektrofotometer Thermo Fisher Scientific (Massachusetts, 

US) 
Precellys 24 homogenisator Bertin Technologies (Frankrike) 
SW60Ti rotor Beckman Coulter (Indianapolis, US) 
TC20 Automated Cell Counter  Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, US) 
XL-90 ultrasentrifuge Beckman Coulter (Indianapolis, US) 
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2.2 Mus som dyremodell 
Bruken av mus som modellorganismer for å studere humanbiologi er basert på de genetiske 

og fysiologiske likhetene mellom artene. På grunn av deres fylogenetiske tilknytning og 

fysiologiske likhet med mennesker, og tilgjengeligheten av mange innavlede stammer, har 

mus lenge blitt brukt som modeller for humanbiologi og sykdom (37).  

Mus har mange fordeler i forhold til andre modellorganismer. Deres genom er relativ lik det 

menneskelige genomet, og en bred genetisk og molekylær verktøykasse er tilgjengelig. Mus 

har kort reproduksjonssyklus og får mange avkom per generasjon. De har en rask 

metabolisme i forhold til mennesket, som gjør at de raskt responderer på endringer i inntak av 

næringsstoffer (37, 38). Dyrets lille størrelse forenkler en rekke typer undersøkelser og gjør 

det mulig å oppstalle mange individer på liten plass i et laboratorium. Samlet gjør dette det 

mulig å foreta storskalaeksperimenter i løpet av kort tid med relativt begrensede ressurser, noe 

som gjør mus til en kostnadseffektiv modell (38, 39).  

2.2.1 Mus og muskelceller som mangler funksjonelt Plin2 

Forskningsgruppen har tidligere laget en musemodell hvor Plin2 genet er inaktivert. Modellen 

ble laget i to trinn. Først ble det laget en modell hvor det ble satt inn et LoxP sete i intron 3 og 

et annet LoxP sete i intron 6 i Plin2 genet. Ved krysning av denne modellen (Plin2flox) med 

mus som uttrykker Cre ble DNA sekvensen i Plin2 genet mellom de to LoxP setene i fjernet, 

hvor det gjenværende Plin2 genet bestod av Plin2 exon1-2-3-7-8. Fra denne musemodellen 

(Plin2-/-) og tilhørende normale kontrollmus (Plin2+/+) har forskningsgruppen tidligere etablert 

satellittceller som kan dyrkes til kontraherende muskelmyotuber (31). I denne 

masteroppgaven har levende Plin2+/+ og Plin2-/- mus gjennomgått en diettintervensjon, mens 

de samme muskelcellene har blitt brukt for å isolere LD og kartlegge forandringer i proteiner 

på overflaten av LD som mangler Plin2.  
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2.2.2 Høy fett diett 

Diett-indusert fedme i mus er ofte brukt for å studere samspillet mellom vestlig kosthold med 

overskudd av energi og utviklingen av fedme. Den diett-induserte fedme-modellen etterligner 

i stor grad den økte tilgjengeligheten av matvarer med høyt innhold av fett i det moderne 

samfunnet, som er hovedbidragene til fedmeutviklingen i mennesket.  

I de fleste tilfeller antas en kombinasjon av overdreven kaloriinntak og tilgjengeligheten av 

energitette måltider å være den viktigste bidragsyteren til utvikling av fedme. Fordi 

komplikasjoner fra fedme som diabetes og kardiovaskulær sykdom vanligvis krever tiår, er 

surrogatdyremodeller viktige for å studere de molekylære aspektene ved fedme og de 

patofysiologiske effektene. En modell som blir mye brukt er den diett-induserte fedme-

modellen i mus.   

Matvarer som har høyt innhold av fett har vist seg å gi ulik grad av økt kroppsvekt og diabetes 

i ulike stammer av mus og rotter. En musestamme som responderer svært godt er C57BL/6, 

og de siste 20-30 årene har det vært utført mange studier i denne stammen for å karakterisere 

responser hos dyr som er utsatt for kosthold med høyt fettinnhold. Noen dyr viser betydelige 

økninger i kroppsfettinnholdet, mens noen er resistente mot vektøkning med HFD (40).  

2.3 RT-qPCR 
Revers transkriptase kvantitativ PCR (RT-qPCR) er en molekylær teknikk som brukes for å 

bestemme endringer i uttrykk av RNA fra ulike gener. Først isoleres RNA. Isolert RNA 

brukes til å syntetisere komplementært DNA (cDNA) ved hjelp av revers transkriptase 

enzymet (RT). Dette cDNAet blir videre brukt som et templat for polymerase kjedereaksjonen 

(PCR). PCR er en metode for raskt å amplifisere sekvenser av DNA. På denne måten kan man 

sammenligne nivået av cDNA vha. qPCR, som er et mål på hvor mye RNA for det enkelte 

genet som var i prøven i utgangspunktet. Det finnes to måter å utføre RT-qPCR, ved hjelp av 

enten en ett-trinns eller to-trinns analyse. I ett-trinns RT-qPCR kjøres cDNA syntese og qPCR 

amplifisering etter hverandre i samme rør med felles buffer og begge enzymene tilsatt fra 

start. I denne oppgaven ble det brukt en to-trinns analyse, hvor cDNA ble syntetisert først, og 

deretter ble generert cDNA brukt som templat i en egen qPCR reaksjonen. Her blir revers 

transkripsjon og PCR trinnene utført i separate rør, med ulike buffere, reaksjonsbetingelser og 

primere. De ulike trinnene blir forklart mer detaljert under. 
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2.3.1 RNA isolering fra vev 

Samme metode ble brukt for å isolere RNA fra lever og soleus muskel ved hjelp av 

Nucleospin RNA kit (Macherey-Nagel) etter produsentens anbefalinger, med unntak av to 

forandringer før prøvene ble applisert på kolonnen. RA1 buffer ble lagd ved å blande 350 μl 

RA1 buffer med 3,5 μl β-mercaptoethanol (per prøve). Det ble satt på benken og bevart i 

romtemperatur. Eppendorfrør ble satt på tørris og glasspellets/kuler ble tilsatt i rørene. 

Eppendorfrørene bestående av glasspellets/kuler ble deretter kjølt ned i 10 minutter. Videre 

ble det tatt ut (veid inn) korrekt mengde av vev i følge tabell 1. Deretter ble det overført til de 

nedkjølte eppendorfrørene med kuler i, og satt tilbake på tørris. Alle prøvene ble forberedt før 

neste steg.  

Type vev Mengde ml 1x 
buffer 

Kuler/pellets rpm x sek Forventet RNA 
utbytte 

Lever Liten 
bit/5mg 

0,5 Glass (5000 x 20) x 2 ~200 ng/μl (50 
μl) 

Soleus 
muskel 

1 muskelbit 0,35 Glass (5000 x 30) x 2 12 μg (200 ng/μl) 

Tabell 1: Oversikt over mengde vev brukt for RNA isolering  

Homogenisering 

Vevene ble homogenisert ved risting. PreLys24 homogeniseringsmaskinen ble programmert i 

følge tabellen over (tabell 1). 350 μl av bufferen forberedt på forhånd (RA1-buffer med β-

mercaptoethanol) ble tilsatt til rørene (ikke mer enn fire om gangen), som deretter ble satt inn 

i PreLys24 homogeniseringsmaskinen. Her var det viktig å sjekke at lokkene til rørene var 

ordentlig lukket og at de satt godt i maskinen. Deretter ble homogeniseringen startet. Etter 

hver runde ble prøvene satt tilbake på tørris. Dette ble gjentatt med fire prøver om gangen til 

alle prøvene var blitt homogenisert.  

Ekstraksjon for å fjerne proteiner 

Prøvene ble tint i romtemperatur i ca. 5 minutter. Deretter ble alle rørene tilsatt 350 μl 

Phenol:Chloroform:Isoamylalcohol (24:24:1). Videre ble løsningen ekstrahert ved å riste 

rørene i 20 sekunder. Etter det ble de satt på benken i 5 minutter, slik at de to fasene kunne 

separeres. Deretter ble de sentrifugert ved 9000 rpm i 5 minutter. Videre ble supernatanten 

(den øvre fasen) overført til et nytt rør, som deretter ble satt på is.  
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Forventet utbytte var 350 μl. Her var det viktig å sørge for at ikke noe av den andre fasen ble 

overført sammen med supernatanten.  

Justering av buffer  

Først ble volumet av prøvene målt, og basert på volumet ble mengden av høy salt løsningen 

(se appendiks 1) og 96 % etanol bestemt. Se tabell 2 for volumene. Dette trinnet var 

nødvendig for å justere bindingsbetingelsene.  

Volum (μl) 100 300 350 450 500 

Høy salt 
løsning 

27 80 95 120 135 

96 % etanol 75 225 260 340 375 

Tabell 2: Oversikt over mengde høy salt løsning og etanol som tilsettes ved RNA isolering  
 

Høy salt løsningen ble tilsatt og blandet godt. Deretter ble 96 % etanol tilsatt og blandet igjen. 

Prøvene ble bevart på benken i romtemperatur i >30 sekunder, før prøvene ble overført til 

kolonnene i neste trinn. 

Rensing av RNA 

Prøvene ble overført (maks 750 μl) til Nucleospin RNA kolonnen (blå ring) plassert i et 

oppsamlingsrør. Prøvene ble sentrifugert ved 11000 x g i 30 sekunder og væsken som gikk 

gjennom kolonnen ble tømt ut. 350 μl MBD buffer ble deretter tilsatt og røret ble sentrifugert 

ved 11000 x g i 30 sekunder, og væsken som gikk gjennom kolonnen ble tømt ut. Dette 

trinnet fjerner salt som øker effektiviteten av rDNAse behandlingen i neste trinn. DNAse 

reaksjonsblandingen ble forberedt ved å blande 10 μl rekonstituert rDNAse til 90 μl 

reaksjonsbuffer for rDNAse (volumet gjelder per prøve). Deretter ble 95 μl av denne 

blandingen tilsatt direkte på kolonnen som ble inkubert i romtemperatur i 15 minutter. Videre 

ble 200 μl RAW2 buffer tilsatt til kolonnen og sentrifugert ved 11000 x g i 30 sekunder. 

Væsken som gikk gjennom kolonnen ble tømt ut. RAW2 bufferen inaktiverer rDNAsen. Etter 

det ble 600 μl RA3 buffer tilsatt til kolonnen og sentrifugert ved 11000 x g i 30 sekunder, og 

væsken som gikk gjennom kolonnen ble tømt ut. Deretter ble 250 μl RA3 buffer tilsatt til 

kolonnen og sentrifugert ved 11000 x g i 30 sekunder, og væsken som gikk gjennom 

kolonnen ble tømt ut. Prøvene ble sentrifugert igjen ved 11000 x g i 2 minutter.  
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Etter dette trinnet ble kolonnen overført til et nytt eppendorfrør. Videre ble RNA eluert i 50 μl 

RNase-fri H2O og sentrifugert ved 11000 x g i 1 minutt. Tilslutt ble rørene merket med 

«RNA, vev, dato og gruppenummer» og satt på is. Fra dette punktet ble RNAet alltid bevart 

på is og lagret i fryser ved ~ -80 °C. 

2.3.2 Kvantifisering av RNA (nanodrop) 

For å kunne syntetisere cDNA må RNA konsentrasjonen være kjent. RNA konsentrasjonen 

og renheten ble bestemt ved hjelp av Thermo Scientific NanoDrop 1000 spektrofotometeret. 

Ved måling av nukleinsyre prøver ble «Nucleic Acid» innstillingen valgt. Spektrofotometeret 

består av to fiberoptiske kabler, hvor en prøve blir påsatt på den ene kabelen og den andre 

kabelen presses ned og kommer i kontakt med væsken, som forårsaker væsken til å bygge en 

bro mellom gapet mellom de fiberoptiske endene. De fiberoptiske endene ble først vasket med 

et fuktet linsepapir (tilsatt RNase fri vann). Deretter ble 1,5 μl RNase fri H2O pipettert på 

kabelen for å lage en blank måling. En blank måling sørger for at instrumentet virker som det 

skal og at de fiberoptiske kablene er rene. Deretter ble innstillingen «RNA-40» på «sample 

type» valgt, fordi det var RNA som skulle bli målt. Første prøven ble pipettert med 1,5 μl 

RNase fri H2O på kabelen og ble kalt «Vann». Hver av RNA prøvene ble pipettert og målt 

som beskrevet over. De optiske kablene ble tørket med rent og tørt linsepapir mellom hver 

prøve, og vasket med fuktet linsepapir (tilsatt RNase fri vann) mellom hver åttende prøve. 

Prøvene ble satt på is under målingen og ble deretter oppbevart i fryser ved ~ -80 °C.  

260/280-forholdet mellom absorbans av prøvene ved 260 og 280 nm brukes til å vurdere 

renheten av RNA. Et forhold på ~2,0 er generelt akseptert som «rent» RNA. Hvis forholdet er 

betydelig lavere kan det indikere tilstedeværelsen av protein, fenol eller andre forurensninger 

som absorberer sterkt ved eller nær 280 nm. 260/230-forholdet mellom absorbans av prøvene 

ved 260 og 230 nm er et sekundært mål for nukleinsyre renhet. 260/230-verdiene for «ren» 

nukleinsyre er ofte høyere enn de respektive 260/280-verdiene. De er vanligvis i området 1,8 

– 2,2. Hvis forholdet er betydelig lavere enn dette kan det indikere tilstedeværelsen av 

forurensninger. Den målte prøvekonsentrasjonen i ng/μl er basert på absorbans ved 260 nm.  
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2.3.3 Syntese av cDNA 

cDNA er en kopi av DNA syntetisert av RT enzym med bruk av enkelttrådet mRNA som 

templat (41). For å syntetisere den første cDNA-tråden, trengs RT enzymet, dNTPs, en RT 

buffer og en primer som binder seg tilfeldig til RNA templatet (random hexamers). Dette 

cDNAet blir videre brukt som et templat for PCR som gjør det mulig å detektere små 

mengder av RNA i en prøve (42).  

Basert på konsentrasjonen av hver RNA prøve, ble volumet av RNA prøven og volumet av 

RNase fri H2O beregnet. Totalvolumet av RNA prøven og volumet av RNase fri H2O skulle 

til sammen bli 10 μl. Den beregnede mengden av RNase fri H2O ble pipettert til hvert rør. 

Deretter ble mastermix for syntesen av cDNA laget (se tabell 3). Volumet til mastermixen ble 

basert på antall prøver. Før MultiScribe RT enzymet ble tilsatt til mastermixen, ble 9 μl av 

blandingen tilsatt i det ene kontrollrøret som skulle være uten RT enzymet. Etter det ble 1 µl 

MultiScribe RT enzym tilsatt per 9 μl mastermix, løsningen ble blandet godt, og 10 μl av 

denne løsningen ble tilsatt til hvert av de resterende PCR-rørene. Videre ble hver av RNA 

prøvene tilsatt i hvert av rørene. I det ene kontrollrøret som skulle være uten RT enzymet, ble 

det tilsatt 1 μl fra 3 tilfeldige prøver (til sammen 3 μl). I det andre kontrollrøret skulle det bare 

inneholde RNase fri H2O og mastermix. Alle rørene ble ordentlig lukket, ristet og sentrifugert 

før det ble satt inn i Mastercycler ep gradient S maskinen (eppendorf). Deretter ble cDNA 

syntesen startet med disse innstillingene: 

Annealing: 10 minutter i 25 °C 

Revers transkripsjon: 120 minutter i 37 °C 

Enzyminaktivering: 5 minutter i 85 °C.  

Reagenser  Volum per prøve (μl) 
H2O 4,2 
10x RT buffer 2 
10x random primers 2 
dNTPs 0,8 
MultiScribe RT enzym 1 
Totalvolum 10 

Tabell 3: Oversikt over reagenser i RT-reaksjonen   
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Etter cDNA syntesen ble cDNA prøvene kjølt ned til romtemperatur og oppbevart ved 4 °C 

(maks 24 timer) eller i fryser ved -20 °C. Det genererte cDNAet i rørene ble så fortynnet 1:5 

med RNase fri H2O for å kunne pipettere større volum per reaksjon i trinnet under (qPCR). 

Sette opp RT-qPCR plater 

PCR er en metode for raskt å amplifisere sekvenser av DNA. I kvantitativ PCR (qPCR) 

analyseres mengden av produkt for hver PCR syklus, og metoden brukes for å bestemme 

mengden av en DNA-sekvens i en prøve.  

Det første steget i amplifiseringsreaksjonen er et denatureringstrinn hvor hydrogenbåndene 

som holder trådene sammen blir brutt. Dette fører til at de to trådene separeres. Deretter går 

det over i annealing-trinnet, hvor primerne binder seg til de komplementære sekvensene på 

DNA-templat-tråden. Videre går det over i forlengelsestrinnet, hvor DNA polymerasene 

forlenger primer templatet ved å legge til de komplementære nukleotidene en etter en til den 

begynnende DNA-tråden. Når den første tråden er kopiert, blir prosessen repetert inntil 40 

ganger, som resulterer i en eksponentiell amplifikasjon av sekvensene av interesse (43). qPCR 

bruker sanntids fluorescence til å måle kvantiteten av DNA tilstede i hver PCR-syklus. Det 

finnes flere tilnærminger til hvordan å produsere et fluorescerende signal, hvor de vanligste er 

å bruke en hydrolyseprober (eks. TaqMan) eller et dobbelttrådig DNA-bindende fargestoff 

(eks. SYBR Green) (44). I min masteroppgave ble det brukt SYBR Green. Dette fargestoffet 

viser svak bakgrunnsflourescens som øker dramatisk ved binding til dsDNA. Dermed 

resulterer amplifisering av målsekvensen i en økning av fluorescens som er direkte 

proporsjonal med mengden av dsDNA tilstede i hver PCR-syklus (45).   

For å kjøre qPCR, ble det laget mastermix med spesifikke primere til hver reaksjon uten 

cDNA (se tabell 4). Mastermixen ble sentrifugert før 7,5 μl av mastermixen ble pipettert til 

hver brønn. Videre ble cDNA i rørene blandet godt ved å pipettere opp og ned noen ganger, 

før det ble pipettert 2,5 μl av cDNA til hver brønn. Her var det viktig å sørge for at løsningene 

ble pipettert godt ned i brønnen. Platene ble deretter dekket med en klebrig film fra Bio-Rad 

og sentrifugert ved 1000 rpm i 1 minutt. Etter dette trinnet kunne platene oppbevares ved 4 °C 

i kjøleskap i opptil 24 timer før det ble satt i C1000 Touch Thermal Cycler (CFX96 Real-

Time System, Bio-Rad Laboratories).  
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Reagenser Volum per reaksjon (μl) 
H2O 2,3 
SYBR green 5 
Primer 0,2 
Totalvolum 7,5 

Tabell 4: Oversikt over reagenser brukt i qPCR reaksjonen  
 

PCR-syklusene besto av et denatureringstrinn på 3 minutter i 95 °C, etterfulgt av 40 

repetisjoner med 95 °C i 10 sekunder og 60 °C i 20 sekunder. Fluorescence-signalet ble 

detektert på slutten av hver syklus.  

2.4 Dyrking av skjelettmuskelceller (myoblaster) 
I tverrstripet skjelettmuskulatur er cellene store og langstrakte. De kalles ofte for muskelfibre 

og er det samme som en muskelcelle, hvor hver enkel muskelcelle inneholder flere avlange 

kjerner (46). Myoblaster er forløpere til muskelceller som kan differensiere til flerkjernede 

myotuber, ved at cellene smelter sammen til en celle med flere cellekjerner (46, 47). Når 

myoblastene har tilstrekkelig tilgang til vekstfaktorer vil de proliferere uten å differensiere til 

myotuber. Derimot vil de ved mangel på vekstfaktorer slutte å dele seg og starte å 

differensiere (47). I denne oppgaven ble det brukt Plin2+/+ og Plin2-/- myoblaster som var 

isolert tidligere (31). Myoblastene ble etablert fra satellittceller isolert fra bakre ben på 

Plin2+/+ og Plin2-/- mus som videre ble renset frie fra fibroblaster og oppkonsentrert i antall 

gjennom dyrkning i spesialmedie gjennom flere passasjer. 

2.4.1 Kollagencoating 

Myoblaster fester seg ikke så godt til vanlig plast og kan ikke differensiere optimalt til 

myotuber på kun plastoverflater. For at myoblastene skal feste seg og differensiere 

tilfredsstillende ble alle plastoverflater behandlet med kollagen. Alle celleflasker og 

brett/dyrkningsoverflater ble overflatebehandlet (coated) med 0,01% kollagenløsning i 

forkant av alle forsøk. Kollagenløsningen ble laget ved å fortynne stockløsning av Collagen 

Type I løsning (0,4 %) med sterilfiltrert Milli-Q vann til endelig konsentrasjon på 0,01%. Det 

ble tilsatt tilstrekkelig volum til alle cellekulturflasker og brett til å dekke hele overflaten. Se 

tabell 5 for de ulike volumene. Deretter ble flaskene og brettene inkubert i kjøleskap ved 4 °C 

over natten.  
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Dagen etter ble løsningen sugd av og plastoverflaten lufttørket i LAF-benken i et par timer. 

Etter tørking ble flaskene og brettene oppbevart i romtemperatur for videre bruk. Den 

fortynnede kollagenløsningen kan gjenbrukes flere ganger i opptil 3 uker ved lagring i 

kjøleskap (4 °C), og de kollagencoatede plastoverflatene er holdbare i opptil ett år ved lagring 

i romtemperatur.  

 Enkeltbrett/skål Flerbrønnersbrett Cellekulturflaske 
Størrelse 3.5 

cm 
10 cm 15 cm 6 brønner 12 brønner 25 

cm2 
75 

cm2 
150 
cm2 

Volum 1 ml 4 ml 8 ml 1 ml 4 ml 4 ml 10 
ml 

>15 ml 

Tabell 5: Mengde kollagenløsning for coating av plastoverflater 

2.4.2 Opptining av celler 

Hver gang det ble tatt opp en ampulle med celler fra nitrogentanken ble de raskt satt på 

vannbad ved 37 °C til omtrent 80 % av løsningen var tint. Røret ble desinfisert med 70 % 

etanol før åpning for å hindre kontaminasjon. Deretter ble løsningen overført til en 

overflatebehandlet cellekulturflaske med 20 ml forvarmet vekstmedium (se appendiks 2). 

Vekstmediet inneholder serum som sørger for at cellene har tilstrekkelig tilgang til 

næringsstoffer som normalt finnes i blodet, samt andre næringsstoffer og vekstfaktorer som 

fremmer cellevekst. For 1 ml rør med celler fryst ned i 10 % dimetylsulfoksid (DMSO) ble 20 

ml medium brukt. DMSO er et kryobeskyttende middel som brukes ved nedfrysning av celler. 

Middelet virker ved å redusere frysepunktet til mediet og reduserer nedfrysningshastigheten. 

Dermed reduserer det risikoen for iskrystalldannelse, som kan ødelegge cellene og forårsake 

celledød (48). DMSO er derimot toksisk for cellene ved høye konsentrasjoner over lengre tid, 

og derfor brukes det 20 ganger mer vekstmedium enn celleløsning, slik at konsentrasjonen er 

tilstrekkelig lav til at det tolereres av cellene. Flasken ble så satt i inkubatorskap ved 37 °C. 

Etter at cellene hadde festet seg samme dag, eller neste morgen, ble vekstmediet skiftet ut 

med 10 ml nytt vekstmedium for å fjerne DMSO restene.  

2.4.3 Splitting av celler 

Under proliferasjonsfasen er det viktig at myoblastene ikke vokser seg konfluente ettersom at 

de da kan spontandifferensiere til myotuber. For å unngå dette ble de derfor splittet ved 50-75 

% konfluens, som vanligvis ble etter 2-3 dager i vekstmedium.  
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Cellene ble splittet ved først å fjerne vekstmediet. Deretter ble cellene raskt vasket med 1-2 

ml trypsin/EDTA (0,25 % trypsin i EDTA). Væsken ble så sugd vekk og nye 2-3 ml trypsin 

ble tilsatt og inkubert ved 37 °C frem til cellene nesten helt hadde løsnet (omtrent 1-2 

minutter). For å sikre at alle cellene løsnet ble flasken forsiktig dunket mot håndleddet før 7 

ml vekstmedium ble tilsatt og løsningen ble overført til et 15 ml rør. Røret ble deretter satt i 

sentrifugen (Kendro Laboratory Products) og sentrifugert ved 1300 rpm i 3 minutter. Videre 

ble supernatanten fjernet og cellepelleten som ble dannet i bunnen av røret ble resuspendert i 

10 ml vekstmedium. Avhengig av konfluens før trypsinering ble cellene splittet 1:4 – 1:10 og 

overført til nye cellekulturflasker. Flaskene ble oppbevart i inkubatorskap ved 37 °C.  

2.5 Differensiering av myoblaster til myotuber 

2.5.1 Telling og utsåing av Plin2 myoblaster 

Ved utsåing av Plin2 myoblastene ble de trypsinert, sentrifugert og resuspendert som 

beskrevet i 2.4.3. Deretter ble det pipettert 20 μl tryptanblått til et eppendorfrør. Røret ble så 

flyttet inn i LAF-benken hvor 20 μl av cellesuspensjonen ble tilsatt. Videre ble løsningen 

blandet forsiktig før 10 μl av løsningen ble pipettert over til TC20 Counting Slides (Bio-Rad 

Laboratories) og plassert i TC20 Automated cell counter (Bio-Rad Laboratories). Dette ble 

gjort for å telle antall celler i celleløsningen slik at samme antall celler ble sådd ut for hvert 

forsøk. Tryptanblått ble brukt fordi det passerer cellemembranen, men hos levende celler blir 

molekylet pumpet ut igjen. Dette fører til at levende celler ikke blir farget, mens døde celler 

farges blått. Slik kan antall levende og døde celler i cellesuspensjonen bli telt før utsåing. Her 

burde antall levende celler være ~95 %. For utsåing til differensiering av myoblaster til 

myotuber ble cellene utsådd i 1,5 x106 celler per skål i 10 ml vekstmedium. 

2.5.2 Differensiering av Plin2 myoblaster 

Myoblaster utsådd i 1,5 x106 celler per skål ble inkubert i omtrent 3 dager til de hadde 

oppnådd 70-80 % konfluens. Differensieringen ble så startet ved å bytte fra vekstmedium til 

differensieringsmedium (2 % HS, se appendiks 2). Myoblaster spontandifferensierer til 

myotuber ved konfluens i normalt vekstmedium (20 % FCS), men med redusert effektivitet. 

Differensieringsmediumet inneholdt ikke vekstfaktorer og føtalt kalveserum, men en redusert 

mengde hesteserum.  
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Denne sammensetningen fremmer fusjon av myoblaster til flerkjernede myotuber. Cellene ble 

differensiert i 4 dager og differensieringsmediumet ble byttet på dag 3 hvor de ble stimulert 

de siste 24 timene før høsting. Før høsting av cellene ble det i lysmikroskopi bekreftet at 

cellene faktisk hadde differensiert til flerkjernede myotuber. Celler som ikke ble 

tilfredsstillende differensiert ble ikke benyttet videre. 

2.5.3 Substanser benyttet under celleforsøkene 

Oljesyre 

OA er en umettet FA som er den mest distribuerte og rikelige FA i naturen, og forekommer 

naturlig i forskjellige animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer (49). OA ble tilsatt til 

myotubene for å gi cellene større tilgang til FA. Dette øker syntesen av TAG og fremmer 

lagring av TAG i LD. Dermed vil volumet og størrelsen av LD øke, som gjør at LD blir mer 

synlig under eksperimentene. I forsøkene ønsket vi å studere forandringer i proteiner på 

overflaten av LD i normale celler og celler som mangler Plin2. For å øke mengden av LD ble 

myotubene derfor inkubert med 200 μM OA i kompleks med 80 μM bovint serumalbumin 

(BSA) i 24 timer. FA ble bundet til BSA for å etterligne den fysiologiske normaltilstanden.  

OA:BSA komplekset ble dannet ved å løse opp BSA i destillert vann og justere pH til 

fysiologisk pH (pH ≈ 7,4). Deretter ble en innveid mengde FA og samme molare mengde 

natriumhydroksid (NaOH) tilsatt, slik at det ble gjort om til et FA-salt. Etter det ble FA-saltet 

tilsatt i BSA-løsningen til forholdet 2,5:1 (FA:BSA). Det ble laget en stockløsning med 6 mM 

OA tilsatt 2,4 mM BSA i disse forsøkene.  

Atglistatin 

ATGL katalyserer det første og hastighetsbestemmende trinnet i TAG-lipolysen, ved å 

omdanne TAG til DAG. Som en konsekvens av at TAG nedbrytes, vil det bli mindre lipider 

inne i LD, som videre fører til at LD minker. Plin2-/- myotuber har raskere lipolyse og 

akkumulerer normalt derfor mye mindre mengde LD enn Plin2+/+ myotuber selv om cellen 

eksponeres for en relativ høy dose FA. Ved å hemme ATGL akkumuleres lipidene i LD, som 

gjør at TAG ikke nedbrytes like raskt som normalt. Atglistatin er en spesifikk inhibitor av 

ATGL og denne inhibitoren ble tilsatt til cellene for å hemme nedbrytningen av TAG slik at 

mengden av LD ble omtrentlig den samme i både Plin2+/+ og Plin2-/- myotuber.  
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Siden Plin2 antas å begrense tilgangen for ATGL til LD som dermed beskytter TAG-lageret i 

LD, var det nødvendig å tilsette atglistatin hos cellene som manglet Plin2 genet. Ved 

stimulering av cellene med både OA og atglistatin vil det over tid akkumuleres mer FA i LD, 

som følge av at cellen har nedsatt evne til å bryte ned TAG på grunn av atglistatin. Med 

atglistatin blir LD større og mer synlige, og på denne måten blir de enklere å isolere og 

dermed mer egnet til å analysere sammensetningen til proteiner på overflaten av LD, også i 

cellene som mangler Plin2.  

2.5.4 Stimulering av myotuber 

Myotubene ble stimulert tre dager etter at differensieringen hadde startet. Cellene ble inkubert 

med 200 μM BSA-OA i kombinasjon med enten kun DMSO eller 10 µM atglistatin løst i 

DMSO i 24 timer før cellene ble høstet. Cellene med BSA-OA ble tilsatt DMSO fordi 

atglistatin var løst i DMSO. Grunnen til at dette ble gjort var for at det ikke skulle være noe 

ytterligere forskjell mellom cellene med og uten atglistatin.  

2.5.5 Høsting av celler: 

Alle bufferne og reagenser ble satt på is-vann. Deretter ble 80 μl av 25x konsentrert 

proteaseinhibitorløsning (25xComplete Stock, se appendiks 3) tilsatt til to 2 ml eppendorfrør, 

stående på is-vann. Videre ble cellene vasket to ganger med kald fosfatbufret saltløsning 

(PBS). Etter det ble PBS fjernet og skålene ble plassert i en 30-45 graders vinkel i 10-20 

sekunder for å la PBS synke ned til bunnen av skålen. All væsken ble deretter fjernet ved å 

bruke en 100 μl pipette-spiss. Videre ble cellene skrapet med en celleskrape. Etter det ble 

cellesuspensjonen overført til eppendorfrøret med 25xComplete løsning. Her forventes det at 

cellesuspensjonen for hver skål har et volum på omtrent 100-150 μl. Cellene fra 4-6 av 

skålene ble plassert i samme rør. Deretter ble 400 μl 5xBuffer A (se appendiks 2) tilsatt. 

Videre ble vann tilsatt til det endelige volumet ble 2 ml og blandet forsiktig. Tilslutt ble 

prøvene fryst ved ~ -80 °C inntil de ble brukt til LD-isolering.  
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2.6 Isolering av lipiddråper 
For å undersøke hvordan proteinene på overflaten av LD ble påvirket ved fravær av Plin2 var 

det nødvendig å isolere LD fra hele celler. LD har lav tetthet på grunn av deres nøytrale 

lipidkjerne, og dette kan utnyttes for å isolere organellen fra cellen. Bakgrunnen for metoden 

er basert på at LD vil flyte til toppen av løsningen og separeres fra andre cellekomponenter 

under sentrifugering (50). 

2.6.1 Lysering av celler  

Cellene ble lysert ved hjelp av nitrogenkavitasjon. Prøvene ble tint på is i 20 minutter. Det ble 

tatt ut en prøve på 30 μl av cellelysatet til et eppendorfrør, for senere bruk for å sammenligne 

størrelsen på LD i intakte celler og etter LD-isolering. Videre ble resten av prøvene overført 

til en nedkjølt N2 nitrogenbeholder (Parr Instrument Company), koblet til nitrogengass. Det 

ble så tilsatt nitrogengass til trykket i beholderen var 600 psi. Deretter ble nitrogentilførselen 

slått av og beholderen ble inkubert på is i 20 minutter. Etter det ble prøven sluppet ut dråpevis 

fra beholderen til et 15 ml rør. Hensikten med dette trinnet var å forstyrre cellene under høyt 

trykk slik at cellens innhold ble frigjort (50).  

2.6.2 Opprensning av lipiddråper 

Som nevnt tidligere er den viktigste egenskapen til LD at de har lav tetthet. Etter 

sentrifugering vil de flyte til toppen av løsningen. Betingelsene til ultrasentrifugeringen 

avhenger hovedsakelig av størrelsen på LD. Større LD vil flyte til toppen ved lavere hastighet, 

hvor mindre LD vil kreve høyere hastighet og lengre varighet for å flyte til toppen. Derimot 

kan økt hastighet og varighet av sentrifugeringen ødelegge de større LD og i tillegg fjerne 

enkelte proteiner fra LD overflaten (50).  

Lavhastighetssentrifugering  

Cellene lysert med nitrogenkavitasjon ble sentrifugert ved 3000 x g i 10 minutter ved 4 °C. 

Videre ble supernatanten overført til bunnen av et Beckmanrør som er egnet for 

ultrasentrifugering, og satt på is. Dette trinnet ble gjort for å fjerne kjerner og større 

celleaggregater. 
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Ultrasentrifugering 

For å separere LD ble prøvene ultrasentrifugert med ulike tetthetsgradienter. 1,8 ml Buffer B 

(se appendiks 3) ble forsiktig tilsatt oppå celleløsningen i Beckmanrøret som lag nr. 2 og 0,4 

ml Buffer C (se appendiks 3) som lag nr. 3 som illustrert i figur 3. Rørene ble deretter veid og 

vektjustert slik at vektforskjellen mellom rørene var mindre enn 1 mg. Etter det ble rørene 

hektet på SW60Ti rotoren (Beckman coulter) og satt inn i XL-90 ultrasentrifugen (Beckman 

coulter). Her var det viktig å dobbeltsjekke rørenes posisjon i rotoren med et speil for å sørge 

for at det var i balanse. Videre ble rørene sentrifugert ved 200 000 x g i 1 time ved 4 °C. 

 

 

Figur 3: Sukrosegradient ved ultrasentrifugering.  
Celleløsningen er løst opp i buffer A med høyest konsentrasjon av sukrose, og har dermed høyest tetthet. Over 
buffer A ligger buffer B med 4 % sukrose. På toppen ligger buffer C uten sukrose. Ved sentrifugering vil LD 
med lav tetthet bevege seg mot buffer C som har lavest tetthet, slik at LD kan separeres fra andre cellefragmenter 
med høyere tetthet.  

Uttak av lipiddråper  

Etter sentrifugeringen ble vakuumet tatt ut ved å trykke på vakuum-knappen på XL-90 

sentrifugen (Beckman coulter). Beckmanrørene ble deretter forsiktig tatt ut. LD flyter mot 

toppen av løsningen, og sentrifugerøret ble kuttet med en tubekutter rett under den øverste 

delen av røret, rett under LD laget. Dette ble gjort for å separere LD-fraksjonen fra resten av 

løsningen, slik at fraksjonen lettere kunne tas ut, uten å risikere at den ble blandet med resten 

av løsningen. Videre ble LD-suspensjonen tatt ut (omtrent 400 μl) fra det øverste laget i 

Buffer C og overført til et nytt eppendorfrør. Fra dette punktet ble rørene oppbevart på is. I 

tillegg ble det tatt ut en prøve på 30 μl fra røret med isolerte LD, for senere morfologisk 

undersøkelse av LD.  
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Farging og morfologisk undersøkelse av lipiddråper 

For å sammenligne LD før og etter isolering, ble 30 μl cellesuspensjon før isolering (se avsnitt 

2.6.1) og 30 μl av den isolerte LD-suspensjonen hver for seg blandet med 10 μl Bodipy-PBS 

(1:1000) og Hoechst-PBS (1:500). Bodipy er et fargestoff som farger lipidene grønne, mens 

Hoechst farger cellekjernene blå. Videre ble 20 μl av disse blandede løsningene dryppet på et 

objektglass, som deretter ble dekket med et dekkglass. Prøvene ble observert og tatt bilde av i 

lysmikroskopi med lysfiltre som separerer lys fra GFP og DAPI for å kunne sammenligne 

størrelsen på LD før og etter isolering. Det ble ikke observert tydelige forskjeller i LD 

størrelsen (resultater ikke vist). De isolerte LD-fraksjonene ble derfor sendt videre til 

proteinkarakterisering (proteomikk). Proteomikk ble utført av en kjernefasilitet som bestemte 

mengden av ulike proteiner i de ulike prøvene.  

2.7 Statistiske analyser  
Dataene i denne oppgaven er presentert som gjennomsnitt ± standardfeil (SEM). De statistiske 

analysene ble utført i dataprogrammet GraphPadPrism 5 for Microsoft (GraphPad Software). 

For analyse av genuttrykk i soleus muskel og lever ble enveisanalysen av varians (one-way 

ANOVA) benyttet. Denne analysen brukes til å avgjøre om det er statistisk signifikante 

forskjeller mellom gjennomsnittet av to eller flere uavhengige (ikke-relaterte) grupper. 

Enveisanalysen av varians forteller bare at minst to grupper er forskjellige, men ikke hvilke 

bestemte grupper som var statistisk signifikant forskjellig fra hverandre. Siden det var 4 

uavhengige grupper, var det viktig å avgjøre hvilken av disse gruppene som var forskjellige 

fra hverandre. Til dette ble det brukt Bonferroni korreksjon som en post hoc-test. Bonferroni 

korreksjon er en multippel-sammenlignings korreksjon som brukes når flere statistiske tester 

blir utført samtidig (4 tester). Når flere tester utføres samtidig øker det sjansen for falsk 

positiv og det er dette denne testen korrigerer for. Signifikansnivået ble satt til 0,05 (α = 0,05). 

Signifikans mellom samme genotype i hver sin diett ble angitt i figurene med ett # tegn. 

Signifikans mellom de ulike genotypene i samme diett ble angitt i figurene med ett * tegn.   

 



30 
 

3 Resultater 
Denne masteroppgaven har undersøkt rollen til Plin2. I den første delen av prosjektet har 

genetisk endrede mus som mangler Plin2 genet blitt studert. Kontrollmus (Plin2+/+) og mus 

som mangler Plin2 (Plin2-/-) har spist diett med lavt innhold av fett (LFD) eller med høy andel 

fett (HFD). Etter endt intervensjon har ulike organer blitt dissekert ut for videre analyse. For å 

undersøke genuttrykk i soleus muskel og lever, har det blitt isolert RNA fra disse vevene som 

videre har blitt syntetisert til cDNA, for bestemmelse av mengden av utvalgte gener med RT-

qPCR. I den andre delen av prosjektet ble det dyrket skjelettmuskelceller (myoblaster) isolert 

fra Plin2+/+ og Plin2-/- mus. Disse cellene ble differensiert til myotuber og videre stimulert 

med FA for at cellene skulle danne LD. LD ble isolert fra disse cellene og sendt til 

proteomikk analyse. Hensikten med dette var å finne ut hvordan proteinene på overflaten av 

LD påvirkes ved fravær av Plin2. 

3.1 Endringer i vev og organer 
En intervensjonsstudie i C57BL/6N mus (n=32) var allerede gjennomført før prosjektet startet 

opp. Denne studien inneholdt fire grupper med åtte mus i hver gruppe. Plin2+/+ mus (n=8) og 

Plin2-/- mus (n=8) spiste LFD eller Plin2+/+ mus (n=8) og Plin2-/- mus (n=8) spiste HFD fra 

musene var 8 uker gamle til de var 28 uker gamle. I slutten av studien gjennomgikk musene 

en glukose-toleransetest som viste at Plin2-/- mus som spiste HFD hadde en saktere senkning i 

blodglukose sammenlignet med Plin2+/+ mus som spiste HFD (resultater ikke vist). Når 

musene ble avlivet, ble en rekke organer veid og fryst ned for videre analyser. For å forstå 

forskjellene i glukoseopptak, ønsket vi å undersøke det innhentede biologiske materialet 

grundigere ved å sammenligne vekt av organer og hvordan uttrykket av Plin og andre gener 

involvert i energimetabolismen påvirkes ved fravær av Plin2. 

Som forventet økte kroppsvekten for Plin2-/- og Plin2+/+ mus som spiste HFD (tabell 6). I 

tillegg økte vekten av hjerte, nyre, subkutant og epididymalt fettvev hos musene som fikk 

HFD (tabell 6). Vekten av lever var omtrent lik i alle gruppene. Det var ingen forskjell i 

organvekt og kroppsvekt mellom Plin2-/- og Plin2+/+ mus som spiste samme diett. 
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Tabell 6: Oversikt over kropp- og vevsvekt i Plin2+/+ og Plin2-/- mus som spiste LFD eller HFD.  
Plin2+/+ mus (n=8) og Plin2-/- mus (n=8) spiste LFD eller Plin2+/+ mus (n=8) og Plin2-/- mus (n=8) spiste HFD fra 
musene var 8 uker gamle til de var 28 uker gamle. Dataene er vist som gjennomsnitt ± SEM, n = 8 mus i hver 
gruppe. Statistisk signifikans ble bestemt ved one-way ANOVA (diett: #p < 0,05; genotype:*p < 0,05). # viser 
signifikans mellom samme genotype i hver sin diett. * viser signifikans mellom de ulike genotypene i samme 
diett. Forkortelser LFD = lav fett diett. HFD = høy fett diett.  

3.2 Genuttrykk i soleus muskel 
Det er særlig fire organer som er sentrale for å balansere blodglukosen og har betydning for 

glukoseopptak. Bukspyttkjertelen produserer insulin som sendes ut i blodbanen. Insulin vil så 

stimulere opptak av glukose i muskel og fettvev. Dersom kroppen har lavt nivå av glukose vil 

lever produsere glukose, mens organet vil ta opp og lagre glukose dersom glukosenivået i 

blodet er høyere enn normalt. Det er sannsynlig at fravær av Plin2 medfører endringer i et 

eller flere av disse organene slik at glukoseopptaket endres. For å forstå hvilke vev som er 

involvert, sammenlignet vi om uttrykket av Plin og gener involvert i energimetabolismen 

påvirkes ved fravær av Plin2 i to av disse vevene, muskel og lever.  

3.2.1 Uttrykk av perilipinene 

For å se på hvordan uttrykket av Plin eventuelt forandret seg ved HFD ved fravær av Plin2 i 

muskulatur, ble genuttrykket av Plin (Plin2-5) undersøkt i soleus muskel. Plin1 ble ikke 

undersøkt, da uttrykket av denne er ubetydelig lav i muskulatur. Som forventet var mRNA 

nivåene av Plin2 fullstendig fraværende hos Plin2-/- mus (Figur 4A). I Plin2+/+ mus var det en 

liten økning i uttrykket av Plin2 i mus som spiste HFD, sammenlignet med mus som spiste 

LFD. Plin3 var høyere uttrykt ved LFD hos Plin2-/- mus. sammenlignet med Plin2+/+ mus som 

spiste samme diett (Figur 4B). I tillegg var Plin3 høyere uttrykt ved LFD, sammenlignet med 

HFD hos Plin2-/- mus (Figur 4B).  

               Lav fett diett Høy fett diett 
Plin2+/+ mus Plin2-/- mus Plin2+/+ mus Plin2-/- mus 

Antall mus 8 8 8 8 
Kroppsvekt (g) 28,1 ± 2,6 30,2 ± 3,5 47,3 ± 4,0 # 47,0 ± 4,8 # 
Hjerte (g) 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,12 ± 0,01 # 0,11 ± 0,01 # 
Lever (g) 1,3 ± 0,4 1,3 ± 0,2 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,2 
Nyre (g) 0,24 ± 0,02 0,23 ± 0,02 0,30 ± 0,03 # 0,28 ± 0,02 # 
Subkutant fett (g) 0,6 ± 0,1 0,8 ± 0,2 2,1 ±  0,4 # 2,2 ±  0,4 # 
Epididymalt fett (g) 1,0 ± 0,34 1,4 ± 0,37 3,7 ± 0,60 # 3,8 ±  0,62 # 
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Genuttrykket for Plin5 var høyere hos mus som spiste HFD uavhengig av om Plin2 var 

uttrykt eller ikke (Figur 4D). Uttrykket av Plin4 var uforandret og ikke påvirket av diett eller 

genotype (Figur 4C). 

 

Figur 4: Uttrykk av Plin RNA i soleus muskel i Plin2+/+ og Plin2-/- mus. 
Normale hunmus (Plin2+/+) og mus som mangler Plin2 (Plin2-/-) spiste lav fett diett (LFD) eller høy fett diett 
(HFD) fra 8 til 28 ukers alder. Mengden av RNA for ulike Plin gener ble bestemt med RT-qPCR. Signalene er 
normalisert mot uttrykket av Rplp0. Dataene er vist som gjennomsnitt ± SEM, n = 8 mus i hver gruppe. Statistisk 
signifikans ble bestemt ved one-way ANOVA (diett: #p < 0,05; genotype:*p < 0,05). # viser signifikans mellom 
samme genotype i hver sin diett. * viser signifikans mellom de ulike genotyper med samme diett. Forkortelser 
LFD = lav fett diett. HFD = høy fett diett. -/- = Plin2-/- mus. +/+ = Plin2+/+ mus.   

3.2.2 Gener involvert i energimetabolismen 

Lipidmetabolismen 

For å se hvordan gener involvert i lipidmetabolismen i soleus muskel responderte på HFD ved 

fravær av Plin2 ble Ppars, Pgc1a og Cd36 undersøkt. Ppars er involvert i lipidmetabolismen. 

Ppara er primært uttrykt i BAT og lever, og i mindre grad i nyrer, skjelettmuskel og hjerte. 

Det er en transkripsjonsfaktor og en viktig regulator av lipidmetabolismen i lever (51). Ppard 

er uttrykt i hele kroppen og regulerer energiforbruket. Pparg er fortrinnsvis uttrykt i fettvev, 

men uttrykkes også i endotelceller og vaskulær glattmuskulatur. Denne kjernereseptoren 

regulerer adipocytt differensiering, FA lagring og glukosemetabolismen, og en del 

antidiabetiske legemidler som øker insulinsensitiviteten ved å aktivere denne reseptoren (52). 

Pgc1a (Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator) er en koaktivator for 

Pparg. Den spiller en sentral rolle i reguleringen av cellulær energimetabolisme og deltar i 

reguleringen av både karbohydrat- og lipidmetabolismen (53). Cd36 er en reseptor som bidrar 

til opptak av langkjedede FA (54). Figur 5 viser at genuttrykket av både Ppard og Pparg var 

moderat høyere hos Plin2-/- mus ved LFD, sammenlignet med Plin2+/+ mus i samme diett 

(Figur 5B-C). Uttrykket av Ppara, Pgc1a og Cd36 var uforandret og ikke påvirket av diett 

eller genotype (Figur 5A, D-E). 
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Figur 5: Uttrykk av ulike gener i lipidmetabolismen i soleus muskel i Plin2+/+ og Plin2-/- mus. 
Normale hunmus (Plin2+/+) og mus som mangler Plin2 (Plin2-/-) spiste lav fett diett (LFD) eller høy fett diett 
(HFD) fra 8 til 28 ukers alder. Mengden av RNA for ulike gener i lipidmetabolismen ble bestemt med RT-qPCR. 
Signalene er normalisert mot uttrykket av Rplp0. Dataene er vist som gjennomsnitt ± SEM, n = 8 mus i hver 
gruppe. Statistisk signifikans ble bestemt ved one-way ANOVA (diett: #p < 0,05; genotype:*p < 0,05 ). # viser 
signifikans mellom samme genotype i hver sin diett. * viser signifikans mellom de ulike genotypene i samme 
diett. Forkortelser LFD = lav fett diett. HFD = høy fett diett. -/- = Plin2-/- mus. +/+ = Plin2+/+ mus. 

Glukoseopptak 

For å undersøke hvordan gener involvert i glukoseopptaket i soleus muskel påvirkes av HFD 

ved fravær av Plin2 ble Slc2a1, Slc2a2 og Slc2a4 undersøkt. Slc2a1 koder for en 

glukosetransportør i blod-hjernebarrieren hos pattedyr kalt GLUT1 (55). Denne transportøren 

ligger på den ytre membranen av cellene og transporterer glukose fra blodet, gjennom 

membranen, og inn til cellene, til bruk som energi (56). Slc2a2 koder for et glykoprotein i en 

rekke celler kalt GLUT2, slik som muskel, lever, betaceller, tarm og nyreepitel. Dette 

proteinet medierer toveis transport av glukose (57). Slc2a4 koder for et protein som fungerer 

som en insulinregulert glukosetransportør, Glut4. Dette membranproteinet er for det meste 

uttrykt i fettvev, skjelettmuskel og hjerte. Ved lave insulinnivåer ligger Glut4 primært inne i 

cellen, mens etter insulinstimulering vil proteinet bevege seg til celleoverflaten og begynne å 

transportere glukose over cellemembranen (58). Figur 6 viser ingen signifikant endring i noen 

av disse genene, men en tendens til at genuttrykket av både Slc2a1, Slc2a2 og Slc2a4 var 

lavere ved HFD hos begge genotypene.  
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Figur 6: Uttrykk av ulike gener i glukoseopptaket i soleus muskel i Plin2+/+ og Plin2-/- mus. 
Normale hunmus (Plin2+/+) og mus som mangler Plin2 (Plin2-/-) spiste lav fett diett (LFD) eller høy fett diett 
(HFD) fra 8 til 28 ukers alder. Mengden av RNA for ulike gener i glukoseopptaket ble bestemt med RT-qPCR. 
Signalene er normalisert mot uttrykket av Rplp0. Dataene er vist som gjennomsnitt ± SEM, n = 8 mus i hver 
gruppe. Statistisk signifikans ble bestemt ved one-way ANOVA (diett: #p < 0,05; genotype:*p < 0,05 ). # viser 
signifikans mellom samme genotype i hver sin diett. * viser signifikans mellom de ulike genotypene i samme 
diett. Forkortelser LFD = lav fett diett. HFD = høy fett diett. -/- = Plin2-/- mus. +/+ = Plin2+/+ mus.   

Glukosemetabolismen 

For å se hvordan gener involvert i glukosemetabolismen i soleus muskel responderte på HFD 

ved fravær av Plin2, ble Pkm, Pdha1 og Pdk4 undersøkt. Pkm er uttrykt i muskel, hjerte og 

hjerne. Dette genet koder for et protein som er involvert i glykolysen (59). Dette kodede 

proteinet er en pyruvat kinase som katalyserer overføringen av en fosforylgruppe fra 

fosfoenolpyruvat til adenosindifosfat (ADP), som frigjør ATP og pyruvat (60). Pdha1 

omdanner pyruvat, som dannes fra nedbrytningen av karbohydrater, til acetyl-CoA og kobler 

dermed glykolysen med sitronsyresyklusen (61). Pdk4 inhiberer Pdha1-aktivitet, og regulerer 

dermed glukoneogenesen. Når Pdk4 er aktiv reduseres glukoseutnyttelsen og 

lipidmetabolismen øker. Dette skjer i respons til forlenget faste og/eller sult og bidrar til å 

opprettholde normale nivåer av blodglukose ved sult (62, 63). Figur 7 viser en økning i 

uttrykket av Pdk4 ved HFD hos begge genotypene (Figur 7C), mens uttrykket av Pkm og 

Pdha1 var uforandret (Figur 7A-B). 
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Figur 7: Uttrykk av ulike gener i glukosemetabolismen i soleus muskel i Plin2+/+ og Plin2-/- mus. 
Normale hunmus (Plin2+/+) og mus som mangler Plin2 (Plin2-/-) spiste lav fett diett (LFD) eller høy fett diett 
(HFD) fra 8 til 28 ukers alder. Mengden av RNA for ulike gener i glukosemetabolismen ble bestemt med RT-
qPCR. Signalene er normalisert mot uttrykket av Rplp0. Dataene er vist som gjennomsnitt ± SEM, n = 8 mus i 
hver gruppe. Statistisk signifikans ble bestemt ved one-way ANOVA (diett: #p < 0,05; genotype:*p < 0,05 ). # 
viser signifikans mellom samme genotype i hver sin diett. * viser signifikans mellom de ulike genotypene i 
samme diett. Forkortelser LFD = lav fett diett. HFD = høy fett diett. -/- = Plin2-/- mus. +/+ = Plin2+/+ mus.   

3.3 Genuttrykk i lever  
Lever er som nevnt tidligere et sentralt organ for å balansere blodglukosen, og har dermed 

betydning for glukoseopptaket. Ved lave nivåer av glukose i kroppen vil lever produsere 

glukose for å holde glukosenivået oppe (glukoneogenesen). Dersom glukosenivået i blodet er 

høyere enn normalt, vil organet ta opp og lagre glukose. Leveren bidrar dermed til å holde 

glukosenivået stabilt i kroppen, og dermed kan det være sannsynlig at fraværet av Plin2 kan 

påvirke glukoseopptaket i dette organet.  

3.3.1 Uttrykk av perilipinene 

For å forstå hvordan energimetabolismen i mus som spiser LFD eller HFD påvirkes ved 

fravær av Plin2 i dette organet, ble uttrykket av Plin genene og gener involvert i 

energimetabolismen undersøkt. Som forventet var mRNA nivåene av Plin2 fullstendig 

fraværende hos Plin2-/- mus (Figur 8B). I Plin2+/+ mus var det en liten økning i uttrykket av 

Plin2 i mus som spiste HFD sammenlignet med mus som spiste LFD. Plin5 var høyere uttrykt 

ved HFD hos Plin2+/+ mus (Figur 8E). Plin4 var lavere uttrykt ved LFD hos Plin2-/- mus, 

sammenlignet med de andre gruppene, men her var det ikke noe signifikant endring (Figur 

8D). Plin1 og Plin3 var uforandret og ikke påvirket av diett eller genotype (Figur 8A og C). 
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Figur 8: Uttrykk av Plin RNA i lever i Plin2+/+ og Plin2-/- mus. 
Normale hunmus (Plin2+/+) og mus som mangler Plin2 (Plin2-/-) spiste lav fett diett (LFD) eller høy fett diett 
(HFD) fra 8 til 28 ukers alder. Mengden av RNA for ulike Plin gener ble bestemt med RT-qPCR. Signalene er 
normalisert mot uttrykket av Tbp. Dataene er vist som gjennomsnitt ± SEM, n = 8 mus i hver gruppe. Statistisk 
signifikans ble bestemt ved one-way ANOVA (diett: #p < 0,05; genotype:*p < 0,05). # viser signifikans mellom 
samme genotype i hver sin diett. * viser signifikans mellom de ulike genotypene i samme diett. Forkortelser 
LFD = lav fett diett. HFD = høy fett diett. -/- = Plin2-/- mus. +/+ = Plin2+/+ mus. 

3.3.2 Gener involvert i energimetabolismen  

Lipidmetabolismen 

For å se hvordan gener involvert i lipidmetabolismen i lever responderte på HFD ved fravær 

av Plin2 ble Ppars, Pgc1a og Cd36 undersøkt. Som nevnt tidligere er Ppars, Pgc1a og Cd36 

involvert i lipidmetabolismen (se avsnitt 3.2.2, lipidmetabolismen). Figur 9 viser at uttrykket 

av Ppard var høyere ved LFD hos Plin2-/- mus, sammenlignet med Plin2+/+ mus uavhengig 

om de spiste LFD eller HFD (Figur 9B). I tillegg var genuttrykket av Ppard lavere ved HFD, 

sammenlignet med LFD hos Plin2-/- mus (Figur 9B). Det var ingen forskjeller i uttrykket av 

Ppara og Pparg, Pgc1a eller Cd36 (Figur 9A, C-E). 
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Figur 9: Uttrykk av ulike gener i lipidmetabolismen i lever i Plin2+/+ og Plin2-/- mus. 
Normale hunmus (Plin2+/+) og mus som mangler Plin2 (Plin2-/-) spiste lav fett diett (LFD) eller høy fett diett 
(HFD) fra 8 til 28 ukers alder. Mengden av RNA for ulike gener i lipidmetabolismen ble bestemt med RT-qPCR. 
Signalene er normalisert mot uttrykket av Tbp. Dataene er vist som gjennomsnitt ± SEM, n = 8 mus i hver 
gruppe. Statistisk signifikans ble bestemt ved one-way ANOVA (diett: #p < 0,05; genotype:*p < 0,05 ). # viser 
signifikans mellom samme genotype i hver sin diett. * viser signifikans mellom de ulike genotypene i samme 
diett. Forkortelser LFD = lav fett diett. HFD = høy fett diett. -/- = Plin2-/- mus. +/+ = Plin2+/+ mus.   

Glukoseopptak/glykolysen 

For å se hvordan gener involvert i glukoseopptaket og glykolysen i lever påvirkes av HFD 

ved fravær av Plin2 ble Slc2a2, Hk1, Hk2, Pfkl og Pklr undersøkt. Slc2a2 er som nevnt 

tidligere involvert i glukoseopptaket (se avnsitt 3.2.2, glukoseopptak). Hk1 og Hk2 spiller 

også en rolle i glukoseopptaket og fosforylerer glukose til glukose-6-fosfat, som er det første 

trinnet i glykolysen (64). Pfkl og Pklr er involvert i glykolysen. Pfkl er et gen som koder for et 

enzym i leveren som katalyserer omdannelsen av D-fruktose 6-fosfat til D-fruktose 1,6-

bisfosfat, som er et sentralt trinn i glykolysen (65). Pklr er et gen som koder for proteinet 

pyrvat kinase og katalyserer fosforyleringen av fosfoenolpyrvat til pyruvat og ATP, som er 

det hastighetsebestemmende trinnet i glykolysen (59). Figur 10 viser at genuttrykket av 

Slc2a2 var lavere hos Plin2-/- mus ved HFD, sammenlignet med Plin2+/+ mus i samme diett 

(Figur 10A). Ved fravær av Plin2 var både Hk1 og Pklr lavere uttrykt ved HFD, 

sammenlignet med LFD (figur 10B og E).  
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Dette antyder at det kan være mindre effektivt opptak av glukose i lever i fravær av Plin2. Det 

var ingen forskjeller i uttrykket av Hk2 og Pfkl (Figur 10C-D).  

 

Figur 10: Uttrykk av ulike gener i glukoseopptaket/glykolysen i lever i Plin2+/+ og Plin2-/- mus. 
Normale hunmus (Plin2+/+) og mus som mangler Plin2 (Plin2-/-) spiste lav fett diett (LFD) eller høy fett diett 
(HFD) fra 8 til 28 ukers alder. Mengden av RNA for ulike gener i glukoseopptaket/glykolysen ble bestemt med 
RT-qPCR. Signalene er normalisert mot uttrykket av Tbp. Dataene er vist som gjennomsnitt ± SEM, n = 8 mus i 
hver gruppe. Statistisk signifikans ble bestemt ved one-way ANOVA (diett: #p < 0,05; genotype:*p < 0,05 ). # 
viser signifikans mellom samme genotype i hver sin diett. * viser signifikans mellom de ulike genotypene i 
samme diett. Forkortelser LFD = lav fett diett. HFD = høy fett diett. -/- = Plin2-/- mus. +/+ = Plin2+/+ mus.   

Glukosemetabolismen/glukoneogenesen 

For å se hvordan uttrykket av gener i glukosemetabolismen og glukoneogenesen i lever 

responderte på HFD i fravær av Plin2, ble Pck1, Pdha1 og Pdk4 undersøkt. Pdha1 er som 

nevnt tidligere involvert i glykolysen (se avsnitt 3.2.2, glukosemetabolismen). Pdk4 (se 

avsnitt 3.2.2, glukosemetabolismen) og Pck1 er involvert i glukoneogenesen. Pck1 koder for 

et cytosolisk enzym, og sammen med guanosin trifosfat (GTP) katalyserer det dannelsen av 

fosfoenolpyruvat fra oksaloacetat, hvor karbondioksid og guanosin difosfat (GDP) frigjøres 

(66, 67). Figur 11 viser at genuttrykket av Pck1 var høyere i Plin2+/+ og Plin2-/- mus som 

spiste HFD sammenlignet med dyr som spiste LFD, men dette var ikke signifikant (Figur 

11A). Uttrykket av Pdk4 var lavere hos Plin2-/- mus som spiste HFD sammenlignet med mus 

som spiste LFD (Figur 11C). Uttrykket av Pdha1 var uforandret (Figur 11B).  
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Figur 11: Uttrykk av ulike gener i glukosemetabolismen/glukoneogenesen i lever i Plin2+/+ og Plin2-/- mus. 
Normale hunmus (Plin2+/+) og mus som mangler Plin2 (Plin2-/-) spiste lav fett diett (LFD) eller høy fett diett 
(HFD) fra 8 til 28 ukers alder. Mengden av RNA for ulike gener i glukosemetabolismen/glukoneogenesen ble 
bestemt med RT-qPCR. Signalene er normalisert mot uttrykket av Tbp. Dataene er vist som gjennomsnitt ± 
SEM, n = 8 mus i hver gruppe. Statistisk signifikans ble bestemt ved one-way ANOVA (diett: #p < 0,05; 
genotype:*p < 0,05 ). # viser signifikans mellom samme genotype i hver sin diett. * viser signifikans mellom de 
ulike genotypene i samme diett. Forkortelser LFD = lav fett diett. HFD = høy fett diett. -/- = Plin2-/- mus. +/+ = 
Plin2+/+ mus.   

3.4 Forandring i proteiner på overflaten av 
lipiddråper som mangler Plin2 
For å forstå hvordan fravær av Plin2 kan føre til endringer i energiomsetningen, ble det i den 

andre delen av oppgaven undersøkt hvordan fraværet av Plin2 påvirket proteinene på 

overflaten av LD i myotuber. For å gjøre dette, ble det derfor isolert LD fra dyrkede myotuber 

stimulert med FA, som videre ble sendt til proteomikk. Før prøvene ble sendt til proteomikk, 

ble de normalisert slik at hver prøve inneholdt 2 μg TAG. Det ble først gjort en prekjøring av 

en dyrket prøve av Plin2+/+ myotuber og en prøve av Plin2-/- myotuber som ble sendt til 

proteomikk. Resultatene fra dette er vist i tabell 7. Deretter ble det dyrket frem tre uavhengige 

prøver av Plin2+/+ myotuber og tre prøver av Plin2-/- myotuber som ble brukt til isolering av 

LD og sendt til proteomikk. På grunn av feil med analysen fikk vi ikke resultater fra disse 

kjøringene i tide. Derfor er bare resultatene fra prekjøringen oppgitt i oppgaven, men vi 

forventer at resultatene fra den fullstendige studien vil være i tråd med resultatene fra 

prekjøringen. Når vi får resultatene vil statistisk signifikans bli bestemt ved one-way ANOVA 

og signifikansnivået vil bli satt til 0,05 (α = 0,05). Dataene vil bli presentert som gjennomsnitt 

± SEM, n = 3 i hver gruppe. 
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Resultatene fra proteomikken besto av en lang liste med proteiner, som viste hvordan disse 

var bundet til overflaten av LD i Plin2+/+ og Plin2-/- myotubene. De fleste proteinene var 

bundet likt eller omtrent likt i Plin2+/+ og Plin2-/- myotubene. I denne oppgaven har jeg valgt å 

fokusere på proteiner hvor det var store forskjeller i binding til overflaten av LD eller der de 

ikke ble detektert i Plin2-/- myotubene. Tabell 7 viser de utvalgte proteinene.  

Protein Plin2+/+  Plin2-/- 
Vimentin 8 0 
Malate dehydrogenase 5 0 
Long-chain fatty acid CoA ligase 3  17 6 
Long-chain fatty acid CoA ligase 4 4 0 
Pyruvate kinase PKM 5 2 
1-acylglyserol-3-phosphate O-acyltransferase  5 0 

Tabell 7: Oversikt over proteiner på overflaten av LD i Plin2+/+ og Plin2-/- myotuber  
 

Slik tabell 7 viser fant man bare vimentin, malate dehydrogenase, long-chain fatty acid CoA 

ligase 4 (ACSL4) og 1-acylglyserol-3-phosphate O-acyltransferase på LD i Plin2+/+ 

myotubene. Dette tyder på at tilstedeværelsen av Plin2 er viktig for at disse proteinene skal 

være bundet til overflaten av LD i myotuber. Long-chain fatty acid CoA ligase 3 (ACSL3) og 

pyruvat kinase (PKM) var bundet til LD i begge genotypene, men i mindre grad i Plin2-/- 

mytobuene. Det var særlig stor forskjell i bindingen av ACSL3. Dette kan være tegn på at 

forekomsten av Plin2 kan ha noe å si for i hvilken grad disse to proteinene er bundet til LD.  
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4 Diskusjon 
Tidligere har forskningsgruppen funnet flere forskjeller mellom Plin2+/+ og Plin2-/- myotuber. 

De har blant annet funnet at myotuber som mangler Plin2 akkumulerer mindre TAG, frigjør 

FA raskere fra LD og forbrenner mer FA og mindre glukose enn myotuber som har Plin2. For 

å forstå bakgrunnen for dette var det ønskelig å finne ut av hvordan genuttrykket av Plin 

genene og enkelte utvalgte gener involvert i energimetabolismen var uttrykt hos soleus 

muskel og lever isolert fra mus som hadde fått LFD eller HFD, i fravær av Plin2. Samt 

hvordan fraværet av Plin2 påvirket bindingen av andre proteiner på overflaten av LD i 

myotuber. I denne oppgaven ble det observert at ved fravær av Plin2 i soleus muskel, var 

Plin3, Ppard og Pparg høyere uttrykt og ved HFD var Pdk4 høyere uttrykt hos begge 

genotypene. I lever ble det observert at ved fravær av Plin2 var Ppard høyere uttrykt ved 

LFD, og Slc2a2, Hk1, Pklr og Pdk4 var lavere uttrykt ved HFD. Bindingen av noen proteiner 

på overflaten av isolerte LD ble påvirket ved fjerning av Plin2.  

4.1 Vurdering av Plin2 mus som modell 
I denne masteroppgaven ble Plin2-/- mus sammenlignet med Plin2+/+ mus for å undersøke 

rollen til Plin2 i energimetabolismen, samt for å kartlegge hvilke proteiner på overflaten av 

LD som endres i fravær av Plin2. Plin2-/- mus ble laget slik det er beskrevet i avsnitt 2.2.1, 

hvor Plin2+/+ mus ble brukt som kontroll. Musene var dermed genetisk identiske med unntak 

av uttrykket av Plin2, og de gjennomgikk samme diettintervensjon. Muskelcellene brukt for å 

isolere LD er fra de samme musene.  

En musemodell hvor et gen av interesse er inaktivert er en god modell for å studere 

funksjonen til dette enkeltgenet. For å kunne stole på resultatene må modellen først bli 

validert. Dette ble gjort ved å kjøre RT-qPCR på genuttrykket av Plin2. Hos Plin2-/- musene 

ble det ikke funnet noe påvisbare mRNA nivåer av Plin2 hos noen av musene.  

Transgene dyremodeller har gitt mye innsikt i fysiologiske mekanismer viktig for 

energihomeostasen (29). Likevel har disse modellene begrensninger. Ved å studere 

enkeltgener av genetisk modifiserte dyr får man bare informasjon av en brøkdel av mange 

komplekse fysiologiske prosesser.  
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Hovedbegrensningene ved å studere transgene dyremodeller er at en fenotype kan bli maskert 

av kompensatoriske mekanismer for tap av enkelte proteiner. Det kan derfor være vanskelig å 

skille fenotyper som oppstår fra utviklingsdefekter og fenotyper som oppstår som følge av 

genmodifisering (68). 

Bruken av mus som modellorganisme for å studere humanbiologi er basert på de genetiske og 

fysiologiske likhetene mellom artene. Imidlertid har mus og mennesket utviklet seg, og til 

tross for deres fylogenetiske tilknytning, har organismene blitt veldig forskjellige. Ofte 

reagerer mus på eksperimentelle intervensjoner ganske ulikt fra mennesker. Selv om mus er 

uvurderlige for å studere biologiske prosesser, er de ikke alltid pålitelige som modeller for 

humansykdommer. Dette fordi nettverkene som knytter gener til sykdom sannsynligvis vil 

variere mellom artene. Nettverket av gener i mus og mennesket har lignende antall noder 

(gener), men forbindelsene mellom nodene i disse nettverkene, og forholdet mellom gener og 

fenotyper, er forskjellig mellom artene. De ulike nettverkene og genotype-fenotype 

forholdene mellom mus og mennesket betyr at forholdet mellom genotype og sykdom også 

trolig vil variere. Disse forskjellene må derfor tas hensyn til, og mus som modellorganisme 

kan også derfor være problematiske for å forstå humansykdommer (37). 

Samlet sett kan transgene musemodeller med inaktive enkeltgener gi viktig informasjon om 

biologiske prosesser, selv om det ikke alltid vil være i overensstemmelse med humanpatologi 

(68). Studier på mus har bidratt sterkt til vår forståelse av menneskelig biologi. Dog reagerer 

mus ofte på eksperimentelle intervensjoner som avviker fra mennesket. Likevel har mus tjent 

og vil fortsette å tjene som verdifulle modeller for studie av biologiske prosesser (37).  

4.2 Vurdering av Plin2 myotuber benyttet i 
lipiddråpeisolering 
For å undersøke om fraværet av Plin2 påvirket bindingen av andre proteiner på overflaten av 

LD, ble det dyrket celler med og uten Plin2 for å sammenligne proteinbindingen. Forsøket ble 

gjentatt tre ganger før LD ble isolert fra myotubene, og deretter sendt til proteomikk. Det ble 

dermed sendt tre prøver av LD isolert fra Plin2-/- myotuber og tre prøver fra Plin2+/+ 

myotuber. Alle cellene ble tatt opp fra samme batch, men ved to ulike tidspunkter. Etter det 

første forsøket ble det tatt opp en ny ampulle med celler (fra samme batch) som ble brukt til 

de to siste forsøkene.  
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Passasjenummeret til cellene var p23 hos både Plin2-/- og Plin2+/+ myoblastene begge gangene 

de ble tatt opp fra nitrogentank. Myoblastene ble etablert fra satellittceller isolert fra bakre ben 

på Plin2+/+ og Plin2-/- mus som videre ble renset frie fra fibroblaster og oppkonsentrert i antall 

gjennom dyrkning i spesialmedie gjennom flere passasjer (31). 

Under celledyrkningen ble det observert at Plin2-/- myoblastene vokste noe raskere enn 

Plin2+/+ myoblastene. Det er usikkert om dette er på grunn av fraværet av Plin2 eller om det 

kommer av andre ulikheter mellom de to cellepopulasjonene. Collin et al. viste at frekvensen 

av muskler generert syntes å være relatert til det gjennomsnittlige antallet satellittceller som 

opprinnelig var tilstede, hvor soleus myofibre med et gjennomsnitt på 22 satellittceller dannet 

muskel i 75 % av tilfellene, mens EDL myofibre med et gjennomsnitt på 7 satellittceller 

dannet muskel i 32 % av tilfellene og tibialis anterior (TA) myofibre med et gjennomsnitt på 

10 satellittceller dannet muskel i 33 % av tilfellene (69). I denne oppgaven ble det brukt celler 

isolert fra bakre ben, som består av en miks av gastrocnemius og soleus muskel. Plin2+/+ og 

Plin2-/- myoblastene måtte nødvendigvis isoleres fra ulike mus, for å etablere henholdsvis 

Plin2+/+ myoblaster fra Plin2+/+ mus og Plin2-/- myoblaster fra Plin2-/- mus. 

Oppkonsentreringen av myoblastene går over mange passasjer, og det er usikkert om antall 

satellittceller opprinnelig var noe ulike mellom de første isolerte satellittcellene som videre 

utviklet seg til myoblastene. Om antallet var ulikt kan dette ha noe å si om hvor raskt 

myoblastene vokste, og kan være en mulig forklaring på hvorfor Plin2-/- myoblastene vokste 

raskere enn Plin2+/+ myoblastene.  

Passasjenummeret til cellene kan også ha noe å si for forskjellen i vekst. I denne oppgaven 

var passasjenummeret til cellene p23 hos både Plin2-/- og Plin2+/+ myoblastene begge gangene 

de ble tatt opp fra nitrogentank. Passasjenummeret økte naturligvis ved oppskalering av 

cellene. Celleproliferasjonen kan avta ved økende passasjer (70). I tillegg kan cellelinjer endre 

egenskaper ved økende passasjenummer. Selv om cellene kan fortsette å proliferere, kan 

genotypen og fenotypen endres. I følge ATTC (internasjonal cellebank) er det derfor anbefalt 

å holde antall passasjer til et minimum for å minimere risikoen for genotypiske og fenotypiske 

endringer, samt sjansen for forurensning. Kwist et al. undersøkte effekten av 

cellepassasjenummeret på osteogene og adipogene egenskaper av D1-celler. De fant ut at 

vekstraten av D1-cellene reduserte ved økende passasjer. I tillegg viste de at de adipogene 

egenskapene forble konsistent gjennom de undersøkte passasjene. Derimot ble de osteogene 

egenskapene endret signifikant (70).  
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Det kan derfor være en mulighet for at cellene brukt i denne oppgaven gikk gjennom en 

spontan endring. Det er usikkert om den økte veksten av Plin2-/- myoblastene er på grunn av 

fraværet av Plin2 eller om det kan forklares av en spontan endring. Eventuelt om 

tilstedeværelsen av Plin2 gjorde cellepopulasjonen mer sensitiv for økende passasjer som 

gjorde at proliferasjonen avtok. Siden passasjenummeret til cellene var likt hos både Plin2-/- 

og Plin2+/+ myoblastene da de ble tatt opp og ble behandlet likt gjennom hele forsøket, er det 

vanskelig å avgjøre hva som kan forklare dette. Det er imidlertid undersøkt tidligere at de to 

populasjonene differensierte tilsvarende like effektivt (31).  

4.3 Betydningen av Plin2 for energimetabolismen i 
soleus muskel 
Resultatene fra genuttrykk av Plin genene i soleus muskel i denne oppgaven viste at Plin3 var 

høyere uttrykt ved LFD hos Plin2-/- mus, sammenlignet med Plin2+/+ mus i samme diett. I 

tillegg var Plin3 høyere uttrykt ved LFD, sammenlignet med HFD hos Plin2-/- mus. Dette kan 

tyde på at ved fravær av Plin2 oppreguleres Plin3 som en kompensatorisk mekanisme. Plin3 

bidrar som nevnt tidligere trolig med å promotere effektiv overføring av FA fra LD til 

mitokondrier for oksidasjon. Med tanke på dette kan det virke som at ved fravær av Plin2 

øker oksidasjonen av FA. Feng et al. undersøkte mRNA nivåer av Plin hos Plin2+/+ og Plin2-/- 

mus og viste at ved fravær av Plin2 var det ingen endring i mRNA nivået av Plin3 (31). Våre 

observasjoner fra isolert muskelvev samsvarer dermed ikke helt med resultatene fra dyrkede 

myotuber, men det er vanskelig å forklare disse forskjellene. En forklaring kan være at 

muskelceller forandrer egenskap og genuttrykk når de dyrkes på skåler (in vitro) i forhold til 

når de er intakte i kroppen (in vivo). Disse resultatene er basert på bare et forsøk, så man kan 

ikke trekke noen slutninger kun fra dette ene forsøket. Genuttrykket for Plin5 var høyere ved 

HFD hos begge genotypene. Dette tyder på at fraværet av Plin2 ikke har noe å si for 

reguleringen av Plin5. Ut fra resultatene virker det som at HFD påvirker uttrykket av Plin5 

uavhengig av om Plin2 er tilstede eller ikke.  

Resultatene fra uttrykk av gener involvert i lipidmetabolismen viste at genuttrykket av både 

Ppard og Pparg var svakt høyere hos Plin2-/- mus ved LFD, sammenlignet med Plin2+/+ mus i 

samme diett. Dette tyder på at ved fravær av Plin2 oppreguleres uttrykket av Ppard og Pparg. 

Pparg regulerer FA transport, og aktiviteten av spesifikke transportører er nødvendig for å øke 

raten av FA opptak i vev.  
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Pparg kontrollerer uttrykket av Cd36, som øker FA og kolesterol opptak. Ppard regulerer 

energimetabolismen ved å kontrollere β-oksidasjon av FA, særlig i skjelettmuskelceller (52). 

Ppard regulerer også Cd36. Økt Ppard er forbundet med økt FA utnyttelse i muskler (71). Ut 

fra disse resultatene kan det derfor virke som at ved fravær av Plin2 øker opptaket og 

utnyttelsen av FA. Derimot viste Feng et al. at uttrykket av Pparg var sterkt undertrykt i 

Plin2-/- myotuber sammenlignet med Plin2+/+ myotuber, Ppara var økt, mens Ppard var 

omtrent likt uttrykt i Plin2-/- og Plin2+/+ myotuber (31). Denne studien er derimot gjort på 

dyrkede myotuber, så dette kan være en mulig forklaring. 

Resultatene fra uttrykk av gener involvert i glukoseopptaket i soleus muskel viste ingen 

signifikant endring. Dette tyder på at tilstedeværelsen av Plin2 ikke har noe å si for uttrykket 

av disse genene, og dermed kanskje ikke spiller en avgjørende rolle i glukoseopptaket basert 

på resultatene i denne oppgaven. I denne oppgaven ble det ikke vist noe signifikant endring i 

uttrykket av genene involvert i glukoseopptaket, likevel har det tidligere blitt vist at uttrykket 

av Slc2a1 som koder for glukosetransportør 1 (Glut1), var 50 % lavere i Plin2-/- myotuber enn 

i Plin2+/+ myotuber (31). Dette motstrider resultatene i denne oppgaven. Den studien ble 

derimot gjort på dyrkede myotuber (31), så dette kan være en mulig forklaring. Hvorav 

uttrykket av Slc2a4 som koder for det insulin-responsive Glut4 transportøren var uendret (31). 

Dette stemmer overens med resultatene i denne oppgaven.   

Resultatene fra uttrykk av gener involvert i glukosemetabolismen viste en økning i uttrykket 

av Pdk4 ved HFD hos begge genotypene. Dette tyder på at HFD, men ikke fraværet av Plin2, 

påvirker uttrykket av Pdk4. Feng et al. viste at Pdk4 som fosforylerer Pdha1 ved Ser300 og 

inhiberer Pdha1 enzymatiske aktivitet, var høyere uttrykt i Plin2-/- myotuber enn i Plin2+/+ 

myotuber (31). I denne oppgaven var det ikke noe forskjell i uttrykk mellom genotypene, men 

mellom diettene. Basert på resultatene i denne oppgaven tyder det på at glukoseutnyttelsen 

reduseres ved HFD. 

Ut fra resultatene i denne oppgaven kan det virke som at fraværet av Plin2 ikke spiller en 

avgjørende rolle for glukoseopptaket i soleus muskel. Det er derimot ikke mulig å bekrefte 

dette kun ved å analysere denne muskelgruppen, da det kan skje endringer i andre muskler. 
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4.4 Betydningen av Plin2 for energimetabolismen i 
lever 
Resultatene fra genuttrykk av Plin genene i lever i denne oppgaven viste at uttrykket av Plin5 

var høyere ved HFD hos Plin2+/+ mus. Uttrykket av Plin5 tenderte mot å være høyere med 

både LFD og HFD, som kan være en av forklaringene på at fraværet av Plin2 ikke har noe å si 

for uttrykket av Plin5 i Plin2-/- mus. Dette stemmer overens med en studie utført av 

McManaman et al. hvor de viste at Plin5 var litt oppregulert i Plin2-/- lever på WD, 

sammenlignet med kontroll diett (CD) (72). Basert på resultatene i denne oppgaven virker det 

som at fraværet av Plin2 ikke i særlig grad påvirker genuttrykket av Plin genene i lever.  

Resultatene fra uttrykk av gener involvert i lipidmetabolismen viste at uttrykket av Ppard var 

høyere ved LFD hos Plin2-/- mus, sammenlignet med Plin2+/+ mus i samme diett. I tillegg var 

genuttrykket av Ppard lavere ved HFD, sammenlignet med LFD hos Plin2-/- mus. Dette tyder 

på at fraværet av Plin2 påvirker uttrykket av Ppard, og gir en økning i uttrykket 

sammenlignet med Plin2+/+ mus. I lever har det blitt rapportert at Ppard har 

antiinflammatoriske egenskaper ved å aktivere makrofager og beskytter mot lipotoksisitet 

(73). Dette kan være tegn på at fraværet av Plin2 beskytter mot lipotoksisitet i lever. Derimot 

er dette bare basert på et forsøk, og selv om det kan se ut som at fraværet av Plin2 beskytter 

mot lipotoksisitet i denne oppgaven, er det enda for tidlig å anta dette. Likevel har det 

tidligere blitt vist at mangel på Plin2 reduserer lipidakkumulering i lever (29). Det kan derfor 

hende at dette har en sammenheng.  

Uttrykk av gener involvert i opptak av glukose viste at genuttrykket av Slc2a2 var lavere hos 

Plin2-/- mus ved HFD sammenlignet med Plin2+/+ mus i samme diett. Dette tyder på at 

fraværet av Plin2 påvirker uttrykket av Slc2a2, og gir en senkning i uttrykket sammenlignet 

med Plin2+/+ mus ved HFD.  Ved fravær av Plin2 var Hk1 lavere uttrykt ved HFD, 

sammenlignet med LFD. Dette tyder på at fraværet av Plin2 senker uttrykket av Hk1 ved 

HFD. Siden Slc2a2 koder for et glykoprotein som medierer transport av glukose fra blodet og 

inn til cellene og Hk1 er et enzym som fosforylerer glukose til glukose-6-fosfat som er det 

første trinnet i glykolysen, tyder disse resultatene på at glukoseopptaket blir tregere ved 

fravær av Plin2 ved HFD. Uttrykk av gener involvert i glykolysen viste at ved fravær av Plin2 

var Pklr lavere uttrykt ved HFD sammenlignet med LFD. Dette tyder på at fraværet av Plin2 

påvirker genuttrykket av Pklr, og gir en senkning i uttrykket ved HFD.  



47 
 

Siden dette genet koder for proteinet pyrvat kinase og katalyserer fosforyleringen av 

fosfoenolpyrvate til pyruvat og ATP, som er et av de hastighetsebestemmende trinnene i 

glykolysen, tyder dette på at ved fravær av Plin2 ved HFD blir glukoseutnyttelsen mindre 

effektiv. Samtidig var genuttrykket av Pdk4 lavere ved HFD, sammenlignet med LFD hos 

Plin2-/- mus. Dette tyder på at fraværet av Plin2 senker genuttrykket av Pdk4. Når Pdk4 

aktiveres inhiberer den Pdha1-aktivitet og hemmer glykolyse. Lavere uttrykk av Pdk4 

indikerer dermed at Pdha1 blir mindre hemmet, noe som fører til økt glukosemetabolisme. 

Likevel, samlet sett kan forskjellene i genuttrykk i lever være en medvirkende årsak til at 

glukosenivået i blodet avtar langsommere i mus som spiste HFD ved fravær av Plin2 under 

glukosetoleransetesten som ble gjort i forkant av dette masterprosjektet. Det er likevel viktig å 

analysere dette videre ved å se på uttrykket av proteiner og den enzymatiske aktiviteten til 

disse. 

En studie gjort av en annen forskningsgruppe ledet av McManaman, viste at blodglukosen hos 

Plin2-/- mus som både fikk WD eller CD og Plin2+/+ mus som fikk CD gikk tilbake til normale 

nivåer innen 30 minutter etter glukoseinjeksjon, mens serumglukosen hos Plin2+/+ mus som 

fikk WD forble signifikant forhøyet 90 minutter etter glukoseinjeksjon. Basert på disse 

resultatene konkluderte McManaman et al. med at mus som mangler Plin2 er beskyttet mot 

insulinresistens ved langvarig WD (72). I vår studie fikk musene HFD, som er noe ulik en 

WD. I tillegg ble det brukt hunmus i vår studie, mens i studien til McManaman et al. ble det 

brukt hanmus. Likevel er dette motstridende med hva vi fant i vår studie. En vesentlig 

forskjell mellom disse studiene er at mens vekten hos Plin2+/+ og  Plin2-/- mus var upåvirket 

på samme diett i våre forsøk, var Plin2-/- vesentlig tynnere enn Plin2+/+ mus uavhengig av diett 

i den andre studien. Det er vanskelig å forklare disse forskjellene. 

Basert på resultatene i denne oppgaven virker det som at fraværet av Plin2 ikke påvirker 

genuttrykket av Plin, siden det ikke var noe signifikant endring i uttrykk hos disse. Med tanke 

på energimetabolismen tyder resultatene på at fraværet av Plin2 beskytter mot lipotoksisitet i 

lever, da uttrykket av Ppard var høyere hos Plin2-/- mus og det har blitt rapportert at Ppard 

beskytter mot lipotoksisitet. I tillegg virker det som at glukoseopptaket og glukoseutnyttelsen 

blir mindre effektiv ved fravær av Plin2 ved HFD. Det er derimot ikke mulig å fastslå noe 

ennå basert på denne oppgaven, da forsøkene bør repeteres flere ganger for å få et pålitelig 

resultat. 



48 
 

4.5 Proteiner som forandres ved fravær av Plin2 på 
overflaten av lipiddråper 
Resultatene fra proteinene på overflaten av LD ved fravær av Plin2 viste at vimentin kun var 

bundet til LD i Plin2+/+ myotubene og ikke i Plin2-/- myotubene. Dette tyder på at 

tilstedeværelsen av Plin2 er viktig for at vimentin skal være bundet til LD i myotubene. 

Vimentin i sammenheng med LD er lite studert i muskulatur og lever, og det kan være at 

vimentin ikke binder til LD i lever, men det har blitt vist at vimentin er uttrykt i lever. Det har 

blitt rapportert at vimentin kontrollerer transporten av low-density lipoprotein (LDL) i lever. 

Celler som manglet vimentin blokkerte transport av LDL-avledet kolesterol inne i cellen og 

dermed lagret disse cellene en mye lavere prosentandel av LDL enn normale celler med 

vimentin (74). I en annen studie fant de at mus som manglet vimentin viste en nedgang i 

kroppsvekt, sammenlignet med Plin2+/+ mus. I denne studien konkluderte de med at vimentin 

er nødvendig for normal akkumulering av kroppsfett (75). Ut fra begge disse studiene virker 

det som at vimentin er viktig for lagring av LDL i celler og akkumulering av kroppsfett. Dette 

kan muligens ha en sammenheng med en studie gjort av McManaman et al. hvor de viste at 

tap av Plin2 beskyttet mot økning i fettakkumulering hos mus som fikk HFD. Basert på dette 

tyder det på at ved fravær ved Plin2 vil cellene lagre mindre LDL og akkumulere mindre fett. 

ACSL3 binder til overflaten av LD (76) og resultatene fra funn av proteiner på overflaten av 

LD ved fravær av Plin2 viste stor forskjell i binding av ACSL3 hos Plin2+/+ myotubene og 

Plin2-/- myotubene. Hvor ACSL3 var tilstede i mye større grad i Plin2+/+ myotubene enn i 

Plin2-/- myotubene. Dette kan være tegn på at forekomsten av Plin2 kan ha noe å si for i 

hvilken grad dette proteinene er bundet til LD. I tillegg viste resultatene at ved fravær av 

Plin2 var ACSL4 kun funnet på overflaten av LD i Plin2+/+ myotubene og ikke i Plin2-/- 

myotubene. Dette tyder på at tilstedeværelsen av Plin2 er viktig for at ACSL4 skal være 

bundet til LD i myotubene.  Disse to proteinene er isoenzymer av the long-chain fatty acid 

CoA ligase-familien. Alle isoenzymene i denne familien omdanner langkjedede FA til acyl-

CoA estere, og spiller derved en sentral rolle i lipidbiosyntesen og FA nedbrytningen (76). En 

studie gjort av Füllekrug et al. viste at tap av ACSL3 reduserte FA opptak, hvorav 

overekspresjon av genet sterkt økte FA opptaket. Disse resultatene foreslår at ACSL3 har en 

kritisk rolle for det cellulære opptaket av FA (76). En annen studie hvor de undersøkte rollen 

til ACSL4 viste at mus som manglet ACSL4 var signifikant beskyttet mot diett-indusert 
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fedme og insulinresistens (77). Basert på disse studiene virker det som at ved fravær av Plin2 

vil cellene ta opp mindre FA og være beskyttet mot diett-indusert fedme og insulinresistens. 

Resultatene fra proteiner funnet på overflaten av LD ved fravær av Plin2 viste at 1-

acylglyserol-3-phosphate O-acyltransferase (AGPAT1) kun var bundet til overflaten av LD i 

Plin2+/+ myotubene og ikke i Plin2-/- myotubene. Dette tyder på at tilstedeværelsen av Plin2 er 

viktig for at dette proteinet skal være på LD i myotubene. AGPAT er en familie av enzymer 

som er med på å syntetisere TAG. TAG blir syntetisert via to reaksjonsveier, glyserolfosfat-

veien og monoacylglyserol-veien. Gjennom glyserolfosfat-veien blir et FA overført til 

lysofosfatidatsyre (LPA) av AGPAT familien som danner fosfatidat (PA). Videre i reaksjonen 

blir TAG tilslutt dannet ved diacylglyserol acyltransferase (DGAT) (78). Fravær av AGPAT1 

i Plin2-/- myotuber kan derfor medvirke til å redusere TAG-syntese. Plin2 er uttrykt i flere 

vev, f.eks. lever, hvor det er vist at mangel på Plin2 gir mindre TAG (72). Det kan derfor 

tenkes at AGPAT1 heller ikke binder til LD i Plin2-/- lever som kan føre til redusert syntese av 

VLDL i lever og lagring av TAG i LD.  

Resultatene fra proteiner funnet på overflaten av LD ved fravær av Plin2 viste at malate 

dehydrogenase kun var bundet til overflaten av LD i Plin2+/+ myotubene og ikke i Plin2-/- 

myotubene. Dette tyder på at tilstedeværelsen av Plin2 er viktig for at malate dehydrogenase 

skal være bundet til LD i myotubene. Dette proteinet er et enzym som katalyserer 

NAD/NADH-avhenging reversibel oksidasjon av malate til oksaloacetat i sitronsyresyklusen 

(79). Sitronsyresyklusen er en prosess hvor karbohydrater, FA og proteiner metaboliseres 

(80). Ut fra dette kan det tenkes at når ikke malate dehydrogenase er tilstede, kan det kanskje 

føre til lavere energimetabolisme. Dette kan forklares ved at ved mangel på dette enzymet, vil 

det produseres mindre NADH. NADH brukes til å produsere ATP, som igjen fører til redusert 

ATP, som dermed fører til lavere energimetabolisme.   

Resultatene fra proteiner funnet på overflaten av LD ved fravær av Plin2 viste at pyruvat 

kinase var bundet til overflaten av LD i mindre grad i Plin2-/- myotubene, sammenlignet med 

Plin2+/+ myotubene. Dette tyder på at tilstedeværelsen av Plin2 kan ha noe å si for i hvilken 

grad dette proteinet er bundet til overflaten av LD i myotubene. Pyruvat kinase er involvert i 

glykolysen og katalyserer overføringen av en fosforylgruppe fra fosfoenolpyruvat til ADP, 

som frigjør ATP og pyruvat, som er et av de hastighetsebestemmende trinnene i glykolysen 

(60, 81). I en studie gjort av Feng et al. viste de at pyruvat kinase (Pkm) var lavere uttrykt i 

Plin2-/- enn i Plin2+/+ myotuber (31), som er i tråd med resultatene vist i denne oppgaven. 
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Siden dette proteinet er bundet i mindre grad til LD ved fravær av Plin2, kan dette tyde på at 

glukoseutnyttelsen blir mindre effektiv når Plin2 ikke er tilstede.  

Mus som mangler Plin2 har mindre LD i lever (30) og i dyrkede muskelceller (31), men 

hvorfor er ikke helt forstått. Basert på resultatene i denne oppgaven kan det være at fraværet 

av Plin2 fører til at cellene lagrer mindre LDL, tar opp mindre FA og akkumulerer mindre 

fett. I tillegg kan det tenkes at TAG-syntesen reduserer som dermed fører til en reduksjon av 

syntesen av VLDL og lagring av TAG i LD. Videre kan det se ut som at glukoseutnyttelsen 

blir mindre effektiv når Plin2 ikke er tilstede. Dessuten kan det virke som at 

energimetabolismen blir lavere ved fravær av Plin2. I tillegg kan endringene skyldes at 

viktige LD-bindende proteiner ikke er bundet til overflaten av LD. Det er derimot ikke mulig 

å fastslå noe sikkert ennå i denne oppgaven, da vi fortsatt venter på svar fra proteomikken.  

4.6 Veien videre 
I denne oppgaven ble RNA isolering, RT-qPCR, celledyrkning og lipiddråpeisolering benyttet 

for å studere rollen til Plin2. Da vi bare undersøkte et begrenset utvalg av gener, bør uttrykket 

av flere gener, særlig de som er involvert i glukose- og lipidmetabolismen undersøkes 

ytterligere, for å få en bredere forståelse av mekanismene som forårsaker endret 

glukosemetabolisme og forsinket opptak av glukose i både lever og soleus muskel. Siden 

lever ser ut til å ha endret glukosemetabolisme og forsinket glukoseopptak, vil det være 

hensiktsmessig å fokusere på dette vevet fremover. Likevel bør genuttrykket av Plin og gener 

involvert i energimetabolismen undersøkes i flere vev. På denne måten kan samspillet mellom 

vevene studeres nøyere, og muligens gi mer informasjon om hva som forårsaker endret 

glukosemetabolisme og forsinket glukoseopptak.  

Plin2+/+ og Plin2-/- myoblastene vokste noe ulikt. Det er uklart om dette er forårsaket av 

mangel på Plin2, eller om dette kommer av at antallet satellittceller opprinnelig var ulike 

mellom myoblastene, eller om det var på grunn av for høyt passasjenummer. Det bør kanskje 

vurderes å isolere nye celler fra Plin2+/+ og Plin2-/- mus. Det kunne også vært interessant å 

isolere celler fra spesifikke muskeltyper hos Plin2+/+ og Plin2-/- mus, og videre isolere LD fra 

disse muskelcellene, for å undersøke om proteinene på overflaten av LD også endres i fravær 

av Plin2, og om det er de samme proteinene som endres.  
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5 Konklusjon 
I denne oppgaven ble uttrykket av utvalgte gener viktig for glukoseopptak og 

glukoseoksidasjon sammenlignet i soleus muskel og lever i Plin2+/+ og Plin2-/- mus som spiste 

dietter med lavt eller høyt innhold av fett. Resultatene antyder at fraværet av Plin2 ikke spiller 

en avgjørende rolle for glukoseopptaket i soleus muskel. Det ble derimot funnet forskjeller i 

genuttrykk i lever som samsvarer med at glukoseopptaket og glukoseutnyttelsen ble mindre 

effektiv ved fravær av Plin2 ved HFD. Det kan derfor se ut som at det er lever som har endret 

glukosemetabolisme som dermed medfører forsinket opptak av glukose i Plin2-/- mus som har 

spist HFD. Likevel bør det gjøres flere forsøk for å avkrefte eller bekrefte hvilke vev som 

fører til forsinket opptak av glukose ved HFD hos Plin2-/- mus. 

Videre ble LD isolert fra dyrkede Plin2+/+ og Plin2-/- muskelceller for å kartlegge hvilke 

proteiner på overflaten av LD som endres i fravær av Plin2. I denne oppgaven ble det vist at 

det er noen proteiner på overflaten av LD som endres ved fravær av Plin2. Det var særlig 

proteiner som er involvert i lagring og syntese av VLDL, LDL, FA og TAG som ble påvirket. 

Proteinene funnet på overflaten av LD var lavere eller ikke-eksisterende hos Plin2-/- 

myotubene, sammenlignet med Plin2+/+ myotubene. Flere studier bør gjøres for å undersøke 

mekanismene som fører til mindre lagring og syntese av FA og TAG i LD uten Plin2.  
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Appendiks 
1. Løsninger til RT-qPCR 

Høy salt løsning 

Høy salt løsning Endelig konsentrasjon 10 ml Stock-løsninger 
NaCl 1,5 M 3 ml 5 M NaCl 
Na-Acetate (pH 5,5) 0,8 M 2,67 ml 3 M Na-Acetate, pH 5,5 
RNAse fri H2O - 4,33 ml - 

 

5 M NaCl (100 ml) 

M = C x V x Mm = 5 M x 0,1 L x 58,44 g/mol = 29,22 g 

Løses i RNAse fri H2O. 

Na-Acetate (3 M, pH 5,5) 

Ambion, #AM9740 
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2. Medier og løsninger til celledyrkning av Plin2 myotuber 

Vekstmedium 

250 ml  Hams F-10 Glutamax nutrient mixture (Life Technologies, #41550088) 

250 ml  Dulbecco’s Modified Eagle Medium Glutamax (DMEM, 1 g/L glucose, Life 

Technologies, #21885108) 

100 ml  Føtalt kalveserum 

5 ml  Penicillin/streptomycin (100 U/ml / 100 µg/ml) 

500 µl  Basic Fibroblast Growth Factor (FGF-basic) 5 ng/ml 

 

Differensieringsmedium 

500 ml  Dulbecco’s Modified Eagle Medium Glutamax (DMEM, 1 g/L glucose, Life 

Technologies, #21885108) 

10 ml  Hesteserum 

5 ml  Penicillin/streptomycin (100 U/ml / 100 µg/ml) 

 

Konsentrert proteaseinhibitorløsning (25x Complete Stock) 

1 Complete proteaseinhibitor minitablett løses i 0,4 ml Milli-Q vann 
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3. Løsninger for LD-isolering 

1 M Tricine Stock-løsning 

8,96 g   Tricine  

20 ml   Milli-Q vann 

pH justeres til 7,8 ved å tilsette NaOH, deretter tilsettes Milli-Q vann til 50 ml.  

 

5x Buffer A 

21,4 g   Sukrose 

20 ml   Milli-Q vann 

6,25 ml  1 M Tricine Stock-løsning 

Volumet justeres til 50 ml ved å tilsette Milli-Q vann.  

 

Buffer B 

2 ml   500 mM HEPES 

2,5 ml   2 M KCl stock 

50 µl   2 M MgCl2 stock 

4 ml   50 % sukrose stock 

Milli-Q vann tilsettes til 35 ml, pH justeres til 7,4. Milli-Q vann tilsettes til 50 ml.  
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Buffer C 

2 ml   500 mM HEPES 

2,5 ml   2 M KCl stock 

50 µl   2 M MgCl2 stock 

Milli-Q vann tilsettes til 40 ml, pH justeres til 7,4. Milli-Q vann tilsettes til 50 ml.  
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