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Abstract 

Background: The global prevalence of obesity has nearly tripled since 1975. Currently, the 

majority of the world’s population lives in countries where overweight and obesity claim 

more lives than undernutrition. The obesity epidemic has been accompanied by a dramatic 

increase in obesity related comorbidities, such as type 2 diabetes. There is a great need for 

new pharmacological tools in the fight against obesity and obesity-related comorbidities. The 

anabolic and lipolytic properties of β2-adrenergic agonists in animals are well documented. 

Consequently, β2-adrenergic agonists have been utilized to increase yields in the meat 

industry. Recent reports indicate that β2-adrenergic agonists can have beneficial effects in 

humans, by inducing hypertrophy and also increasing glucose uptake in skeletal muscle. The 

aim of this study has been to examine how β2-adrenergic agonists affect glucose uptake and 

protein synthesis in cultured myotubes. 

Method: Satellite cells in biopsies from musculus vastus lateralis (VL cells) and musculi 

interspinales (IS cells) were isolated, cultured and differentiated to myotubes. The gene 

expression of β1- and β2-adrenergic receptors in untreated myotubes was examined using 

quantitative polymerase chain reaction and Western blotting. Radioactive glucose was used to 

examine the glucose uptake in VL and IS cells following acute (4 hour) treatment with the β2-

agonists zinterol, salmeterol and terbutaline was examined, both with and without the addition 

of electrical pulse stimulation (EPS), an in vitro exercise model. Glucose uptake in VL cells 

after chronic (96 hour) terbutaline treatment was also investigated. Additionally, radioactive 

leucine was utilized to explore how chronic treatment with zinterol, salmeterol and terbutaline 

affected protein synthesis in VL cells. VL cells’ mRNA-expression of the hypertrophy 

markers matrix metallopeptidase 2 and 9 (MMP-2, MMP-9) after chronic terbutaline 

treatment was analyzed via qPCR. 

Results: The mRNA-expression of β2-adrenergic receptors was significantly higher than for 

β1-adrenergic receptors in VL cells, while the two receptor types were expressed to 

approximately the same extent in IS cells. Western blotting confirmed that protein expression 

of β2-adrenergic receptors did occur in IS cells. Acute treatment with the β2-agonists zinterol, 

salmeterol and terbutalin, both with and without EPS, did not increase glucose uptake in IS- 

and VL cells. Protein synthesis in VL cells increased after chronic terbutaline treatment. The 
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mRNA-expression of MMP-2 and MMP-9 in VL cells after chronic terbutaline treatment did 

show an upward, but not statistically significant, trend. 

Conlusion: Chronic (96 hours), but not acute (4 hours), treatment of myotubes from cells 

isolated from m. vastus lateralis with the β2-agonist terbutaline resulted in increased glucose 

uptake. Additionally, chronic terbutaline treatment increased protein synthesis, and tended to 

increase the mRNA expression of the hypertrophy markers MMP-2 and MMP-9.  Our results 

indicate that β2-agonists could be interesting lead compounds for the development of potential 

drugs against type 2 diabetes and muscle atrophy, but additional studies are required to 

confirm the results. 
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Sammendrag 

Bakgrunn: Den globale forekomsten av fedme er blitt tredoblet siden 1975. Mesteparten av 

verdens befolkning befinner seg i land der flere dør av overernæring enn underernæring. 

Fedmeepidemien er blitt ledsaget av en dramatisk økning av fedmerelaterte følgesykdommer, 

deriblant type 2-diabetes. Det er et stort medisinsk behov for farmakologiske verktøy som kan 

brukes i kampen mot både fedme og fedmerelaterte følgesykdommer. β2-adrenerge agonisters 

anabole og lipolytiske egenskaper er veldokumenterte i dyr, og blitt anvendt i blant annet 

kjøttindustrien. Nyere rapporter tyder på at β2-adrenerge agonister kan gi hypertrofi og økt 

glukoseopptak i skjelettmuskulatur hos mennesker. Denne studien har undersøkt β2-adrenerge 

agonisters effekter på dyrkede myotubers glukoseopptak og proteinsyntese. 

Metode: Satellittceller fra biopsier av musculus vastus lateralis (VL-celler) og musculi 

interspinales (IS) ble isolert, dyrket og differensiert til myotuber. Genuttrykket av β1- og β2-

adrenerge reseptorer i begge celletyper ble studert via kvantitativ sanntids 

polymerasekjedereaksjon (qPCR) og Westernblotting. Glukoseopptaket i VL- og IS-celler, 

målt via radiomerket deoksyglukose, etter 4 timers behandling med β2-agonistene zinterol, 

salmeterol og terbutalin ble studert, både med og uten elektrisk pulsstimulering (EPS), en in 

vitro-treningsmodell. I tillegg ble VL-cellers glukoseopptak etter kronisk (96 timers) 

behandling med terbutalin analysert. Det ble også undersøkt hvordan kronisk behandling av 

VL-celler med zinterol, salmeterol og terbutalin påvirket proteinsyntese, målt som opptak av 

radiomerket leucin. VL-cellers mRNA-uttrykk av hypertrofimarkørene matriks-

metallopeptidase 2 (MMP-2) og matriks-metallopeptidase 9 (MMP-9) etter 96 timers 

behandling med terbutalin ble analysert via qPCR. 

Resultater: β2-adrenerge reseptorers mRNA-uttrykk var signifikant høyere enn mRNA-

uttrykket til β1-adrenerge reseptorer i VL-celler, mens de to reseptortypene var omtrent likt 

uttrykt i IS-celler. Proteinuttrykket av β2-adrenerge reseptorer i IS-celler ble bekreftet via 

Westernblottingen. Behandling i 4 timer med β2-agonistene zinterol, salmeterol og terbutalin, 

både med og uten EPS, økte ikke glukoseopptaket i noen av celletypene. Kronisk behandling 

av VL-celler med 1 µM terbutalin økte glukoseopptaket. Proteinsyntesen i VL-celler økte 

etter kronisk behandling med terbutalin. VL-cellers mRNA-uttrykk av MMP-2 og MMP-9 

etter kronisk behandling med terbutalin viste en økende, men ikke statistisk signifikant, trend. 
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Konklusjon: Kronisk (96 timers), men ikke akutt (4 timers), behandling av myotuber fra celler 

isolert fra m. vastus lateralis med β2-agonisten terbutalin førte til økt glukoseopptak. Kronisk 

behandling med terbutalin økte også proteinsyntesen, og tenderte til å øke mRNA-uttrykket 

av hypertrofimarkørene MMP-2 og MMP-9. Resultatene indikerer at β2-adrenerge agonister 

kan være interessante som utgangspunkt for mulige legemidler mot sykdommer som type 2-

diabetes og muskelatrofi, men flere studier er nødvendig for å bekrefte resultatene. 
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Forkortelser 

AC   Adenylyl syklase 

Acetyl-CoA  Acetyl-koenzym A 

ADRB1  β1-adrenerg reseptor 

ADRB2  β2-adrenerg reseptor 

Akt   Proteinkinase B 

AS160   Akt-substrat på 160 kDa 

ATP   Adenosintrifosfat 

BCA   Bikinolinsyre 

BSA   Bovint serumalbumin 

CA   Celleassosiert radioaktivitet 

cAMP   Syklisk AMP 

cDNA   Komplementær deoksyribonukleinsyre 

Cu   Kobber 

DMSO   Dimetylsulfoksid 

DNA   Deoksyribonukleinsyre 

DPP-4   Dipeptidylpeptidase-4 

EPS   Elektrisk pulsstimulering 

FADH2  Flavin-adenin-dinukleotid 

GIP   Glukoseavhengig insulinotropisk polypeptid 

GLP-1   Glukagonliknende-peptid-1 



XIII 

 

GLUT   Glukosetransportør 

GTP   Guanosintrifosfat 

G6P   Glukose-6-fosfat 

Gs   Stimulatorisk G-protein 

HbA1c   Hemoglobin A1c 

HDL   Høytetthets-lipoprotein 

HEPES  4-(2-Hydroksyetyl)piperazin-1-etansulfonsyre 

IL-6   Interleukin-6 

IR   Insulinreseptor 

IRS   Insulinreseptorsubstrat 

IS   Musculi interspinales 

KMI   Kroppsmasseindeks 

KOLS   Kronisk-obstruktiv lungesykdom 

MMP-2  Matriks-metallopeptidase 2 

MMP-9  Matriks-metallopeptidase 9 

mTORC1  Mammalsk mål for rapamycin kompleks 1 

mTORC2  Mammalsk mål for rapamycin kompleks 2 

NADH   Nikotin-amid-dinukleotid 

NaOH   Natriumhydroksid 

PBS   Fosfatbufret saltvann 

PDK1   Fosfoinositid-avhengig kinase 1 
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PIP2   Fosfatidylinositol 4,5-bisfosfat 

PIP3   Fosfatidylinositol (3,4,5)-trisfosfat 

PI3K   Fosfoinositid 3-kinase 

PKA   Proteinkinase A 

qPCR   Kvantitativ sanntids polymerase-kjedereaksjon 

REK   Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

RNA   Ribonukleinsyre 

RPLP0   Syreholdig ribosomalt fosfoprotein 0 

RT   Revers transkriptase 

SDS   Natriumdodecylsulfat 

SEM   Standardfeilen til gjennomsnittet 

SGLT2  Natrium-glukose kotransportør 2 

TBP   TATA-boks-bindende protein 

TCA   Trikloreddiksyre 

TNF-α   Tumornekrosefaktor-α 

T1D   Type 1-diabetes 

T2D   Type 2-diabetes 

VL   Musculus vastus lateralis 
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1 Introduksjon 

1.1: Overvekt og fedme 

Overvekt og fedme er unormal eller overdreven akkumulering av fett, som kan medføre 

helseproblemer (1). Kroppsmasseindeks (KMI) benyttes vanligvis som målet for forholdet 

mellom vekt og høyde i en populasjon og bestemmes ved å dividere kroppsvekt på kvadratet 

av høyden (2): 

𝐾𝑀𝐼 (
𝑘𝑔

𝑚2
) =

𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑔)

ℎø𝑦𝑑𝑒 (𝑚) ∗ ℎø𝑦𝑑𝑒 (𝑚)
 

De gjeldende grensene for KMI hos voksne er gitt i tabell 1.1: 

Tabell 1.1: Klassifisering av kroppsmasseindeks (KMI) ifølge Folkehelseinstituttet.  

Tabell hentet fra (2). 

 

KMI er et godt mål for overvekt og fedme i populasjoner, men kan være misvisende ved bruk 

på enkeltpersoner da formelen verken skiller mellom muskel- og fettmasse eller tar hensyn til 

fettmassens kroppsfordeling. Således kan eksempelvis personer med mye muskelmasse 

kategoriseres som overvektige selv om de ikke har overflødige mengder fettvev i kroppen (2). 

Siden 1975 er forekomsten av fedme blitt tredoblet. I 2016 var mer enn 1,9 milliarder 

mennesker over 18 år overvektige, og av disse var 650 millioner fete (1). Mesteparten av 

verdens befolkning lever nå i land der overernæring tar flere liv enn underernæring (1).  
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Dersom den nåværende insidensen av overvekt forblir uendret, vil halvparten av den globale 

befolkningen være overvektige eller fete innen 2030 (3). 

Basert på Tromsøundersøkelsen samt Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag anslås det at de 

fleste voksne i Norge enten er overvektige eller fete (4). Også blant ungdom har man sett en 

økning i gjennomsnittlig kroppsvekt over de siste 40 årene (4). Blant barn antas det å ha vært 

en økning i prosentandelen med overvekt fram til starten av 2000-tallet. Situasjonen har 

imidlertid stabilisert seg i nyere tid, og ifølge Barnevektstudien har det kun vært små 

endringer i kroppsvekt fra 2008-2015 (4). 

Fedme er assosiert med en rekke sykdomstilstander, deriblant kardiovaskulær sykdom, 

hypertensjon, metabolsk syndrom, type 2-diabetes (T2D), slag og visse kreftformer (5). De 

negative konsekvensene ved overvekt kan attpåtil bli overført til neste generasjon. Nyfødte 

barn med fete eller overvektige mødre har selv økt risiko for å bli overvektige eller fete senere 

i livet, med de helsemessige påvirkningene det medfører (5). Overvekt har også store 

psykososiale implikasjoner; psykologiske problemer som depresjon og negativ selvoppfatning 

forekommer hyppigere blant overvektige og fete sammenliknet med den øvrige populasjonen 

(5). 

Overvekt har store konsekvenser på individuelt, familiært og nasjonalt nivå. I 2014 ble 

kostnadene forbundet med overvekt estimert til å være 2 trillioner dollar, som da utgjorde 

2,8% av verdens totale bruttonasjonalprodukt.  Både helsetjenesten så vel som bedrifter 

påvirkes økonomisk av overvekt. Økt sykelighet blant overvektige medfører at helsetjenesten 

må bruke flere ressurser på oppfølging av denne pasientgruppen. Bedriftene opplever tap i 

form av blant annet økt sykefravær samt lavere produktivitet (3). 

1.2: Fettvev 

Fettvev deles inn i to kategorier; hvitt og brunt fettvev. Det brune fettvevets hovedoppgave er 

å vedlikeholde kroppstemperaturen via termogenese. Brunt fettvev er negativt korrelert med 

KMI, men dets nøyaktige rolle i etiologien til overvekt og fedme er uklar (6). 

Hvitt fettvev er best kjent som fettvevet der overflødig energi lagres for senere bruk, og deles 

inn etter hvor det befinner seg i kroppen. Subkutant fett, underhudsfettet, er fettreservene like 

under huden.  Visceralt fett, bukfettet, finnes mellom organene i magen. Subkutant og 
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visceralt fett utviser ulik fysiologi, og ser også ut til å ha forskjellige patofysiologiske roller 

når det gjelder fedme-relaterte komorbiditeter (6, 7). 

Tidligere var det en utbredt oppfatning at hvitt fettvev var et passivt energilager. I nyere tid er 

det vist at det hvite fettvevet attpåtil er et endokrint organ, som skiller ut ulike stoffer som 

hjelper med å regulere metabolsk homeostase. Leptin, adiponektin, TNF-α og IL-6 er blant 

noen av stoffene hvitt fettvev skiller ut (6). 

Antallet og alvorlighetsgraden av helsekomplikasjoner relatert til fedme ser ut til å være nært 

knyttet til tilstedeværelsen av og mengden visceralt fett, især fettdepoter i og rundt vev som 

hjerte, nyre og lever – såkalte ektopiske fettlagre. Resultater fra flere studier peker i retning av 

at individers kardiometabolske risikoprofil påvirkes i stor grad av hvordan fettvev håndterer et 

energioverskudd (7). Dersom energioverskuddet fører til hyperplasi av adipocytter i det 

subkutane fettet, vil ekspansjonen av underhudsfettet fungere som en metabolsk 

beskyttelsesmekanisme og således forhindre ektopisk fettdeponering (7). Hvis det subkutane 

fettvevet ikke er i stand til å ekspandere via hyperplasi (grunnet mekanismer man per nå ikke 

har kartlagt), vil økt behov for lagring av triglyseridmolekyler gi hypertrofi av adipocytter helt 

til de mettes og ikke kan vokse mer. Ved dette metningspunktet sprekker adipocyttene. Den 

påfølgende invasjonen av makrofager kan ledsages av økt utskillelse av pro-inflammatoriske 

adipokiner samt redusert utskillelse av anti-inflammatoriske adipokiner. Disse hendelsene 

bidrar til et pro-inflammatorisk og insulinresistent miljø. Siden adipocytter i det subkutane 

fettvevet ikke lenger er i stand til å vokse, vil overflødige triglyseridmolekyler lagres i 

ektopiske fettansamlinger (7). 

1.3: Glukosemetabolismen 

Alle kroppsvev benytter glykolysen for å produsere adenosintrifosfat (ATP) fra nedbrytningen 

av glukose. Glykolysen er en sentral del av karbohydratmetabolismen da praktisk talt alle 

monosakkarider kan konverteres til glukose (8). 

Glukose kan ikke diffundere inn i celler, og må derfor benytte seg en transportør (8). Per nå er 

det blitt oppdaget 14 ulike glukosetransportør-isoformer (GLUT), GLUT-1 til GLUT-14. 

GLUT-ene uttrykkes ulikt i forskjellige vev (9).  

Etter å ha blitt transportert inn i cellen omdannes glukose til glukose-6-fosfat (G6P) via en 

irreversibel reaksjon katalysert av enzymet heksokinase (8). Fosforylert glukose er for polart 
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til å kunne diffundere over cellemembraner, og det finnes ikke transportproteiner som frakter 

G6P ut av cellen. Fosforyleringen fanger dermed glukosen, og reserverer den for videre 

intracellulær metabolisme (8). G6P kan oksideres direkte for å generere ATP, lagres som 

glykogen eller benyttes til andre formål avhengig av hva cellen trenger (8). 

Glykolysens sluttprodukt avhenger av tilgangen til oksygen. I celler med mitokondrier og 

tilstrekkelige mengder oksygen metaboliseres ett molekyl glukose til to molekyler pyruvat. 

Ved anaerob glykolyse omdannes ett molekyl glukose til to molekyler laktat (8, 10). 

Omdannelsen av glukose til pyruvat i aerob glykolyse skjer via ti trinn. De fem første trinnene 

utgjør en energiinvesteringsfase, der ATP investeres for å omdanne glukose til intermediater. 

De fem siste trinnene er en energiproduksjonsfase, der det produseres nikotin-amid-

dinukleotid (NADH), flavin-adenin-dinukleotid (FADH2), ATP samt sluttproduktet pyruvat 

(8). Molekylene NADH og FADH2 fungerer som elektrondonorer til elektrontransportkjedens 

redoks-reaksjoner, slik at ATP kan produseres via enzymet ATP syntase. Hele prosessen fra 

avgivelse av elektroner til ATP-produksjon kalles oksidativ fosforylering (8). 

Pyruvat transporteres inn i mitokondriene, og oksideres til acetyl-koenzym A (acetyl-CoA). 

Acetyl-CoA er et sentralt mellomprodukt i menneskets energimetabolisme. Nedbrytningen av 

karbohydrater, fettsyrer og aminosyrer kan alle generere acetyl-CoA (8, 11). Acetyl-CoA 

metaboliseres videre i Krebs-syklus, og gir opphav til NADH, FADH2 og GTP (8). GTP kan 

konverteres til ATP via enzymet nukleosid-difosfatkinase (8). Se figur 1.1 for en forenklet 

oversikt. 
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Figur 1.1: Forenklet oversikt over metabolismen av makronæringsstoffene. Mat tilfører kroppen proteiner, 

karbohydrater og fett, som brytes ned til sine respektive bestanddeler; henholdsvis aminosyrer, monosakkarider 

og fettsyrer samt glyserol. Monosakkaridene konverteres til glukose, som tas opp i cellen og metaboliseres via 

glykolysen. Omsetning av glukose via glykolysen gir opphav til NADH og ATP. Glykosens endeprodukt, 

pyruvat, fraktes inn i mitokondriene og omdannes til acetyl-CoA. Acetyl-CoA metaboliseres i sitronsyresyklusen 

og gir opphav til ett molekyl ATP (fra GTP) samt elektronbærerne NADH og FADH2 (kun NADH vises). 

NADH og FADH2 avgir elektroner til elektrontransportkjeden, som generer ATP via ATP syntase i den 

oksidative fosforyleringen. Fett brytes ned til fettsyrer og glyserol, som videre omdannes til acetyl-CoA. 

Proteiner brytes ned til aminosyrer, som kan – avhengig av hvilken aminosyre det er – konverteres til pyruvat, 

acetyl-CoA eller til ulike intermediater i sitronsyresyklus. ATP, adenosintrifosfat; NADH, nikotin-amid-

dinukleotid; acetyl-CoA, acetyl-koenzym A; FADH2, flavin-adenin-diknukleotid. Modifisert figur hentet fra 

(12). 
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1.4: Insulinresistens og metabolsk syndrom 

Hormonet insulin produseres i bukspyttkjertelens betaceller, og er kroppens 

blodglukosesenkende hormon. Insulin skilles ut når kroppen har et energioverskudd, spesielt 

ved inntak av karbohydrater. Etter binding til insulinreseptoren setter insulin i gang flere 

prosesser, hvorav mange har en blodglukosereduserende effekt (8, 13): 

 Kroppsvev omstiller seg til å bruke glukose som primær energikilde. Dette til forskjell 

fra fast, der eksempelvis muskler bruker fettsyrer som primærkilden til energi (8). 

 GLUT-4, en insulinavhengig glukosetransportør, translokeres til muskel- og fettcellers 

cellemembraner. Dette gir økt opptak, lagring og forbrenning av glukose (13). 

 Overskuddsglukose lagres i lever og muskel som glykogen (8, 13). 

 Den hormonsensitive lipasen hemmes, hvilket innebærer at nedbrytningen av 

triglyserider til frie fettsyrer og glyserol hemmes (8). 

Ved insulinresistens vil en gitt mengde eksogent eller endogent insulin ikke være i stand til å 

gi et like stort glukoseopptak og –forbruk i et individ, som i normalpopulasjonen (14). Videre 

vil den hormonsensitive lipasen ikke hemmes i like stor grad, hvilket fører til høyere nivåer av 

frie fettsyrer i blodet, som igjen fører til akkumulering av fettstoffer i insulinets målorganer. 

Akkumulering av fettstoffer i målorganene til insulin samt fedme-mediert inflammasjon ser ut 

til å være viktige mekanismer i utviklingen av insulinresistens (6, 8, 15).  

I de tidlige stadiene av insulinresistens kompenserer bukspyttkjertelen for redusert 

insulinfølsomhet ved å øke insulinproduksjonen (16). Den økte insulinproduksjonen vil over 

tid ledsages av hypertrofi i bukspyttkjertelens β-celler. Individer med friske β-celler evner 

dermed å tilpasse seg insulinresistensen via en kompensatorisk hyperinsulinemi, som 

opprettholder normal glukosetoleranse (16). I genetisk predisponerte individer, med sårbare β-

celler fører kombinasjonen av økt β-cellebelastning samt negative miljøpåvirkninger 

(eksempelvis fysisk inaktivitet) til β-cellesvikt og –apoptose. Følgelig vil antallet β-celler 

reduseres, og den reduserte kapasiteten til å produsere insulin medfører at kroppen etter hvert 

mister evnen til å opprettholde normal glukosetoleranse (16). Insulinresistens er et av 

kjennetegnene på metabolsk syndrom og en vesentlig faktor i patogenesen til T2D.  
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Metabolsk syndrom er ikke en sykdom, men en fellesbetegnelse for metabolske forstyrrelser 

som er assosiert med økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom (17). Hypertensjon,  høy 

fastende blodglukose (eller T2D), sentralfedme og aterogen dyslipidemi er kardinaltegnene på 

metabolsk syndrom (17). Grenseverdiene i definisjonen av metabolsk syndrom har historisk 

sett ikke vært entydige. I 2009 kunngjorde internasjonale diabetesføderasjonen en definisjon 

av metabolsk syndrom basert på global konsensus, gitt i tabell 1.2, som benyttes videre i 

denne oppgaven (17): 

Tabell 1.2: Den internasjonale diabetesføderasjonens nye definisjon  

av metabolsk syndrom. Modifisert tabell hentet fra (18).  

 

HDL, høytetthets-lipoprotein; KMI, kroppsmasseindeks. 

Individer med metabolsk syndrom har fem ganger høyere risiko for å utvikle T2D og tre 

ganger høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom (19). 
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1.5: Diabetes 

Diabetes mellitus, oftest omtalt som kun diabetes, er en samlebetegnelse for flere sykdommer 

som skyldes at kroppens insulinproduksjon er for lav eller at insulinet ikke virker godt nok, 

med vedvarende hyperglykemi som resultat (20, 21). 

Det er to hovedtyper diabetes, type 1 diabetes (T1D) og T2D. T1D er en autoimmun sykdom, 

der immunforsvaret angriper bukspyttkjertelens β-celler. Følgelig oppstår en absolutt 

insulinmangel siden bukspyttkjertelen ikke lenger er i stand til å lage insulin. Sykdomsdebut 

kan forekomme i alle aldre, men sees som oftest hos barn, ungdom eller tidlig voksne (22). 

T2D er den hyppigste diabetes-varianten, og omtrent 90% av alle diabetikere har T2D. 

Tidligere var T2D en sykdom som oppstod i godt voksen alder, men grunnet økt forekomst av 

fedme hos barn og unge ser man nå også T2D i ung alder (15). Det tar flere år å utvikle T2D, 

og patofysiologien er sterkt assosiert med overvekt. Av denne grunn kalles T2D ofte for en 

livsstilssykdom (15). Denne oppgaven dreier seg i all hovedsak om T2D. 

T2D skyldes til dels insulinresistens, og til dels at bukspyttkjertelen ikke lenger klarer å 

produsere nok insulin til å opprettholde normoglykemi. Til tross for at insulin er til stede hos 

de fleste med T2D, vil intracellulær glukosetransport og -lagring allikevel være for lav til å 

unngå hyperglykemi. Situasjonen forverres ved at leveren til personer med T2D har økt 

produksjon og frigjøring av glukose til sirkulasjonen (21). 

Diabetes er assosiert med en rekke komplikasjoner. Akutte metabolske komplikasjoner 

inkluderer diabetisk ketoacidose og hypoglykemi (23). Diabetisk ketoacidose rammer 

hovedsakelig personer med T1D, men kan også forekomme hos dem med T2D. Ved særlig 

lave insulinnivåer vil kroppen ikke kunne nyttiggjøre seg av blodsukkeret. Kroppsfettet brytes 

dermed ned for å kunne opprettholde vevenes energitilførsel. Denne omstillingen til bruk av 

fettsyrer som energikilde har ketoner som et biprodukt. Ketoner er sure forbindelser som i 

store mengder kan forstyrre blodets pH-balanse. Dersom opphopningen av ketoner ikke 

behandles, kan det i verste fall være dødelig (22, 24). 

Hypoglykemi kan forekomme hos pasienter med diabetes som behandles med insulin eller 

sulfonylureapreparater. Blodsukkernivået avhenger av samspillet mellom blodets insulinnivå, 

fysisk aktivitet samt matinntak. Årsaken er vanligvis en overdosering av insulin sammenliknet 
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med glukoseinntaket. Ubehandlet hypoglykemi kan i ytterste konsekvens føre til en rekke 

alvorlige komplikasjoner, deriblant hjerneskade og dødsfall (25, 26). 

Blant pasienter med T1D og T2D er det en stor andel som utvikler diabetiske 

senkomplikasjoner. Disse senkomplikasjonene skyldes til dels dårlig regulert diabetes, med 

påfølgende høyt langtidsblodsukker som skader blodårene (23).  Diabetiske 

senkomplikasjoner deles grovt sett inn i mikro- og makrovaskulære komplikasjoner.  

Mikrovaskulære komplikasjoner omfatter skader på de små blodårene i øyet (retinopati), 

nyrene (nefropati) og nervene (nevropati). Makrovaskulære komplikasjoner skader arterier, 

hvilket kan føre til blant annet hjerteinfarkt og slag. Andre kroniske senkomplikasjoner er 

blant annet depresjon, demens og seksuell dysfunksjon (23). 

1.6: Behandling av type 2-diabetes 

Grunnbehandlingen ved T2D tar sikte på å lære opp, motivere og veilede pasientene i fysisk 

aktivitet og kostrådgiving. Vektreduksjon utgjør den viktigste behandlingen og kan helbrede 

tilstanden. Dersom livsstilendrende tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt, er neste steg 

blodsukkerreduserende farmakologisk intervensjon (27). 

God blodsukkerkontroll utgjør fundamentet i farmakologisk behandling av T2D. 

Behandlingen tilpasses den enkelte pasient. For de fleste pasienter er behandlingsmålet 

langtidsblodsukker (hemoglobin A1c eller HbA1c) på omkring 53 mmol/mol (7%) (28). Hos 

nydiagnostiserte og yngre pasienter kan lavere behandlingsmål være aktuelt; eksempelvis 

HbA1c rundt 48 mmol/mol (6,5%) (28). For dem med risiko for hyperglykemi, betydelige 

komorbiditeter og langvarig sykdom kan det imidlertid være hensiktsmessig å sikte på en 

HbA1c fra 53-64 mmol/mol (7,0-8,0%) (28). Målet for pasienter på sykehjem og de med 

signifikant reduserte leveutsikter er unngåelse av symptomatisk hyperglykemi; dette oppnås 

som regel med korttidsblodsukker (ikke HbA1c) mellom 12-14 mmol/l (28). 

Metformin er anbefalt førstevalg ved farmakologisk behandling av T2D (28). Metformin 

reduserer både basalt og postprandialt blodsukker. Glukosefrigjøring fra lever reduseres ved 

at glukoneogenesen hemmes, og insulinfølsomhet samt glukoseopptak økes i perifert vev 

(29). 
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Dersom metformin alene ikke er egnet som behandling eller gir utilstrekkelig 

blodsukkerreduserende effekt, kan andre blodsukkerreduserende medikamenter benyttes. Ved 

kombinasjonsbehandling anbefales et individuelt tilpasset andrevalgsmedikament. Ett av 

følgende (likestilte) medikamenter anbefales som andrevalg (28): 

 Sulfonylureaderivater 

 GLP1-analog 

 DPP-4-hemmer 

 SGLT2-hemmer 

 Basalinsulin 

Sulfonylureaderivater stimulerer insulinfrigjøring via lukking av ATP-følsomme 

kaliumkanaler i bukspyttkjertelens β-celler. Lukkingen av kaliumkanalene resulterer i en 

depolarisering av β-cellene, som videre fører til åpning av kalsiumkanaler. Den påfølgende 

kalsiumstrømmen inn i cellen gir insulinfrisetting ved eksocytose og påfølgende 

blodsukkerreduksjon (30). 

GLP-1-analoger er syntetiske varianter av inkretinhormonene glukagonlikt-peptid-1 (GLP-1) 

og glukoseavhengig insulinotropisk polypeptid (GIP). Inkretinene forbereder kroppen på 

næringsinntak, hovedsakelig ved en rask økning av bukspyttkjertelens insulinproduksjon og –

frisetting. Tømmingen av magesekkinnholdet forsinkes, og syreutskillelsen senkes. Videre 

fører inkretinene til økt glukoseopptak i muskel- og fettvev samt hemming av hepatisk 

glukoneogenese. Inkretinene har attpåtil sentrale virkninger; viktigst blant disse er nedsatt 

appetitt, økt metthet og redusert matinntak (31). 

DPP-4-hemmere hemmer enzymet dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4), som bryter ned GLP-1 og 

GIP. En hemming av DPP-4 øker kroppens eksponering for inkretinene og deres effekter. Se 

avsnittet om GLP-1-analoger (32). 

SGLT2-hemmere er hemmere av natrium-glukose kotransportør 2 (SGLT2), som uttrykkes 

selektivt i nyretubuli. SGLT2 reabsorberer glukose fra glomerulærfiltratet til sirkulasjonen. 

Hemming av SGLT2 reduserer dermed glukosereopptaket i nyrene, og gir på denne måten økt 

utskillelse av glukose i urinen samt lavere blodsukker. Glukosurien er attpåtil assosiert med 

kalori- og vekttap (33, 34). 
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Basalinsulin vurderes i tilfellene der behandlingsmålene ikke nås ved hjelp av 

livsstilsendringer og øvrig farmakologisk behandling. Virkemekanismen til insulin er 

nærmere omtalt i avsnitt 1.3 og 1.8.1. Insulin kan gi en markant reduksjon av HbA1c på opptil 

38 mmol/mol (3,5%). Ulempene er imidlertid en relativt høy risiko for hypoglykemiske 

episoder samt vektøkning (27). 

Figur 1.2 viser en forenklet oversikt over gjeldende behandlingsretningslinjer for type 2-

diabetes. 

 

Figur 1.2: Forenklet oversikt over retningslinjer ved behandling av type 2-diabetes. Grunnplanken består av 

ikke-farmakologiske tiltak som opplæring, motivasjon, sunt kosthold og fysisk aktivitet. Ved farmakologisk 

behandling er metformin anbefalt som førstevalg. Dersom metformin av ulike grunner ikke gir tilstrekkelig 

blodsukkersenkende effekt, anbefales kombinasjonsbehandling bestående av metformin pluss ett legemiddel fra 

følgende likestilte legemiddelklasser: sulfonylurea-derivater, DPP4-hemmere, GLP1-analoger, SGLT2-hemmere 

eller basalinsulin. DPP4, dipeptidylpeptidase-4; GLP1, glukagonlikt-peptid-1; SGLT2, natrium-glukose 

kotransportør 2. Modifisert figur hentet fra (28). 
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1.7: Skjelettmuskulatur 

1.7.1: Skjelettmuskulaturs struktur og funksjon 

Skjelettmuskler utgjør omtrent 40% av kroppsvekten i mennesker (35). De mekaniske 

hovedfunksjonene til skjelettmusklene er å generere krefter, bære kroppen og muliggjøre 

bevegelse (35). Fra et metabolsk perspektiv bidrar skjelettmuskler blant annet til å 

opprettholde kroppens kjernetemperatur samt være et lager for aminosyrer (35). 

Hver enkelt muskel består av bunter med muskelceller (også omtalt som muskelfibre). 

Muskelfibrene er bygd opp av muskelfibriller, som inneholder bunter av kontraktile 

elementer. De kontraktile elementene består av tynne aktinfilamenter og tykke 

myosinfilamenter (36). 

Skjelettmuskler må være i stand til å håndtere et stort sett med ulike aktiviteter; alt fra å bære 

kroppsvekten i lange perioder med stående stilling til å utføre raske, eksplosive bevegelser. 

Av denne grunn består skjelettmuskler av muskelfibre med ulik metabolsk profil og 

kontraksjonshastighet (37). Muskelfibre kan grovt sett deles inn i to kategorier avhengig av 

hvilke typer myosinfilamenter en gitt muskelfiber inneholder; langsomme type I-fibre og 

raske type II-fibre. Hovedkategoriene kan videre deles inn i underkategorier, eksempelvis 

«rene» fibre av typen Ia, IIa, IIb og IIx, eller kombinasjonsfibre som I/IIa. Et bredt spekter 

med fibertyper gjør organismer bedre rustet til å utføre vidt forskjellige bevegelser med ulike 

metabolske og mekaniske krav (35, 38). 

Den metabolske profilen til muskelfibre varierer etter hvordan de produserer ATP. 

Muskelfibre som forsynes med ATP hovedsakelig via oksidativ fosforylering kalles 

oksidative muskelfibre. Muskelfibre hvis ATP stammer hovedsakelig fra glykolysen kalles 

glykolytiske muskelfibre. I mennesket finner man i hovedsak fibre av typen I, IIa og IIx. Type 

I er langsomme oksidative muskelfibre, type IIa er raske oksidative muskelfibre og type IIx er 

raske glykolytiske muskelfibre (38, 39). 

1.7.2: Effekten av trening på glukoseopptak i skjelettmuskler 

Skjelettmuskulatur har en sentral rolle hva gjelder insulin-mediert reduksjon av blodsukker. 

Følgelig påvirkes glukoseopptaket i skjelettmuskel særdeles mye ved perifer insulinresistens 

(40). Siden skjelettmuskler utgjør cirka 40% av kroppsvekten, vil en betydelig reduksjon av 

glukosetransport inn i skjelettmuskel føre til markant nedsatt glukoseopptak i hele kroppen, 



13 

 

og således være en viktig bidragsyter i patogenesen til T2D. Tilsvarende vil økt 

glukoseopptak i skjelettmuskulatur bidra til uttalt reduksjon av blodglukosen (40).   

Kroppens økte energiforbruk under trening medfører at skjelettmusklers glukoseopptak kan 

være inntil 50 ganger høyere enn ved hvile (41). Trenings-mediert glukoseopptak i 

skjelettmuskel er insulinuavhengig, og påvirkes derfor ikke av en eventuell tilstedeværende 

insulinresistens. Tilgjengelige data antyder at ingen enkelt signalvei kan gi en fullstendig 

forklaring på hvordan denne økningen i skjelettmusklers glukoseopptak skjer (41). 

Signalveiene som stimuleres under trening kan gi opptil 48 timers normalisering av 

glukosemetabolismen i skjelettmuskler, både gjennom akutt aktivering av glukosetransport og 

bedret insulinfølsomhet. Følgelig er det ikke overraskende at trening anbefales som (ikke-

farmakologisk) grunnplanke i behandlingen av T2D (41). 

1.7.3: Muskelmasse og helse 

Skjelettmuskelmassen står for 20-30% av hvileforbrenningen (42). Tap av muskelmasse 

påvirker imidlertid ikke bare hvileforbrenningen, men også treningskapasitet, livskvalitet og 

forventet levealder (43). Å bevare eller øke muskelmasse i utvalgte pasientgrupper kan 

dermed være et viktig helsefremmende tiltak. 

Kroppens totale muskelmasse avhenger av balansen mellom muskelproteinsyntese og  

–nedbrytning. Ved muskelatrofi brytes muskelprotein ned raskere enn det bygges opp (43). 

Det er velkjent at styrketrening kombinert med tilstrekkelig kaloriinntak kan øke (eller 

bevare) muskelmassen og gi økt muskelstyrke. Differensierte muskelfibre er post-mitotiske, 

og deler seg ikke. Økningen i muskelstyrke skyldes til dels hypertrofi, prosessen der hver 

enkelt muskelfiber øker i diameter (44). 

Uheldigvis er de mest effektive farmakologiske midlene hva gjelder å fremme muskelvekst, 

først og fremst anabole androgene steroider, beheftet med alvorlige bivirkninger (45). I nyere 

tid er fokuset i økende grad blitt rettet mot såkalte «trenings-mimetika»; farmakologiske 

intervensjoner som kan aktivere treningsresponsen i muskler og således hindre muskelatrofi – 

uten uakseptable bivirkninger. Bruksområdene er mange, deriblant bevaring av muskelmasse 

ved muskeldystrofier, cancer-relatert kakeksi og økt hvileforbrenning ved patologier 

forbundet med fysisk inaktivitet (43, 45). 
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1.7.4: Er myotuber gode in vitro-modeller for in vivo-prosesser? 

Et stadig tilbakevendende spørsmål i all forskning er hvorvidt cellekulturene som forskes på 

in vitro er gode modeller for prosessene in vivo. En studie utført av Aas et. al konkluderte 

med at humane myotuber er gode modeller for intakt skjelettmuskulatur (46). Myotubene 

utviser morfologiske, metabolske og biokjemiske likheter med skjelettmuskulatur hos sine 

respektive donorer.  

Andre fordeler er at (46): 

 Den relevante genetiske bakgrunnen (fra donorene) er ivaretatt, til forskjell fra bruk av 

muskelfibre fra gnagere. 

 Det ekstracellulære miljøet kan kontrolleres. 

 Cellene ikke er udødelige (immortalisert), i motsetning til cellelinjer, hvilket 

muliggjør studier av medfødte karakteristika hos donoren. 

Skjønt, intet system er perfekt; GLUT1:GLUT4-forholdet er høyere i dyrkede myotuber enn 

intakt skjelettmuskulatur hos voksne. Dermed vil myotuber ha et lavere glukoseopptak for en 

gitt konsentrasjon insulin enn det som normalt forventes (46). Også fibertype kan spille en 

rolle hva gjelder glukoseopptaket. Insulinfølsomhet korrelerer med andelen trege oksidative 

muskelfibre. Insulin-mediert glukoseopptak er dermed generelt sett høyere i muskler rike på 

trege muskelfibre (46). Noen rapporter tyder på at kronisk, lavfrekvent elektrisk 

pulsstimulering (omtalt nærmere i avsnitt 1.7.5) kan konvertere muskelfibre til den trege 

varianten (46). 

En annen svakhet ved bruken av myotuber er at de mangler in vivo-mikromiljøet som 

muliggjør kommunikasjonen mellom ulike celler, både gjennom direkte fysisk kontakt, 

signaler fra nervesystemet og bioaktive stoffer (46). I tillegg kommer myotubene til kort når 

det gjelder å ivareta kjønnsforskjeller med hensyn til energimetabolisme da kjønnsrelaterte 

forskjeller i energimetabolisme viskes ut i myotube-kulturer (46). 

Alt i alt fremstår myotuber, til tross for svakhetene, som brukbare modeller ved studier på 

glukosemetabolismen (46).  
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1.7.5: Trening av skjelettmuskler in vitro – Elektrisk pulsstimulering 

Fordelene ved regelmessig trening er mange, deriblant lavere risiko for overvekt samt bedring 

av både insulinfølsomhet og skjelettmuskelmetabolisme (47). Molekylære mekanismer bak de 

gunstige effektene ved trening er imidlertid ikke fullstendig kartlagt (47, 48). Gode in vitro-

modeller kan derfor være nyttige verktøy for ikke bare å undersøke hvordan trening påvirker 

skjelettmuskulatur, men også for å utføre forsøk som ikke lar seg gjennomføre in vivo (49). 

Elektrisk pulsstimulering (EPS) er en av teknikkene som brukes for å simulere trening in 

vitro. Det er blitt vist at EPS induserer kontraksjoner og dermed effekter som likner dem man 

ser ved trening, deriblant økt glukoseopptak (49). Effekten av EPS avhenger, i likhet med 

trening in vivo, av hvilket stimulus som anvendes. Lavfrekvent, langvarig (24-48 timer) EPS 

med lav spenning kan simulere regelmessig trening. Høyfrekvent, kortvarig (5-60 minutter) 

EPS med høy spenning etterlikner én enkelt treningsøkt (49, 50). I denne oppgaven benyttes 

EPS som en in vitro-treningsmodell. 

1.8: β-adrenerge agonister som mulig fremtidig behandling 

av type 2-diabetes? 

1.8.1: β2-adrenerge agonisters effekt på glukoseopptak i skjelettmuskulatur 

Den dramatiske økningen i insidensen av diabetes over det siste århundret understreker 

behovet for nye behandlingsprinsipper hva gjelder blodsukkerregulering (51, 52). En studie 

utført av Sato et. al i 2014 identifiserte et nytt fysiologisk system som potensielt øker 

glukoseopptak i muskel, men ikke hvitt fettvev (52). Mekanismen involverer aktivering av β2-

adrenerge reseptorer og en nedstrøms signalvei som kan regulere glukosehomeostasen 

uavhengig av insulin (52).  

Både den insulin-medierte og adrenerge signalveien fører til økt glukoseopptak via GLUT4. 

De tidlige trinnene i deres respektive signalveier er imidlertid forskjellige. Insulin utøver sin 

effekt via fosfoinositid 3-kinase (PI3K), mens β2-adrenerg aktivitet medieres gjennom økte 

nivåer syklisk AMP (cAMP) og påfølgende aktivering av proteinkinase A (PKA) (52). De 

siste trinnene i signalveiene har visse likheter; både adrenerg og insulin-mediert signalering 

benytter seg mammalsk mål for rapamycin kompleks 2 (mTORC2) og GLUT4 (52). 

Aktivering av β2-adrenerge reseptorer fører derimot ikke til aktivering av mammalsk mål for 
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rapamycin 1 (mTORC1), Akt og nedstrøms fosforylering av Akt-substrat på 160 kDa 

(AS160) (52). Se figur 1.3 på neste side for en mer lettfattelig oversikt over signalveiene. 

Redusert glukoseopptak ved T2D er assosiert med defekter i PI3K-aktivitet, insulinreseptoren, 

insulinreseptor-substrat og fosforylering av Akt (52). Resultatet er hemmet translokasjon av 

GLUT4 til cellemembranen og påfølgende redusert glukoseopptak. Det er med andre ord 

ingen defekter med selve translokasjonen av GLUT4, men mekanismene i insulin-signalveien 

som regulerer translokasjonen (52). β2-adrenerg signalering omgår defektene ved å aktivere 

mTORC2 gjennom andre mediatorer (52).  

Skjelettmuskulatur står for omtrent 85% av den totale glukosemetabolismen (53). Følgelig 

kan farmakologiske intervensjoner som stimulerer insulin-uavhengig glukoseopptak bidra til 

dramatisk bedre blodsukkerregulering. Dessverre er det ikke blitt utført mange in vivo-forsøk 

for å undersøke effekten av β2-adrenerge agonister på glukoseopptak. En lovende nyere studie 

utført av Onslev et. al viste at infusjon av terbutalin i friske menn 1) økte glukoseopptaket i 

musculus vastus lateralis ved hvile og 2) reduserte treningsmediert økning i glukoseopptak 

(54). 

1.8.2: β2-adrenerge agonister, energimetabolisme og muskelhypertrofi 

Flere studier har dokumentert β2-adrenerge agonisters anabole og lipolytiske effekter i dyr 

(55-58). Denne kunnskapen anvendes blant annet i kjøttindustrien for å øke kjøttproduksjonen 

(59). I kroppsbyggermiljøet foregår det utstrakt misbruk av β2-agonisten klenbuterol for 

slankeformål (59). Den globale fedmeepidemien understreker behovet for farmakologiske 

tiltak, og β2-adrenerge agonister kan også i denne sammenheng være ett mulig verktøy. 

En nyere in vivo-studie på mennesker har vist at den β2-adrenerge agonisten formoterol øker 

energiforbruket hos aktive overvektige menn ved hvile, men ikke ved trening med 

submaksimal intensitet (60). Fysisk inaktivitet står sentralt ved utviklingen av fedme; β2-

adrenerge agonister kan vise seg å være nyttige i denne sammenheng ved å indusere vekttap i 

inaktive individer (7, 60). 
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Figur 1.3: Forslåtte mekanismer for økt glukoseopptak via insulinerg og β2-adrenerg signalvei. A) Ved 

stimulering av den β2-adrenerge signalveien aktiveres AC via Gs. Aktivering av AC fører til at ATP omdannes til 

cAMP. Videre vil cAMP aktivere PKA, som fosforylerer mTORC2 på S2481. Aktivt mTORC2 stimulerer aktin-

reorganisering og translokasjon av GLUT4 til cellemembranen. B) Insulinerg signalering begynner med at mat 

stimulerer insulinutskillelsen. Insulin binder til IR, som videre fører til at IR interagerer med IRS og PI3Kα. 

Aktivering av PI3Kα fører til økte nivåer av PIP3. PIP3 rekrutterer både PDK1 og Akt til plasmamembranen, 

hvorpå PDK fosforylerer Akt på T308. PI3Kα fosforylerer også mTORC2 på S2481, hvilket fører til mTORC2 

fosforylerer Akt på S473. mTORC2 stimulerer aktin-reorganisering og translokasjon av GLUT4 til 

plasmamembranen. Aktivert Akt dissosierer fra plasmamembranen og fosforylerer mTORC1 på S2448 og 

AS160 på T642, som også fremmer translokasjon av GLUT4 til plasmamembranen. Gs, stimulatorisk G-protein; 

AC, adenylyl syklase, ATP, adenosintrifosfat; cAMP, syklisk AMP; S473, serin-473; S2448, serin-2448; 

S2481, serin-2481; T308, treonin-308; T642, treonin-642; mTORC1, mammalsk mål for rapamycin kompleks 

1; mTORC2, mammalsk mål for rapamycin kompleks 2; IR, insulinreseptor; IRS, insulinreseptorsubstrat; 

PIP2, fosfatidylinositol 4,5-bisfosfat; PIP3, fosfatidylinositol (3,4,5)-trifosfat; PDK1, fosfoinositid-avhengig 

kinase 1; PKA, proteinkinase A; Akt, proteinkinase B; AS160, Akt-substrat på 160 kDa. Modifisert figur hentet 

fra (52). 
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Skjelettmuskulatur står, som tidligere nevnt, for 20-30% av hvileforbrenningen (42). β2-

adrenerge agonisters anabole effekter kan bidra til å vedlikeholde eller øke hvileforbrenningen 

ved å henholdsvis hindre muskelatrofi eller fremme muskelhypertrofi. Det er blitt rapportert 

at daglig inhalasjon av den β2-adrenerge agonisten terbutalin øker muskelmasse hos personer 

som ikke trener per se, men lever et liv med lave mengder fysisk aktivitet (61). Hos dem som 

bedriver styrketrening, derimot, gir terbutalin en ytterligere additiv økning av muskelmasse 

(61). På den annen side ser det ut som om terbutalin i kombinasjon med høyintensitets 

utholdenhetstrening fører til lavere maksimalt oksygenopptak (et mål på utholdenhet) samt 

dårligere treningsprestasjoner enn det som observeres ved høyintensitets utholdenhetstrening 

uten terbutalin (62). 

Hypertrofi kan studeres in vitro på flere måter. Noen matriks-metallopeptidaser (MMP), som 

MMP-2 og MMP-9, er antatte hypertrofimarkører som korrelerer positivt med hypertrofi (63). 

Mengden muskelmasse er, som tidligere nevnt, avhengig av balansen mellom 

muskelproteinsyntese og –nedbrytning. Siden opptaket av aminosyrer i skjelettmuskler øker 

etter styrketrening, kan leucinopptaket i muskelfibre kan følges for å vurdere hvorvidt og i 

hvilken grad muskelproteinsyntesen økes etter en gitt behandling (64). 

1.8.3: β2-adrenerge agonister 

Per i dag brukes β2-adrenerge agonister hovedsakelig i behandlingen av astma og kronisk 

obstruktiv lungesykdom (KOLS) (65). Det finnes to typer β2-adrenerge agonister; 

korttidsvirkende og langtidsvirkende. Effekten til de kortidsvirkende variantene inntrer etter 

noen få minutter og varer 4-6 timer. De langtidsvirkende utgavene utøver sin effekt i løpet av 

10-30 minutter, og varer i minst 12 timer (65).  

Farmakoforen for alle adrenerge agonister er et substituert β-fenyletylamin, som er vist i figur 

1.4 (66). 

 

Figur 1.4: Strukturen til et β-fenyletylamin uten substituenter. Modifisert figur hentet fra (67). 

Generelt sett gjelder det at større og mer voluminøse substituenter på aminet gir en større 

selektivitet for β-adrenerge reseptorer. For at agonisten skal utvise β2-adrenerg selektivitet, 

må den voluminøse N-substituenten akkompagneres av en fenylring med passende 
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substituenter, som vist i strukturene senere i dette avsnittet (66). Denne oppgaven tar for seg 

de β2-adrenerge agonistene zinterol, salmeterol og terbutalin. 

Terbutalin er en korttidsvirkende β2-adrenerg agonist (figur 1.5). I Norge markedsføres 

terbutalin kun i form av inhalasjonspulver og inhalasjonsvæske til forstøver. Terbutalin finnes 

imidlertid også i andre land som tablett, depottablett samt oppløsninger til injeksjon (68). 

 

Figur 1.5: Den kjemiske strukturen til terbutalin. Merk den voluminøse tert-butyl-gruppen på aminet samt 1,3-

dihydroksysubstitusjonen på fenylringen. Modifisert figur hentet fra (66). 

Salmeterol tilhører de langtidsvirkende β2-adrenerge agonistene. Mekanismen bak den 

forlengede virketiden er ikke fullstendig kartlagt, men tilskrives høyere reseptoraffinitet samt 

en mer lipofil molekylær struktur. Salmeterol har en lang og lipofil sidekjede (figur 1.6) som 

binder et utvendig sete (ekso-sete) på reseptoren. Det er postulert at den lange virketiden til 

salmeterol skyldes at interaksjonen mellom den lipofile sidekjeden og ekso-setet forankrer 

farmakoforen i reseptoren, og således fører til forlenget stimulering av β2-reseptoren (66). I 

Norge markedsføres salmeterol kun som inhalasjonspulver og –aerosol (69). 

 

Figur 1.6: Den kjemiske strukturen til salmeterol. Merk den særdeles lange substituenten på aminet. Modifisert 

figur hentet fra (66). 

Zinterol (figur 1.7) er en selektiv β2-adrenerg agonist som ser ut til å kun bli brukt i 

forskningsøyemed. Av den grunn er det ikke lett å finne ytterligere informasjon om zinterols 

farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaper. 

 

Figur 1.7: Den kjemiske strukturen til zinterol. Figur hentet fra (70). 
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1.9: Oppgavens formål 

Den sterke økningen i forekomsten av overvekt og fedme siden 1975 har ført til økt forekomst 

fedmerelaterte følgesykdommer, spesielt T2D (1). Det er et stort behov for legemidler som 

kan bidra til å snu trenden. Nyere rapporter tyder på at β2-adrenerge agonister kan være egnet 

som verktøy i kampen mot både type 2-diabetes og fedme ved å blant annet øke muskelmasse 

og skjelettmuskulaturs glukoseopptak (52, 54, 60). Det finnes imidlertid ikke mye litteratur 

som omhandler β2-adrenerge agonisters klinisk relevante effekter på skjelettmuskulatur (55). 

Denne oppgavens overordnede formål er å undersøke dyrkede humane myotubers 

glukoseopptak og proteinsyntese etter behandling med de β2-adrenerge agonistene zinterol, 

salmeterol og terbutalin.  

Delmål for oppgaven: 

 Kartlegge genuttrykk av β2-adrenerge reseptorer i myotuber isolert fra to forskjellige 

muskelgrupper. 

 Sammenlikne basalt glukoseopptak i humane myotuber fra to forskjellige 

muskelgrupper.  

 Undersøke hvordan akutt (4 timers) behandling med β2-adrenerge agonister påvirker 

glukoseopptaket i myotubene, både med og uten en in vitro-treningsmodell (elektrisk 

pulsstimulering, EPS) før behandling 

 Undersøke hvordan kronisk (96) timers behandling β2-adrenerge agonister påvirker 

glukoseopptaket i myotubene.  

 Undersøke hvordan kronisk behandling med β2-adrenerge agonister påvirker 

myotubenes mRNA-nivå av hypertrofimarkørene MMP-2 og MMP-9. 

 Finne ut om leucinopptak og proteinsyntese i myotubene øker etter kronisk behandling 

med β2-adrenerge agonister. 
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2 Materialer og metode 

2.1: Materialer  

2.1.1: Reagenser og kjemikalier 

Tabell 2.1 gir en oversikt over kjemikalier benyttet i oppgaven. 

Tabell 2.1: Oversikt over benyttede kjemikalier og reagenser 

Leverandør Kjemikalier/reagenser 

Agilent Techologies Inc. (Cedar Creek, TX, 

USA) 

Nuclease-free H2O 

Agilent Techologies Inc. (Cedar Creek, TX, 

USA)  

Agilent Total RNA Isolation Mini Kit 

Applied Biosystems™ (Foster City, CA, 

USA) 

Power-SYBR®-Green PCR Master Mix 

Applied Biosystems™ (Foster City, CA, 

USA) 

Taqman Reverse Transcription Reagents-kit 

AstraZeneca Plc. (Cambridge, Storbritannia) Zinterol, 10 mM 

AstraZeneca Plc. (Cambridge, Storbritannia) Salmeterol, 10 mM 

AstraZeneca Plc. (Cambridge, Storbritannia) Terbutalin, 10 mM 

AstraZeneca Plc. (Cambridge, Storbritannia) Primer for Taqman® PCR (TBP) 

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

Color Standards 

BioRad (København, Danmark) Bio-Rad Protein Protein Assay Dye Reagent 

Concentrate 

BioRad (København, Danmark) Bromfenylblått 
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BioRad (København, Danmark) Clarity™ Western ECL substrates 

BioRad (København, Danmark) SDS 

BioRad (København, Danmark) Tris/glycine/SDS-buffer 

BioRad (København, Danmark) Tween 20 

Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA) Anti-Rabbit Antibody Conjugated to 

Horseradish Peroxidase 

Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA) SDS 

Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA) Trypan Blue Solution, 0,4 % 

Cell Signaling Technology® Inc. (Beverly, 

MA, USA) 

Anti-mouse IgG, Horseradish Peroxidase-

Linked Antibody 

Gibco® Invitrogen™ (Gibco, Life 

Technologies, Paisley, Storbritannia) 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

(DMEM) med Glutamax™ 

Gibco® Invitrogen™ (Gibco, Life 

Technologies, Paisley, Storbritannia) 

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline 

(DPBS uten Mg2+ og Ca2+) 

Gibco® Invitrogen™ (Gibco, Life 

Technologies, Paisley, Storbritannia) 

Føtalt kalveserum (FCS) 

Gibco® Invitrogen™ (Gibco, Life 

Technologies, Paisley, Storbritannia) 

Fungizone® (250 µg/ml amfotericin B) 

Gibco® Invitrogen™ (Gibco, Life 

Technologies, Paisley, Storbritannia) 

Penicillin-Streptomycin (10 000 IE/ml) 
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Gibco® Invitrogen™ (Gibco, Life 

Technologies, Paisley, Storbritannia) 

Trypsin 0,25 %  

Merck (Darmstadt, Tyskland) Glyserol 

Merck (Darmstadt, Tyskland) Tris-HCl 

Merck (Darmstadt, Tyskland) Trikloreddiksyre (TCA) 

Novo Nordisk A/S (Bagsværd, Danmark) Insulin, ActRapid® Penfill® 100 IE/ml 

PerkinElmer® (Waltham, MA, USA) 2-[1-14C]-Deoxy-D-glukose, 250 µCi 

PerkinElmer® (Waltham, MA, USA) L-[14C(U)]-Leucine, 50 µCi 

PerkinElmer® (Waltham, MA, USA) Ultima Gold™ XR 

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

Santa Cruz Biotechnologies, Inc. (Dallas, 

TX, USA) 

Monoklonalt antistoff mot β2-adrenerg 

reseptor 

Sarstedt (Newton, NC, USA) Acetate Foil for Microtest Well Plates 

Sarstedt AG & Co. KG (Nümbrecht, 

Tyskland) 

Microtest Plate 96 Well, F 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) BSA 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) Deksametason 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) Gentamicin (50 mg/ml) 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) 4-(2-Hydroksyetyl)piperazin-1-

etansulfonsyre (HEPES) 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) Dimetylsulfoksid (DMSO) 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) β-merkaptoetanol 



24 

 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) Protease Inhibitor Cocktail 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) Phosphatase Inhibitor Cocktail 2 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) Tris Base 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) D-glukose 

Sigma-Aldrich™ (St. Louis, MO, USA) Aceton 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

Human Epidermal Growth Factor (hEGF) 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

Primers for TaqMan® PCR (ADRB1, 

ADRB2, MMP-2, MMP-9, RPLP0) 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

Restore™ PLUS Western Blot Stripping 

Buffer 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

RNase-inhibitor 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

Pierce™ BCA Protein Assay Kit 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

Pierce™ BCA Protein Assay Reagent A 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

Pierce™ BCA Protein Assay Reagent B 

VWR (Poole, England) NaOH 

 

 

 



25 

 

2.1.2: Utstyr 

Tabell 2.2 gir en oversikt over utstyr benyttet i oppgaven. 

Tabell 2.2: Oversikt over benyttet utstyr 

Leverandør Utstyr 

AB Applied Biosystems (Waltham, MA, 

USA) 

ABI PRISM™ 7000 Sequence Detection 

System 

Applied Biosystems™ (Foster City, CA, 

USA) 

MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction 

Plate 

Applied Biosystems™ (Foster City, CA, 

USA) 

MicroAmp™ Optical Adhesive Film, PCR 

Compatible, DNA/RNA/RNase Free 

Applied Biosystems™ (Foster City, CA, 

USA) 

High Capacity cDNA Reverse Transcription 

Kit 

Applied Biosystems™ (Foster City, CA, 

USA) 

StepOnePlus™ Real-Time PCR System 

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

Lab™ Software 

Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA) Bio-Rad Powerpac™ HC 

Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA) 4-20 % Mini-Protean® TGX™ Precast 

Protein Gels 

Biosan (Riga, Latvia) V-1 Plus, Personal Vortex 

Corning® (NY, USA) Corning™ Costar™ Stripette™ serological 

pipettes 

Eppendorf AG (Hamburg, Tyskland) Safe-Lock Tubes, 1,5 ml 

Esco Micro Pte. Ltd. (Singapore) Esco CelCulture®, CO2 Incubator 
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Gibco®, Invitrogen™, Gibco Life 

Technologies (Eugene, OR, USA) 

Countess™ automated cell counter 

Gibco®, Invitrogen™, Gibco Life 

Technologies (Eugene, OR, USA) 

Countess™ counting chamber slides 

GraphPad Software (San Diego, CA, USA) GraphPad Prism version 8 for PC 

Integra LifeSciences (Plainsboro Township, 

NJ, USA) 

FIREBOY™ Safety Bunsen Burner 

Thermo Fisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

NUNC™ EasYFlask™ 75 ml flaske 

Kubota Corporation (Osaka, Japan) Kubota Compact Tabletop Centrifuge 2010 

Labnet International Inc. (Edison, NJ, USA) Digital Dry Bath 

PerkinElmer® (Waltham, MA, USA) Packard Tri-Carb™ Liquid Scintillation 

Counter 1900 TR 

PerkinElmer® (Waltham, MA, USA) Pico Prias Vial, 6 ml, Anti Static 

PerkinElmer® (Waltham, MA, USA) VICTOR™ X4 Multilabel Plate Reader 

QIAGEN (Hilden, Tyskland) RNeasy® Plus Mini Kit 

Stovall Life Science Inc. (Dubuque, IA, 

USA) 

The Belly Dancer® 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

Dynabeads® MX 12-tube Mixing Wheel 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

6 and 24 Well Nunclon™ Delta Plates 

ThermoFisher Scientific (Roskilde, 

Danmark) 

Nanodrop™ Lite Spectrophotometer 
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VWR® International (Radnor, PA, USA) Ministar Silverline Microcentrifuge 

VWR® International (Radnor, PA, USA) Reagent reservoirs 

VWR® International (Radnor, PA, USA) Disposable Pasteur pipettes, 230 mm 

 

2.2: Donorkarakteristika 

Muskelcellene benyttet i forsøkene stammet fra to muskelgrupper; musculus vastus lateralis 

og musculi interspinales. M. vastus lateralis er en stor og bred muskel på utsiden av den 

firehodete lårmuskelen. Mm. interspinales er korte muskler mellom visse virvler i ryggsøylen; 

se figur 2.1 (71). Muskelcellene fra m. vastus lateralis og mm. interspinales omtales heretter 

som henholdsvis VL- og IS-celler. 

 

Figur 2.1: Oversikt over beliggenheten til musculus vastus lateralis og musculi interspinales. A) Beliggenheten 

til musculi interspinales, sett fra kroppens bakside. B) Beliggenheten til musculus vastus lateralis, sett fra 

kroppens forside. Modifisert figur hentet fra (71). 
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IS-cellene i denne oppgaven kommer fra både kvinner og menn i 40-årene. KMI-en til IS-

donorene går fra 18,4 til 28,7; fra lett undervektig til overvektig. VL-cellene har et noe mer 

ensartet opphav. Fem av donorene var menn i 20-årene, mens den siste donoren var 48 år. 

Fem VL-donorer er normalvektige, mens én er overvektig. Se tabell 2.3 for en fullstendig 

oversikt. 

Tabell 2.3: Donorkarakteristika for IS- og VL-cellene 

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

Musculi interspinales (IS) 

IS2 K 48 28,7 

IS3 K 42 18,4 

IS5 M 43 25,0 

Musculus vastus lateralis (VL) 

VL7 M 24 23,0 

VL8 M 28 26,0 

VL10 M 24 19,7 

VL18 M 21 27,0 

VL22 M 21 23,9 

VL170 M 48 24,0 

 

2.3: Celledyrking  

2.3.1: Etablering av cellebank 

Satellittceller fra VL- og IS-donorenes muskelbiopsier ble benyttet for å etablere en cellebank. 

Antallet satellittceller ble oppskalert over flere passasjer og deretter overført til ampuller, som 

ble lagret ved -196 oC i en nitrogentank. Regional komité for medisinsk og helsefaglig 
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forskningsetikk (REK) sør-øst B har godkjent biopsitaking og opprettelse av cellebank for 

VL- og IS-donorene, med referansene 2011/227 (VL7-22) og 2015/124 (IS). REK nord ga en 

tilsvarende godkjenning for VL170, med referanse 2011/882. 

2.3.2: Utsåing av celler 

Utsåingen begynte med å forvarme et 50 ml Falcon-rør inneholdende proliferasjonsmedium 

(vedlegg 1.1) i et varmebad. Ampuller med de aktuelle donorene ble hentet fra nitrogentanken 

og midlertidig oppbevart i et isbad. Utsåingen foregikk ved at ampullen ble varmet i hånden 

til cellesuspensjonen hadde en «slush»-liknende konsistens. Cirka 700 µl medium ble da 

overført til ampullen og blandet forsiktig ved gjentatt inn- og utpipettering og deretter 

overført til et nytt rør med enten 5 eller 20 ml proliferajonsmedium. Blandeprosessen ble 

gjentatt 3-4 ganger, slik at alt innholdet fra ampullen ble overført til røret med 

proliferasjonsmedium.  

Når ampulle-innholdet ble overført til 5 ml proliferasjonsmedium måtte DMSO-en i 

nedfrysingsmediet fortynnes. Røret med cellesuspensjonen ble først sentrifugert i 5 minutter 

med en omdreiningshastighet på rundt 1300 omdreininger per minutt. Supernatanten ble sugd 

av, og cellepelleten ble deretter resuspendert i 1 ml medium via gjentatt inn- og utpipettering. 

Omtrent 20 ml proliferasjonsmedium ble tilsatt, før cellene ble overført til to flasker. 

Dersom cellene i ampullen ble overført til 20 ml proliferasjonsmedium, ble  

DMSO-konsentrasjonen betraktet som neglisjerbar. Cellene kunne da overføres direkte til 

flaskene. Proliferasjonsmediet ble byttet annenhver dag, og celleantallet ble sjekket 

regelmessig med mikroskop. 

2.3.3: Splitting 

Når antallet celler ble ansett for å være tilstrekkelig, ble cellene splittet og overført til enten  

6-, 12- eller 24-brønners brett, avhengig av forsøksoppsettet. Proliferasjonsmediet i flaskene 

ble sugd av, og cellene ble deretter vasket 2 ganger med 7-8 ml fosfatbufret saltvann (PBS). 

Deretter ble trypsin tilsatt, og cellene ble inkubert i 3-5 minutter ved 37 oC. Etter 

inkubasjonen ble flasken(e) dunket og sjekket i mikroskop for å bekrefte at cellene hadde 

løsnet. Videre ble det tilsatt 4-5 ml proliferasjonsmedium for å inaktivere trypsinen. 

Cellesuspensjonen ble overført til et Falcon-rør og sentrifugert ved 1300 omdreininger per 

minutt i 5 minutter. Supernatanten ble sugd av, og 1 ml proliferasjonsmedium ble tilsatt. 

Cellene ble så resuspendert via gjentatt inn- og utpipettering.  
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20 µl cellesuspensjon ble overført til et Eppendorf-rør og blandet med 20 µl trypanblått. 10 µl 

av denne suspensjonen ble telt i en Countess™ automatisk celleteller. Antallet celler i 6-, 12- 

og 24-brønners brett skulle være omkring henholdsvis 100 000, 50 000 og 25 000 celler per 

brønn. Basert på antallet levende celler ble det regnet ut hvor mye av suspensjonen som skulle 

overføres til det nødvendige volumet proliferasjonsmedium. Brettene ble inkubert ved 37 oC, 

og proliferasjonsmediet ble byttet annenhver dag. 

2.3.4: Differensiering 

Ved 80-90 % konfluens ble det byttet over til differensieringsmedium (vedlegg 1.2) for 

således å begynne differensieringsfasen. Differensieringsmediet ble byttet annenhver dag. 

2.4: Deoksyglukoseopptak  

2.4.1: Akutt stimulering med β2-adrenerge agonister 

I forsøkene med akutt stimulering ble differensieringsmediet sugd av etter 7-8 dagers 

inkubering. Cellene ble deretter behandlet i 4 timer med 3 ulike β2-adrenerge agonister; 

zinterol, salmeterol og terbutalin. Cellene ble behandlet med 4 konsentrasjoner av hver 

agonist; negativ kontroll, 0,1 µM, 1 µM og 10 µM – hver konsentrasjon med  

3 replikater (se vedlegg 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5). Figur 2.2 viser forsøksoppsettet. 

 

Figur 2.2: Forsøksoppsettet benyttet i forsøkene der cellene ble akutt stimulert med β2-adrenerge agonister. 

Halve brettet (markert ved den midtre vertikale streken) ble benyttet til å behandle cellene med agonist A, og den 

andre halvdelen ble benyttet til å behandle med agonist B. 

0,5 ml behandlingsløsning ble tilsatt hver brønn på brettet. Etter 4 timer ble 

behandlingsmediet sugd av. 125 µl serumfritt differensieringsmedium (DMEM) med 
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radioaktiv deoksyglukose ble så tilsatt, og cellene ble inkubert ved 37 oC i ytterligere 1 time. 

Etter inkubering ble isotopmediet sugd av, og cellene ble vasket 2 ganger med 0,5 ml PBS. 

Cellene ble deretter lysert via tilsetning av 125 µl 0,1 M NaOH. Brettene ble så fryst ned og 

lagret ved -20 oC. Restene av isotopmediet ble pakket inn i aliminumsfolie og oppbevart i 

kjøleskapet for senere analyse i scintillasjonstelleren (se avsnitt 2.4.5). 

2.4.2: Kronisk stimulering med β2-adrenerge agonister 

I forsøket med kronisk stimulering ble cellene behandlet med terbutalin i 96 timer. Etter  

3 dager ble differensieringsmediet byttet ut med 1 ml behandlingsløsning i hver brønn. 

Behandlingen foregikk fra dag 3 til dag 7, og behandlingsløsningene ble byttet annenhver 

dag. Behandlingsmediene benyttet i de kroniske forsøkene hadde 4 forskjellige 

konsentrasjoner; negativ kontroll, 0,1 µM, 1 µM, 10 µM (se vedlegg 2.5). Se figur 2.3 

nedenfor. 

 

Figur 2.3: Forsøkoppsettet for stimulering med β2-adrenerge agonister etter EPS.  

Tallene angir konsentrasjon i µM. K, kontroll. 

Etter behandlingen med terbutalin ble behandlingsløsningene sugd av og erstattet med  

250 µl DMEM tilsatt radioaktiv deoksyglukose. Etter 1 times inkubering med radioaktiv 

deoksyglukose ved 37 oC ble isotopmediet sugd av. Cellene ble deretter vasket med 0,7-0,8 

ml PBS. Etter vaskingen ble cellene lysert med 250 µl 0,1 M NaOH. Brettene med lysat ble 

fryst ned og lagret ved -20 oC. Restene av isotopmediet ble pakket inn i aliminumsfolie og 

oppbevart i kjøleskapet for senere analyse i scintillasjonstelleren (se avsnitt 2.4.5). 

2.4.3: Akutt stimulering med β2-adrenerge agonister etter EPS 

Fremgangsmåten ved akutt stimulering etter EPS skilte seg fra prosedyren i avsnitt 2.4.1 ved 

at cellene ble dyrket i 12-brønners cellebrett og at de ble behandlet med EPS i 24 timer, fra 

dag 6 til dag 7, før tilsetning av 1 ml av hvert behandlingsmedium. EPS-innstillingene var  
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10 V, 2 ms, 0,1 Hz. Etter behandling med β2-adrenerge agonister var resten av forsøksforløpet 

som beskrevet i avsnitt 2.4.2. Forsøksoppsettet var som vist på figur 2.3. 

2.4.4: Bradfords metode for kvantitativ proteinanalyse 

Bradfords metode for kvantitativ proteinanalyse er basert på måling av fargeendringene som 

oppstår når fargestoffet Coomassie blue G250 binder protein (72). Fritt Coomassie blue 

foreligger i kationisk form, og har et absorpsjonsmaksimum ved 470 nm. Den proteinbundne 

anioniske formen av Coomassie blue, derimot, har et absorpsjonsmaksimum ved 595 nm. 

Altså kan en kvantifisere proteinmengden ved å måle absorbansen ved 595 nm (72).  

Standarder og brettene med lysat ble hentet fra fryseren og tint ved 37o C i inkubatorskapet. 

Etter tining ble først 2 replikater à 50 µl fra hver standard-konsentrasjon overført til sine 

respektive brønner på et 96-brønners brett. Fra hver brønn med prøve (3 brønner per 

konsentrasjon, se figur 2.4) ble 2 replikater à 12,5 µl overført og fortynnet med 37,5 µl 0,1 M 

NaOH til et sluttvolum på 50 µl. Deretter ble alle brønnene tilsatt 200 µl Bio-Rad Protein 

Assay Dye Reagent Concentrate, som var fortynnet 1:5 med destillert vann. Brettene ble 

analysert i VICTOR™ X4 Multilabel Plate Reader, som beregnet standardenes og prøvenes 

absorbans ved 595 nm. Konsentrasjonen til de ulike prøvene ble bestemt ut ifra 

standardkurven. 

 

Figur 2.4: Forsøksoppsettet på 96-brønners brettet for kvantitativ  

proteinanalyse ved Bradfords metode. A, agonist A; B, agonist B. 

2.4.5: Måling av celleassosiert radioaktivitet (CA) 

Med celleassosiert radioaktivitet menes mengde oppsamlet radioaktivt substrat i cellene. 

Målingene ble utført ved at en negativ kontroll, restene av isoptopmediet samt lysatene fra 
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forsøkene 2.4.1, 2.4.2 og 2.4.3 ble analysert i Packard Tri-Carb™ Liquid Scintillation Counter 

1900 TR. 

Brettene med prøvene ble hentet fra fryseren og tint ved 37 oC i inkubatorskapet. 50 µl av 

hver prøve ble overført til sin respektive Pico Prias Vial (tellerør). Deretter ble det tilsatt 3 ml 

Ultima Gold™ XR (tellevæske) til hvert tellerør. Negativ kontroll ble lagd ved å kun overføre 

3 ml tellevæske til et tellerør. Radioaktiviteten i restene av isotopmediet ble målt ved å 

oveføre 50 µl isotopmedium og deretter 3 ml tellevæske til 2 tellerør. 1 time etter tilsetning av 

tellevæsken ble prøvene analysert. 

2.5: Westernblotting  

2.5.1: Generelt om Westernblotting 
Westernblotting er en hyppig brukt metode for å separere og identifisere proteiner.  

Proteinene separeres etter molekylstørrelse via gelelektroforese. Akrylamidgelen fra 

elektroforesen overføres deretter til en nitrocellulosemembran (blotting), slik at det dannes et 

bånd for hvert protein. Membranen inkuberes med antistoffer som binder seg spesifikt til 

proteinene som skal påvises. Antistoffene detekteres etter tilsetning av fremkallingsvæske. 

2.5.2: Celledyrking og –høsting 

Cellene ble sådd ut og dyrket i 6 brett, hvert med 6 brønner, i henhold til prosedyrene 

beskrevet i avsnitt 2.3. Siden 6-brønners brett ble benyttet, måtte det imidlertid være 100 000 

celler og 2 ml medium i hver brønn ved splitting og videre i proliferasjons- og 

differensieringsforløpet.  

Westernblottingen hadde til hensikt å avdekke uttrykket av β1- og β2-adrenerge reseptorer i 

ubehandlede IS- og VL-celler. Av de 6 brønnene på hvert brett var det kun innholdet i to 

brønner som skulles brukes til denne oppgavens Westernblotting. Etter 7 dagers 

differensiering ble cellene høstet. 150 µl høstebuffer (se vedlegg 3.1) ble tilsatt hver brønn 

etterfulgt av omstendelig skraping. Cellene ble overført til merkede Eppendorf-rør og lagret 

ved -80 oC i en ultrafryser. 

2.5.3: Prøveopparbeidelse 

Ved prøveopparbeidelsen ble cellene først hentet fra ultrafryseren og tint ved romtemperatur. 

Etter tining ble hver prøve sonikert ved laveste frekvens i 3-5 sekunder og kokt ved 100 oC. 
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Prøvene ble så overført til et isbad og oppbevart der mens proteininnholdet ble målt i et 

Nanodrop™ Lite Spectrophotometer. Etter målingen ble hver prøve tilsatt 5 % og 10 % av 

henholdsvis bromfenylblått og β-merkaptoetanol. Prøvene ble så kokt igjen i ved 100 oC i  

5 minutter. 

2.5.4: Elektroforese 

Mini Protean® TGX™ geler med en akrylamidgradient fra 4-20% ble benyttet i 

elektroforesen. Økende akrylamidkonsentrasjon gir mindre porestørrelse. Følgelig stoppes de 

største proteinene øverst i gelen, der porestørrelsen er størst. De mindre proteinmolekylene 

vandrer lengre nedover gelen før de stoppes. 

Ved utpakkingen av gelene ble både de plaststrimlene på undersiden av samt kammene på 

toppen av gelene fjernet, slik at strømmen kunne passere gjennom gelene. Deretter ble gelene 

plassert i en Mini Protean® elektroforeseboks. Elekroforeseboksen ble fylt med 

elektroforesebuffer (se vedlegg 3.3) både rundt og mellom akrylamidgelene. 5 µl BioRad 

Precision Plus Protein™ Dual Color Standards ble tilsatt den første kolonnen på gelen. Hver 

av de resterende brønnene ble fylt med et prøvevolum inneholdende 10 µg protein. 

Prøvevolumene ble beregnet ut ifra resultatene fra Nanodrop™-instrumentet. Elektroforesen 

ble først kjørt på 80 V i 10 minutter for både å konsentrere båndene samt bekrefte at det ikke 

var noen avvik med tanke på apparatet. Deretter ble spenningen økt til 200 V i cirka 40 

minutter. 

2.5.5: Blotting 

Før blottingen ble en nitrocellulosemembran og to stabler med filterpapir fuktet i blottebuffer. 

Etter fuktingen ble det lagd en «blottestabel» bestående, fra nederst til øverst; 

filterpapirstabel, nitrocellulosemembran, akrylamidgel og filterpapirstabel. Blottestabelen ble 

plassert i en kassett og deretter komprimert med en rulle for å presse ut luft samt sikre god 

kontakt mellom nitrocellulosemembranen og gelen. Kassetten ble så satt til blotting i BioRad 

Powerpac™ HC ved 2,5 A og 25 V i 7 minutter. Etter blottingen ble membranen overført til 

en plastbeholder. 

2.5.6: Blokking med primær- og sekundærantistoff 

Det ble lagd en 5% tørrmelksløsning ved å løse opp tørrmelkspulver i 1xTTBS (se vedlegg 

3.5). 10 ml tørrmelksløsning ble overført til plastbeholderen med nitrocellulosemembranen. 

Deretter ble plastbeholderen satt på The Belly Dancer® i 1 time ved romtemperatur. Etter  
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1 time ble tørrmelken helt ut og membranen overført til 50 ml sentrifugerør. 5 ml 1:100 

løsning med primærantistoff (løst i 5% tørrmelk) mot β2-adrenerg reseptor ble tilført 

sentrifugerøret. Deretter ble sentrifugerøret satt på rulle ved 4 oC i et kjøleskap over natten. 

Neste dag ble membranen overført tilbake til plastbeholderen og vasket 3 ganger à 5 minutter 

med 1xTTBS på The Belly Dancer®. Etter siste vask ble vaskeløsningen helt ut før 5 ml 

1:1500 løsning med anti-mus sekundærantistoff løst i 2,5% tørrmelk ble tilsatt 

plastbeholderen. Plastbeholderen ble så satt på The Belly Dancer® i 1 time. 

Etter 1 time ble sekundærantistoffløsningen fjernet og membranen ble vasket 3 ganger à 5 

minutter med 1xTTBS på The Belly Dancer®. Fremkallingsvæske ble klargjort mens 

vaskingen foregikk. SuperSignal® West Dura Stable Peroxide Buffer samt SuperSignal® 

West Dura Luminol/Enhancer fra BioRad™ Clarity™ Western ECL Substrate ble blandet i et 

1:1-forhold for å få fremkallingsvæsken. Membranen ble inkubert 5 minutter i 

fremkallingsvæsken, lagt mellom to gjennomsiktige overhead-ark og deretter fremkalt i 

ChemiDoc Imaging System. 

2.5.7: Stripping og reblokking av membran 

For å bekrefte at det hadde vært lik proteinmengde i alle brønnen på akrylamidgelen, ble 

nitrocellulosemembranen først strippet for primær- og sekundærantistoff fra tidligere trinn. 

Dette ble gjort ved å først vaske bort fremkallingsvæsken med 10 ml 1xTTBS i 3 omganger à 

5 minutter på The Belly Dancer®. Deretter ble membranen inkubert med 10 ml Thermo 

Scientific Restore™ Western Blot Stripping Buffer (strippevæske) i 15 minutter. Strippingen 

ble etterfulgt av 3 nye omganger med vasking i 10 ml 1xTTBS. Membranen ble så blokket 

med 10 ml 5% tørrmelksløsning på The Belly Dancer® i 1 time ved romtemperatur. Etter 

blokkingen ble membranen overført til et sentrifugerør, og 5 ml 1:5000-løsning med 

primærantistoff mot β-aktin ble tilsatt sentrifugerøret. Sentrifugerøret ble deretter satt på rulle 

ved 4 oC i kjøleskapet over natta. 

Neste dag ble membranen overført tilbake til plastbeholderen og vasket 3 ganger à 5 minutter 

med 10 ml 1xTTBS på The Belly Dancer®. Etter siste omgang med vasking ble membranen 

inkubert på The Belly Dancer® i 1 time med 5 ml 1:3000-løsning inneholdende anti-kanin 

sekundærantistoff. Inkuberingen ble etterfulgt av 3 nye omganger med 5-minutters vasking i 

10 ml 1xTTBS på The Belly Dancer®. Membranen ble så inkubert i fremkallingsvæske. Etter 
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inkubering ble membranen lagt mellom to overheadark og bildene fremkalt i Chemidoc 

Imaging System. 

2.6: Kvantitativ sanntids polymerase-kjedereaksjon 

(qPCR)  

2.6.1: Generelt om qPCR 

Kvantitativ sanntids polymerase-kjedereaksjon (qPCR) er en hyppig brukt metode for å 

kvantifisere mengden mRNA for gener av interesse. qPCR ble i denne oppgaven benyttet til å 

undersøke ubehandlede IS- og VL-cellers basaltranskripsjon samt eventuelle endringer i 

transkripsjonen etter behandling. 

2.6.2: Utsåing, dyrking og høsting av celler til qPCR 

Cellene ble sådd ut, dyrket og differensiert i 6-brønners brett i henhold til prosedyren i avsnitt 

2.3. Det ble benyttet totalt 8 brett. For 6 av brettene skulle cellene i 2 av brønnene på hvert 

brett skulle brukes videre i Westernblotting. Innholdet i de resterende 4 brønnene skulle 

benyttes til qPCR. Celleinnholdet i alle brønnene på de 2 gjenværende brettene ble brukt til 

qPCR for måling av mRNA-nivået til hypertrofimarkørene MMP-2 og MMP-9 (se avsnitt 

2.6). Etter 7 dagers differensiering ble mediet sugd av og cellene vasket 2 ganger med PBS. 

Deretter ble 250 µl RLT Plus RNeasy Plus Lysis Buffer (lyseringsbuffer) tilsatt hver brønn, 

etterfulgt av omstendelig skraping. Innholdet i 2 brønner ble slått sammen til et totalvolum på 

500 µl og overført til et Eppendorf-rør, og deretter oppbevart ved -80 oC i en ultrafryser. 

2.6.3: RNA-isolering 

Eppendorf-rørene ble først hentet ut fra ultrafryseren. Etter tining ble lysatet fra hvert 

Eppendorf-rør overført til QIAshredder-kolonner som var plassert i et 2 ml samlerør og 

sentrifugert i 2 minutter ved 14 800 omdreininger per minutt. Lysatene ble så overført til 

gDNA Eliminator-kolonner som var plassert i et 2 ml samlerør og sentrifugert i 30 sekunder 

ved 10 000 omdreininger per minutt. Kolonnene ble kastet, og eluatene ble tatt med videre til 

neste steg. 

500 µl etanol ble tilsatt hvert eluat og blandet ved gjentatt inn- og utpipettering. 700 µl av 

etanol-eluat-blandingene ble overført (i flere runder, samme samlerør ble benyttet hele tiden) 

til en RNeasy-kolonne som var plassert i et 2 ml samlerør. Denne prosessen ble gjentatt helt 
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til alt eluat var blitt overført. Deretter ble kolonnene sentrifugert i 15 sekunder ved 10 000 

omdreininger per minutt. Eluatene etter denne sentrifugeringsprosessene ble kastet.  

700 µl RW1 buffer ble tilsatt RNeasy-kolonnene, etterfulgt av 15 sekunders sentrifugering 

ved 10 000 omdreininger per minutt. Etter sentrifugering ble RNeasy-kolonnene fjernet 

forsiktig fra samlerøret, slik at de ikke kom i kontakt med og ble forurenset av eluatene. 

Eluatene ble kastet. 

500 µl Buffer RPE ble tilsatt RNeasy-kolonnen. Blandingen ble sentrifugert i 2 minutter ved 

10 000 omdreininger per minutt for å få vasket kolonne-membranene. Den lange 

sentrifugeringstiden sikret at etanol ikke ble med videre når RNA-et skulle elueres. Etanol kan 

forstyrre nedstrøms prosedyrer. 

Etter sentrifugering ble RNeasy-kolonnene fjernet forsiktig fra samlerøret, slik at kolonnene 

ikke kom i kontakt med de etanolholdige eluatene. Eluatene ble kastet. RNeasy-kolonnene ble 

så overført til 1,5 ml samlerør. 30 µl RNase-fritt vann ble tilsatt direkte til kolonne-

membranene. Deretter ble kolonnene sentrifugert i 1 minutt ved 10 000 omdreininger per 

minutt for at RNAet skulle elueres. 

2.6.4: RNA-kvantifisering 

RNA-konsentrasjonen i hver prøve ble bestemt i et Nanodrop™ Lite spektrofotometer. En 

negativ kontroll ble benyttet for å korrigere for bakgrunnssignaler. 1 µl av hver RNA-prøve 

ble deretter påført og absorbansen ved 260 nm ble målt. RNA-konsentrasjonene, i ng/ml, ble 

brukt til å regne ut hvor mye prøve som skulle tilsettes før cDNA-syntese (se avsnitt 2.6.5). 

2.6.5: cDNA-syntese 

Basert på RNA-konsentrasjonsverdiene bestemt i avsnitt 2.6.4 ble det tatt ut et volum 

tilsvarende 0,5 µg RNA. Dette volumet ble overført til et mini-Eppendorf-rør. Til dette 

volumet ble det tilsatt RNase-fritt vann til et totalvolum på 13,2 µl. Disse 13,2 µl ble så 

blandet med 6,8 µl reaksjonsmiks bestående av revers transkriptase (RT), RNase-hemmer, 

RT-buffer, deoksynukleotider og tilfeldige heksamer-primere. Mini-Eppendorf-rørene ble satt 

i en Thermal Cycler 9600, der selve cDNA-syntesen ble utført. Programmet for cDNA-

syntese bestod av 3 faser; 1) 10 minutter ved 25 oC for at de tilfeldige heksamer-primerne 

skulle binde komplementære sekvenser på RNA-et. 2) 120 minutter ved 37 oC for at RT 

skulle reverstranskribere RNA til cDNA. 3) 5 minutter ved 85 oC for å inaktivere RT. 
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2.6.6: qPCR 

Etter reverstranskriberingen ble hver prøve fortynnet 1:5 med nukleasefritt vann. Deretter ble 

det lagd en SYBR® Green PCR-miks (se vedlegg 4.4), som inneholdt 30 µM med primere for 

de aktuelle genene som skulle mangfoldiggjøres. 2,5 µl av hver fortynnede cDNA-prøve samt 

22,5 µl SYBR® Green PCR-miks (totalvolum 25 µl) ble overført til en MicroAmp® Optial 

Reaction Plate og blandet ved gjentatt inn- og utpipettering. De negative kontrollene bestod 

av nukleasefritt vann og SYBR® Green PCR-miks. Etter pipetteringen ble MicroAmp®-

brettet plassert i en StepOnePlus™ Real-Time PCR Thermal Cycling Block for 

mangfoldiggjøring og analyse. 

Selve qPCR-en går ut på å eksponentielt mangfoldiggjøre DNA over flere sykluser med 

temperaturregulering. Kvantifiseringen utføres ved å bestemme i hvilken syklus fluorescensen 

i en gitt prøve krysser en bestemt terskelverdi. SYBR® Green er et fluorescerende reagens 

som binder dobbelttrådet DNA. Ved å måle fluorescensen etter hver syklus, kan  

qPCR-instrumentet bestemme hvor mange sykler som kreves for å krysse terskelverdien. 

Referansegenene syreholdig ribosomalt fosfoprotein P0 (RPLP0) og TATA-boks-bindende 

protein (TBP) ble benyttet for å korrigere for variable RNA-mengder i prøvene.  I denne 

oppgaven ble det utført qPCR for genene til MMP-2, MMP-9 samt β1- og β2-adrenerge 

reseptorer. Tabell 2.4 viser hvilke primere som ble benyttet. 

Ved bestemmelsen av mRNA-uttrykket til MMP-2 og MMP-9 ble det benyttet en 

standardkurve. En cDNA-blanding ble lagd ved å overføre 2 µl fra hver cDNA-prøve til et 

sterilt Eppendorf-rør. 14 µl av cDNA-blandingen ble så fortynnet 1:5 med nukleasefritt vann 

for å få standard 1000. Standard 1000 ble deretter fortynnet videre i et 1:2-forhold med 

nukleasefritt vann å få standard 500. Den videre fortynningen fra standard 500 til standard 

250 og standard 125 fulgte samme prosedyre (se vedlegg 4.5). De enkelte standardene 

utgjorde grunnlaget for standardkurven, som ble benyttet til å bestemme i hvilken grad 

cDNA-et var blitt mangfolddiggjort. 
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Tabell 2.4: Oversikt over primere benyttet i qPCR-en.  

Gener Primersekvenser 

RPLP0 F: CCA TTC TAT CAT CAA CGG GTA CAA 

R: AGC AAG TGG GAA GGT GTA ATC C 

TBP Gave fra AstraZeneca. Sekvens er ikke oppgitt. 

ADBR1 F: CTG AAT CAT CCG AGG CAA AGA G 

R: TCC CAT CCC TTC CCA AAC TT 

ADBR2 F: ACG TGG AAC AGG AGA AAG AAA ATA A 

R: ATC GCT AGG CAC AGT ACC TTG AT 

MMP-2 F: GTG CCC AAG AAT AGA TGC TGA 

R: TCT GAG GGT TGG TGG GAT TG 

MMP-9 F: CCC ACT GCT GGC CCT TCT A 

R: TCA CGT TGC AGG CAT CGT 

RPLP0, syreholdig ribosomalt fosfoprotein 0; ADRB1, β1-adrenerg reseptor; ADRB2, β2-adrenerg reseptor; 

TBP, TATA-boks-bindende protein; MMP-2, matriks-metallopeptidase-2; MMP-9, matriks-metallopeptidase-9; 

F, «forward primer»; R, «reverse primer». 

2.7: Proteinsyntese 

2.7.1: Celledyrking, -differensiering og -behandling 

Celler ble dyrket, differensiert og kronisk behandlet (96 timer) med β2-agonistene zinterol, 

salmeterol og terbutalin i henhold til prosedyrene beskrevet i avsnitt 2.3 og 2.4.2. I dette 

forsøket skilte konsentrasjonene til behandlingsmediene imidlertid fra prosedyren i 2.4.2 ved 

at det her ble benyttet negativ kontroll, 1 µM og 10 µM; se figur 2.5.  
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Figur 2.5: Forsøksoppsettet ved måling av proteinsyntese. T, terbutalin; S, salmeterol; Z, zinterol.  

2.7.2: Pierces metode for kvantitativ proteinanalyse  

Pierces metode for kvantitativ proteinanalyse er, i likhet med Bradfords metode, en 

kolorimetrisk analysemetode. Grunnlaget for metoden er at protein reduserer kobber fra Cu2+ 

til Cu1+ i basisk miljø. Cu1+ kan deretter binde bikinolinsyre (BCA) og danne et lillafarget 

kompleks som absorberer lys ved 562 nm (73). 

Etter 96 timers inkubering ble behandlingsmediene sugd av og erstattet med isotopmedium 

inneholdende radioaktivt leucin (se vedlegg 2.7), etterfulgt av ytterligere 24 timers inkubasjon 

ved 37 oC. Deretter ble isotopmediet sugd av og cellene vasket to ganger med 500 µl PBS. 

Cellene ble så lysert via tilsetning av 250 µl 0,01% SDS i hver brønn og 1 times inkubering i 

varmeskapet. 2 replikater à 10 µl fra hver standard og prøve ble overført til et 96-brønners 

brett. Deretter ble hver brønn tilsatt 200 µl Pierce-løsning, som bestod av en 50:1 blanding av 

henholdsvis Pierce™ BCA Protein Assay Reagent A og B. Forsøksoppsettet var tilsvarende 

det vist i figur 2.4. Etter 30 minutters inkubering ved 37 oC ble brettene analysert i 

VICTOR™ ved 560 nm. 

2.7.3: Måling av CA 

Prøveopparbeidelsen før måling av radioaktivitet begynte med at 60 µl 6% bovint 

serumalbumin (BSA) ble blandet med 220 µl lysat i et 2 ml Eppendorf-rør. Proteinene ble felt 

ut fra lysatet via tilsetning av 100 µl 50% trikloreddiksyre (TCA), og suspensjonen ble 

deretter oppbevart ved -20 oC over natten. Dagen derpå ble prøvene først tint ved 37 oC i 

varmeskapet og deretter sentrifugert ved 11 200 omdreininger per minutt i 10 minutter. En 

liten mengde supernatant ble tatt ut fra de sentrifugerte prøvene og benyttet til å måle 
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bakgrunn. Pelletene ble vasket i 1 ml aceton, og deretter sentrifugert i 5 minutter ved 7 900 

omdreininger per minutt og 4 oC. En liten mengde av acetonet (supernatanten) ble brukt til å 

måle bakgrunn. Resten av acetonet ble helt av. Pelleten ble løst opp i 500 µl 

natriumdodecylsulfat-NaOH (SDS-NaOH), blandet ved hjelp av en Vortex V-1 Plus og 

deretter oppbevart ved 37 oC i varmeskapet. Rester av isotopmediet og prøvene ble så overført 

til sine respektive tellerør, tilsatt 3 ml tellevæske og oppbevart på benken i 1 time før telling i 

scintillasjonstelleren. Negativ kontroll bestod av kun 3 ml tellevæske. 

2.8: Statistikk 

Alle data i denne oppgaven er presentert som gjennomsnitt med standardfeil (standard error of 

the mean, SEM). Forsøkene ble utført 2-6 ganger, med 2-3 replikater per prøve. Statistiske 

analyser ble gjort i programmet Graphpad Prism 8. En enveis ANOVA-test ble benyttet for å 

analysere resultatene fra forsøkene med både EPS og β2-adrenerg akuttbehandling mot 

forsøkene med kun β2-adrenerg akuttbehandling. Analysen av eventuelle forskjeller i basalt 

glukoseopptak mellom IS- og VL-celler ble gjort via en uparet Students tosidig t-test. For de 

resterende forsøkene ble dataene analysert ved en paret tosidig Students t-test. 

Signifikansnivået var 5 % (α = 0,05). 
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3 Resultater 

3.1: Karakteristika for IS- og VL-celler  

3.1.1: Cellemorfologi 

Figur 3.1 viser bilder av differensierte myotuber. Figur 3.1A og B viser IS-celler. Figur 3.1C 

og D viser VL-celler. 

 

Figur 3.1: Bilder av ferdig differensierte IS- og VL-celler. A) Differensierte IS-celler sett med 4x forstørrelse. 

B) Differensierte IS-celler sett med 40x forstørrelse. C) Differensierte VL-celler sett med 4x forstørrelse. D) 

Differensierte VL-celler sett med 40x forstørrelse. IS, mm. interspinales; VL, m. vastus lateralis. 

I figur 3.1 kan en se at VL-cellene danner lengre, flerkjernede myotuber. IS-cellene, derimot, 

blir til kortere myotuber, hvori det er vanskelig å se flere kjerner per celle. 
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3.1.2: Uttrykk av β-adrenerge reseptorer 

Tilstedeværelse av β1- og β2-adrenerge reseptorer og det relative innbyrdes forholdet kan være 

sentrale elementer hva gjelder å forklare eventuelle forskjeller mellom VL- og IS-cellers 

respons overfor behandling med β2-adrenerge agonister. Figur 3.2 viser β1- og β2-adrenerge 

reseptorers mRNA-uttrykk i VL- og IS-celler. 

 

Figur 3.2: Relativt mengdeforhold mellom mRNA til β1- og β2-adrenerge reseptorer i ubehandlede IS- og 

VL-celler. A) Mengdeforholdet mellom mRNA for β1- og β2-adrenerg reseptor i VL-celler. B) Mengdeforholdet 

mellom mRNA for β1- og β2-adrenerg reseptor i IS-celler. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 

6 uavhengige forsøk (n = 6). * p < 0,05 i forhold til ADRB1. ADRB1, β1-adrenerg reseptor; ADRB2, β2-

adrenerg reseptor; IS, mm. interspinales; VL, m. vastus lateralis. 

I figur 3.2A ser man at mRNA-uttrykket for β2-adrenerge reseptorer var signifikant høyere 

enn for β1-adrenerge reseptorer i VL-celler. Figur 3.2B viser at det ikke var signifikant 

forskjell mellom mRNA-uttrykket for β1- og β2-adrenerge reseptorer i IS-celler. 

Det er ikke alltid transkripsjon av et gen resulterer i translasjon. Westernblotting ble utført for 

å bekrefte at mRNA-et til de β2-adrenerge reseptorene faktisk translateres; resultater for IS-

celler er vist i figur 3.3. 
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Figur 3.3: Uttrykk av β1- og β2-adrenerge reseptorer i ubehandlede IS-celler. Etter 7 dagers differensiering 

ble myotubene høstet og deretter gelelektroforert. Etter gelelektroforesen ble akrylamidgelen blottet over på en 

nitrocellulosemembran, som videre ble blokket med tørrmelk før primærantistoffet mot β2-adrenerg reseptor ble 

tilsatt. Påfølgende dag ble membranen vasket og sekundærantistoff tilsatt, etterfulgt av bildefremkalling. 

Membranen ble deretter strippet og brukt på nytt for påvisning av β-aktin, som beskrevet i avsnitt 2.5. A) 

Båndene til β2-adrenerge reseptorer for celler fra 3 donorer; IS2-, IS3- og IS5-celler. B) Båndene til β-aktin for 

IS2-, IS3- og IS5-celler. Båndene ligger ikke rett fordi membranen lå skjevt da bildet ble tatt. ADRB2, β2-

adrenerg reseptor; IS, mm. interspinales. 

Vekten til β2-adrenerge reseptorer er mellom 50-86 kDa. Figur 3.3A viser at reseptoren var til 

stede i cellene. Vekten til β-aktin, her benyttet som en «loading» markør, er cirka 43 kDa. 

Figur 3.3B viser imidlertid et avvikende resultat i og med at båndene til β-aktin ligger mellom 

50-65 kDa. 

Andre forsøk utført i forskergruppen ved Farmasøytisk Institutt (data ikke presentert) viste at 

det også i VL-celler skjer translasjon av β2-adrenerge reseptorer. 

3.2: Basalt glukoseopptak 

Figur 3.4 på neste side viser det basale glukoseopptaket i ubehandlede IS- og VL-celler. 
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Figur 3.4: Basalt glukoseopptak i IS- og VL-celler. Glukoseopptaket i ubehandlede IS- og VL-celler. 

Myotubene ble inkubert 1 time med 2-[1-14C]-Deoxy-D-glukose (37 kBq/ml). Dataene er presentert som 

gjennomsnitt ± SEM fra 28 uavhengige forsøk (n = 28). ** p < 0,01. IS, mm. interspinales;  

VL; m. vastus lateralis. 

Figur 3.4 viser at glukoseopptaket i ubehandlede IS-celler var signifikant høyere enn i VL-

celler. 

3.3: Akutt behandling med β2-adrenerge agonister 

Zinterol, salmeterol og terbutalin ble tilsatt både IS- og VL-celler for å undersøke hvorvidt 

glukoseopptaket blir påvirket etter 4 timers behandling. Fra resultatene til Sato et. al, 

beskrevet i avsnitt 1.8.1, er det forventet at stimulering med β2-adrenerge reseptorer gir økt 

glukoseopptak (52). 

3.3.1: IS- og VL-cellers glukoseopptak etter akutt (4 timers) behandling med β2-

adrenerge agonister 

I figur 3.5 vises glukoseopptaket i IS-celler etter 4 timers behandling med β2-agonisten 

zinterol. 
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Figur 3.5: Glukoseopptak i IS-celler som er blitt akuttbehandlet med zinterol. Myotubene ble inkubert i  

4 timer med kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M zinterol, etterfulgt av 1 times inkubering med 2-[1-14C]- 

Deoxy-D-glukose (37 kBq/ml). A) IS2-celler. B) IS3-celler. C) IS5-celler. D) Normalisert gjennomsnitt, vist 

som %, av verdiene fra de 3 uavhengige forsøkene A)-C) (n = 3). Alle resultatene er oppgitt som gjennomsnitt ± 

SEM. IS, mm. interspinales. 

Figur 3.5 viser at det er ikke var signifikant forskjell mellom glukoseopptaket i ubehandlede 

IS-celler og IS-celler som er blitt behandlet i 4 timer med zinterol. 
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Figur 3.6 viser glukoseopptaket i IS-celler etter 4 timers behandling med β2-agonisten 

salmeterol. 

 

Figur 3.6: Glukoseopptak i IS-celler som er blitt akuttbehandlet med salmeterol. Myotubene ble inkubert i 

4 timer med kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M salmeterol, etterfulgt av 1 times inkubering med 2-[1-14C]-

Deoxy-D-glukose (37 kBq/ml).  A) IS2-celler. B) IS3-celler. C) IS5-celler. D) Normalisert gjennomsnitt, vist 

som %, av verdiene fra de 3 uavhengige forsøkene A)-C) (n = 3). Alle resultatene er oppgitt som gjennomsnitt ± 

SEM. IS, mm. interspinales. 

Fra figur 3.6 fremgår det at glukoseopptaket ikke var signifikant forskjellig i ubehandlede IS-

celler og IS-celler som er blitt behandlet i 4 timer med salmeterol. 
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Figur 3.7 viser glukoseopptaket i IS-celler etter 4 timers behandling med β2-agonisten 

terbutalin. 

 
Figur 3.7: Glukoseopptak i IS-celler som er blitt akuttbehandlet med terbutalin. Myotubene ble inkubert i  

4 timer med kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M terbutalin, etterfulgt av 1 times inkubering med 2-[1-14C]-

Deoxy-D-glukose (37 kBq/ml). A) IS2-celler. B) IS3-celler. C) IS5-celler. D) Normalisert gjennomsnitt, vist 

som %, av verdiene fra de 3 uavhengige forsøkene A)-C) (n = 3). Alle resultatene er oppgitt som gjennomsnitt ± 

SEM. IS, mm. interspinales. 

I figur 3.7 vises det at glukoseopptaket heller ikke var signifikant forskjellig mellom 

ubehandlede IS-celler og IS-celler som er blitt behandlet i 4 timer med terbutalin. 
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Figur 3.8 viser glukoseopptaket i VL-celler etter 4 timers behandling med β2-agonisten 

zinterol. 

 

Figur 3.8: Glukoseopptak i VL-celler som er blitt akuttbehandlet med zinterol. Myotubene ble inkubert i  

4 timer med kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M zinterol, etterfulgt av 1 times inkubering med 2-[1-14C] Deoxy-

D-glukose (37 kBq/ml). A) VL7-celler. B) VL10-celler. C) VL18-celler. D) Normalisert gjennomsnitt, vist som 

%, av verdiene fra de 3 uavhengige forsøkene A)-C) (n = 3). Alle resultatene er oppgitt som gjennomsnitt ± 

SEM. VL, m. vastus lateralis. 

I figur 3.8 ser man at 4 timers behandling av VL-celler med zinterol ikke ga signifikant økt 

glukoseopptak sammenliknet med ubehandlede VL-celler. 
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Figur 3.9 viser glukoseopptaket i VL-celler etter 4 timers behandling med salmeterol. 

 

Figur 3.9: Glukoseopptak i VL-celler som er blitt akuttbehandlet med salmeterol. Myotubene ble inkubert i 

4 timer med kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M salmeterol, etterfulgt av 1 times inkubering med 2-[1-14C]-

Deoxy-D-glukose (37 kBq/ml). A) VL7-celler. B) VL10-celler. C) VL18-celler. D) Normalisert gjennomsnitt, 

vist som %, av verdiene fra de 3 uavhengige forsøkene A)-C) (n = 3). Alle resultatene er oppgitt som 

gjennomsnitt ± SEM. VL, m. vastus lateralis. 

Av figur 3.9 fremgår det at 4 timers behandling av VL-celler med salmeterol ikke ga 

signifikant økt glukoseopptak sammenliknet med ubehandlede VL-celler. 
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Figur 3.10 viser glukoseopptaket i VL-celler etter akutt behandling med β2-agonisten 

terbutalin. 

 

Figur 3.10: Glukoseopptak i VL-celler som er blitt akuttbehandlet med terbutalin. Myotubene ble inkubert 

i 4 timer med kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M terbutalin, etterfulgt av 1 times inkubering med 2-[1-14C]-

Deoxy-D-glukose (37 kBq/ml). A) VL7-celler. B) VL10-celler. C) VL18-celler. D) Normalisert gjennomsnitt, 

vist som %, av verdiene fra de 3 uavhengige forsøkene A)-C) (n = 3). Alle resultatene er oppgitt som 

gjennomsnitt ± SEM. VL, m. vastus lateralis. 

I figur 3.10 vises det at det ikke var signifikant forskjell i glukoseopptaket mellom 

ubehandlede VL-celler og VL-celler som er blitt behandlet i 4 timer med terbutalin. 
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3.3.2: Glukoseopptak etter elektrisk pulsstimulering og akutt (4 timers) behandling med 

β2-adrenerge agonister i IS- og VL-celler 

Da det ikke ble funnet effekter av akutt behandling med β2-adrenerge agonister i myotubene, 

var neste steg å undersøke om en behandling som skal etterlikne trening (elektrisk 

pulsstimulering, EPS) ville øke følsomheten for β2-agonister i cellene. Cellene ble behandlet 

med 24-timers EPS. Innstillingene som ble brukt for behandlingen var 10 V, 2 ms og 0,1 Hz, 

og cellene ble stimulert i 4 timer med β2-agonister før glukoseopptaket ble målt 4 timer etter 

avsluttet EPS-behandling. Denne protokollen var ikke undersøkt tidligere i laboratoriet. 

Nikolic et. al fant økt glukoseopptak målt umiddelbart etter en EPS-protokoll med 30 V, 2 ms 

og 0,1 Hz i 24 eller 48 timer (50). 

Først ble det undersøkt hva EPS-behandlingen alene gjorde med glukoseopptaket 4 timer etter 

EPS. Figur 3.11 viser glukoseopptaket i IS- og VL-celler med og uten 24-timers EPS-

behandling. 

 

Figur 3.11: Glukoseopptak i ubehandlede og EPS-behandlede IS- og VL- celler. IS- og VL-celler ble 

behandlet uten (kontroll) eller med 24 timer med EPS. Fire timer etter avsluttet EPS ble myotubene inkubert i  

1 time med 2-[1-14C]-Deoxy-D-glukose (37 kBq/ml), og deretter ble glukoseopptalet, vist i %, målt. Resultatene 

er oppgitt som gjennomsnitt ± SEM fra 10 uavhengige forsøk. IS, mm. interspinales; VL, m. vastus lateralis. 

Figur 3.11 viser at det ikke var noen forskjell i glukoseopptak for EPS-behandlede og 

ubehandlede celler 4 timer etter avsluttet EPS-behandling. 

Deretter undersøkte vi effekten av akutt β2-stimulering etter EPS-behandling. I disse 

forsøkene ble salmeterol og terbutalin benyttet. 
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Figur 3.12 viser glukoseopptaket i IS-celler etter behandling i 24 timer med EPS og deretter  

4 timer med salmeterol. 

 

 

Figur 3.12: Glukoseopptak i IS-celler etter EPS og akuttbehandling med salmeterol. IS-cellene ble først 

EPS-behandlet i 24 timer fra dag 6 til dag 7 i differensieringfasen. Deretter ble de inkubert i 4 timer med 

kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M salmeterol, etterfulgt av 1 times inkubering med 2-[1-14C]-Deoxy-D-glukose 

(37 kBq/ml). A) IS2-celler. B) IS3-celler. C) IS5-celler. D) Det normaliserte gjennomsnittet, vist i %, av 

verdiene fra de 3 uavhengige forsøkene A)-C) (n = 3).  Alle resultatene er oppgitt som gjennomsnitt ± SEM.  

IS, mm. interspinales. 

Figur 3.12 viser at 24 timers EPS etterfulgt av 4 timers behandling med salmeterol ikke ga en 

signifikant økning av glukoseopptaket sammenliknet med celler som kun ble behandlet i  

4 timer med salmeterol.   
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Figur 3.13 viser glukoseopptaket i IS-celler etter behandling i 24 timer med EPS og deretter  

4 timer med terbutalin. 

 

Figur 3.13: Glukoseopptak i IS-celler etter EPS og akuttbehandling med terbutalin. IS-cellene ble først 

EPS-behandlet i 24 timer fra dag 6 til dag 7 i differensieringfasen. Deretter ble de inkubert i 4 timer med 

kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M terbutalin, etterfulgt av 1 times inkubering med 2-[1-14C]-Deoxy-D-glukose 

(37 kBq/ml). A) IS2-celler. B) IS3-celler. C) IS5-celler. D) Det normaliserte gjennomsnittet, vist i %, av 

verdiene fra de 3 uavhengige forsøkene A)-C) (n = 3). Alle resultatene er oppgitt som gjennomsnitt ± SEM.  

IS, mm. interspinales. 
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Fra figur 3.13 fremgår det at 24 timers EPS etterfulgt av 4 timers behandling med terbutalin 

heller ikke økte glukoseopptaket signifikant i VL-celler sammenliknet med kun 4 timers 

terbutalinbehandling. 

 

Figur 3.14 viser glukoseopptaket i VL-celler etter behandling i 24 timer med EPS og deretter 

4 timer med salmeterol. 

 

Figur 3.14: Glukoseopptak i VL-celler etter EPS og akuttbehandling med salmeterol. VL-cellene ble først 

EPS-behandlet i 24 timer fra dag 6 til dag 7 i differensieringfasen. Deretter ble de inkubert i 4 timer med 

kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M salmeterol, etterfulgt av 1 times inkubering med 2-[1-14C]-Deoxy-D-glukose 

(37 kBq/ml). A) VL7-celler. B) VL18-celler. C) Det normaliserte gjennomsnittet, vist i %, av de 2 uavhengige 

forsøkene A) og B) (n = 2). Alle resultatene er oppgitt som gjennomsnitt ± SEM. VL, m. vastus lateralis. 
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I figur 3.14 vises det at 24 timers EPS etterfulgt av 4 timers behandling med salmeterol ikke 

ga signifikant økt glukoseopptak i VL-celler sammenliknet med kun 4 timers 

salmeterolbehandling. 

Figur 3.15 viser glukoseopptaket i VL-celler etter behandling i 24 timer med EPS og deretter 

4 timer med terbutalin. 

   

Figur 3.15: Glukoseopptak i VL-celler etter EPS og akutt behandling med terbutalin. VL-cellene ble først 

EPS-behandlet i 24 timer fra dag 6 til dag 7 i differensieringfasen. Deretter ble de inkubert i 4 timer med 

kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M terbutalin, etterfulgt av 1 times inkubering med 2-[1-14C]-Deoxy-D-glukose 

(37 kBq/ml). A) VL7-celler. B) VL18-celler. C) Det normaliserte gjennomsnittet, vist i %, av de 2 uavhengige 

forsøkene A) og B) (n = 2). Alle resultatene er oppgitt som gjennomsnitt ± SEM. VL, m. vastus lateralis. 
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Figur 3.15 viser at å behandle VL-celler i 24 timer med EPS og deretter i 4 timer med 

terbutalin heller ikke ga signifikant økt glukoseopptak sammenliknet med kun 4 timers 

terbutalinbehandling. 

3.4: Kronisk behandling med β2-adrenerge agonister 

Skjelettmuskulatur bidrar betraktelig til både hvileforbrenning og glukoseopptak (40, 42). Å 

opprettholde eller attpåtil øke et individs skjelettmuskelmasse kan således bidra til økt 

hvileforbrenning og bedret glukoseopptak. β2-adrenerge agonisters anabole og lipolytiske 

egenskaper i dyr er veldokumenterte, og denne kunnskapen er blitt brukt lenge i blant annet 

kjøttindustrien (59). Det er meget sparsomt med dokumentasjon på at β2-adrenerge agonister 

induserer hypertrofi i mennesker. I nyere tid er det imidlertid blitt rapportert at kronisk 

stimulering med den β2-adrenerge agonisten terbutalin kan gi hypertrofi i både fysisk aktive 

personer og dem som ikke trener per se, men som snarere har «regelmessig og lavt» fysisk 

aktivitetsnivå (61). I den forbindelse kan det være hensiktsmessig å undersøke hvorvidt 

langvarig behandling med β2-adrenerge agonister gir de samme resultatene i dyrkede 

myotuber som in vivo. Kronisk behandling med β2-adrenerge agonister ble bare utført i VL-

celler. 

Det ble undersøkt hvorvidt kronisk (96 timers) behandling med β2-agonister påvirket VL-

cellers glukoseopptak, mRNA-uttrykk av de antatte hypertrofimarkørene MMP-2 og  

MMP-9 samt proteinsyntese. 

3.4.1: Glukoseopptak etter kronisk (96 timers) behandling med terbutalin 

Det var ønskelig å studere om kronisk behandling med en β2-agonist ga økt glukoseopptak. 

Disse forsøkene ble bare utført med terbutalin. Figur 3.16 viser glukoseopptaket i VL-celler 

etter kronisk behandling med terbutalin. Det forventes, basert på rapporten til Sato et. al, at 

glukoseopptaket øker etter behandlingen (52). 
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Figur 3.16: Glukoseopptak i VL-celler som er blitt kronisk behandlet med terbutalin. Myotubene ble 

inkubert i 96 timer med med kontroll, 10-7 M, 10-6 M eller 10-5 M terbutalin, etterfulgt av 1 times inkubering med 

2-[1-14C]-Deoxy-D-glukose (37 kBq/ml). A) VL7-celler. B) VL10-celler. C) VL18-celler. D) Normalisert 

gjennomsnitt, vist i %, av verdiene fra de 3 uavhengige forsøkene A)-C) (n = 3). Alle resultatene er oppgitt som 

gjennomsnitt ± SEM. * p < 0,05 sammenliknet med kontroll. VL, m. vastus lateralis. 

Figur 3.16 viser at det var signifikant høyere glukoseopptak for VL-celler etter 96 timers 

behandling med 10-6 M terbutalin. Behandling med de øvrige konsentrasjonene førte ikke til 

signifikant endring i glukoseopptak. 
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3.4.2: mRNA-uttrykk av hypertrofimarkørene MMP-2 og MMP-9 etter kronisk 

behandling med terbutalin 

Figur 3.17 viser mRNA-uttrykk av de antatte hypertrofimarkørene MMP-2 og MMP-9 etter 

96 timers inkubering med terbutalin. Det forventes, basert på studien til Jessen et. al, at 

mRNA-uttrykket øker (61). 

 

Figur 3.17: mRNA-uttrykk av de antatte hypertrofimarkørene MMP-2 og MMP-9 i VL-celler etter 

kronisk behandling med terbutalin, korrigert for TBP. VL-cellene ble inkubert i 96 timer med kontroll,  

1 µM eller 10 µM terbutalin , og deretter høstet til qPCR. A) mRNA-uttrykk av MMP-2. B) mRNA-uttrykk av 

MMP-9. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 6 uavhengige forsøk (n = 6). MMP-2, matriks-

metallopeptidase 2; MMP-9, matriks-metallopeptidase 9; TBP, TATA-boks-bindende protein. VL, m. vastus 

lateralis. 

Fra figur 3.17 fremgår det at økende konsentrasjon terbutalin ga en oppadgående, men ikke 

signifikant, trend for mRNA-uttrykket av MMP-2 og MMP-9. 

3.4.3: Proteinsyntese i VL-celler etter kronisk behandling med β2-adrenerge agonister 

VL-celler ble behandlet i 96 timer med zinterol, salmeterol og terbutalin for å undersøke 

effekten på proteinsyntesen. Basert på rapporten til Jessen et. al forventes det at det 

proteinsyntesen øker. Dette gjelder spesielt terbutalin da det var den β2-adrenerge agonisten 

som ble brukt i Jessens studie (61). 
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Figur 3.18 viser proteinsyntesen i VL-celler etter 96 timers behandling med zinterol, 

salmeterol og terbutalin. 

 

Figur 3.18: Proteinsyntese i VL-celler som er blitt kronisk behandlet med zinterol, salmeterol og 

terbutalin. Myotubene ble inkubert i 96 timer med zinterol, salmeterol eller terbutalin, etterfulgt av 24 timers 

inkubering med L-[14C(U)] leucin (37 kBq/ml, 0,8 mM). A) Leucinopptak etter kronisk behandling med zinterol. 

B) Leucinopptak etter kronisk behandling med salmeterol. C) Leucinopptak etter kronisk behandling med 

terbutalin. Resultatene i hver delfigur er fra 5 uavhengige forsøk (n = 5), og oppgitt som gjennomsnitt ± SEM.  

* p < 0,05 sammenliknet med kontroll. VL, m. vastus lateralis. 

Figur 3.18 viser at 96 timers behandling med terbutalin, men ikke zinterol eller salmeterol, ga 

signifikant økt proteinsyntese. 
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4 Diskusjon  

4.1 Metodologiske betraktninger 

Denne oppgaven har tatt for seg in vitro-forsøk der glukoseopptak, hypertrofi og 

proteinsyntese er blitt undersøkt i ubehandlede og behandlede humane myotuber. 

Satellittceller i muskelbiopsier kan isoleres, dyrkes og differensieres til flerkjernede myotuber 

(74). Fordeler ved bruk av myotuber i kultur er blant annet at cellenes omgivelser kan 

kontrolleres og at flere av myotubenes egenskaper, deriblant metabolske, bevares etter 

biopsering og påfølgende dyrkning i kultur (46, 75, 76). Ulempene inkluderer fravær av 

mange sentrale elementer i det ekstracellulære miljøet in vivo¸ eksempelvis bioaktive stoffer 

fra andre vev samt muligheten for kommunikasjon med andre celletyper via direkte kontakt 

(46). En vesentlig forskjell på intakt skjelettmuskulatur og dyrkede myotuber er at sistnevnte 

har en høyere GLUT1:GLUT4-ratio (46). Videre er det blitt vist at økende antall passasjer 

blant annet fører til redusert glukoseopptak samt redusert respons overfor insulinets effekter 

(77). Alle cellene benyttet i denne oppgaven var fra tredje passasje eller fjerde passasje. 

Basert på Nehlin et. als arbeid og lang erfaring i forskergruppen ved FAI er det ikke 

sannsynlig at én passasjes forskjell har betydning for resultatene (77). 

Biopsiene benyttet til forsøkene i denne studien ble tatt fra to muskelgrupper; m. vastus 

lateralis (VL-celler) og mm. interspinales (IS-celler). IS-cellene prolifererte langt raskere enn 

VL-celler, og cellene nådde en tetthet hvor differensieringsprosessen kunne igangsettes etter 

3-4 dager. VL-cellene tok noe lengre tid å dyrke, med en lengre proliferasjonsperiode. For 

VL7 og VL18 kunne differensieringen igangsettes etter 5-7 dager. VL10 viste langt større 

variasjon; i noen tilfeller kunne cellene differensieres etter 5-7 dager, mens cellene i andre 

tilfeller ikke var mer enn 30% konfluente selv etter 10 dager i proliferasjonsmedium. Ferdig 

differensierte IS-celler dannet korte myotuber, som i mikroskopet ikke viste tydelige tegn til å 

være flerkjernede. Ferdig differensierte VL-celler ble til lange, flerkjernede myotuber. De 

morfologiske forskjellene kan skyldes forskjellige muskelfibertyper. Siden ulike fibertyper 

kan ha ulik energimetabolisme, er det nærliggende å anta at dette gjenspeiles i for eksempel 

glukoseopptaket. Glykolytiske muskelfibre vil ta opp og forbruke glukose i større grad enn 

oksidative fibre. Mange publikasjoner benytter humane muskelceller fra m. vastus lateralis, 
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mens det ikke ser ut til å finnes publikasjoner med muskelceller isolert fra mm. interspinales 

(78, 79). 

4.2 Diskusjon av resultatene 

Den globale forekomsten av fedme er blitt tredoblet siden 1975, og har vært ledsaget av en 

økning i fedmerelaterte følgesykdommer, deriblant type 2-diabetes (1, 80). Det er nå et akutt 

behov for nye og mer effektive farmakologiske verktøy i kampen mot fedme. β2-agonister har 

seilt opp som mulige kandidater i kampen mot den globale fedmeepidemien. Deres anabole 

og lipolytiske egenskaper i dyr er godt dokumentert, og det foregår utstrakt bruk av denne 

kunnskapen i blant annet deler av landbruksindustrien (59). Per dags dato er β2-agonisters 

effekter på glukoseopptak og hypertrofi i mennesker mangelfullt utforsket (54, 59). Denne 

studien har derfor undersøkt hvordan ulike β2-agonister påvirker myotubers glukoseopptak og 

proteinsyntese.  

Det var signifikant (p < 0,01) forskjell i ubehandlede IS- og VL-cellers glukoseopptak. Dette 

kan ha sammenheng med IS- og VL-cellenes morfologiske forskjeller, som beskrevet i avsnitt 

4.1. Det er per nå ikke tilgjengelig litteratur om eventuelle særtrekk ved energimetabolismen 

til mm. interspinales. Det kan imidlertid ikke utelukkes at mm. interspinales kan ha høyere 

andel glykolytiske fibre, og at denne egenskapen gjenfinnes i dyrkede myotuber, slik at 

myotuber fra mm. interspinales derfor har et høyere basalt glukoseopptak enn m. vastus 

lateralis. 

Akutt (4 timers) behandling med β2-agonistene zinterol, salmeterol og terbutalin ga ikke en 

økning i verken IS- eller VL-cellenes glukoseopptak. Resultatet gjenspeiler ikke funnene i 

publiserte studier (52, 54, 81). Sato et al. viste økt glukoseopptak i humane myotuber etter 

stimulering med isoprenalin, og det er ikke grunn til å forvente at den lave GLUT1:GLUT4-

ratioen i våre myotuber skulle være annerledes i deres myotuber (46, 52). Faktorer som bruk 

av ulike celletyper, eksempelvis Nevzorova et al. og deres bruk av muskelceller fra rotte, og 

forskjellige forsøksprotokoller med andre medier og agonister kan forklare de sprikende 

resultatene (52, 81). Videre mangler våre in vitro-modeller det intrikate ekstracellulære 

miljøet in vivo, især signaler fra nervesystemet, hvilket kan bidra til å forklare hvorfor Onslev 

et al. viste økt glukoseopptak i hvilende forsøkspersoner etter en enkelt administrasjon av 

terbutalin mens våre akutte behandlinger ikke økte glukoseopptaket (54). Få forsøk og store 
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donorvariasjoner i vår studie kan også ha bidratt til at det var vanskelig å fange opp en mulig, 

men liten, effekt av β2-adrenerge agonister på glukoseopptak i dyrkede myotuber. 

Kronisk (96 timer) behandling med 1 µM terbutalin ga imidlertid signifikant økt 

glukoseopptak. Andre in vitro-studier har rapportert om økt glukoseopptak etter relativt korte 

(≤ 3 timer) behandlinger med β2-agonister, men ingen publikasjoner så langt har undersøkt 

tilsvarende kronisk stimulering som i våre studier (52, 81). Resultatene fra forsøkene med 

kronisk stimulering er lovende, og er et godt utgangspunkt for videre undersøkelser. 

EPS-behandling alene førte ikke til økt glukoseopptak. Dette er i strid med tidligere forsøk 

hvor glukoseopptaket i EPS-behandlede humane myotuber er blitt undersøkt. Forklaringen 

kan være at den radiomerkede glukosen i tidligere studier ble tilsatt umiddelbart etter EPS, og 

prøvene høstet mindre enn 2 timer etter tilsetning av isotopmedium, samt at det ble benyttet 

en annen EPS-protokoll (47, 50, 82, 83). I denne studien, derimot, ble radiomerket glukose 

tilsatt først 4 timer etter EPS-behandlingen, og det er sannsynlig at treningseffekten ikke 

lenger var til stede idet isotopmediet ble tilsatt. Fire timers behandling med β2-agonister etter 

EPS ga heller ikke effekt, hvilket viser at EPS-behandlingen ikke sensitiviserte cellene for 

behandling med β2-agonister.  

Nyere studier har rapportert at β2-agonister både alene og i kombinasjon med styrketrening 

kan ha flere gunstige effekter hva gjelder muskelhypertrofi i mennesker (43, 61, 84). Fra et 

medisinsk perspektiv er dette positivt; skjelettmuskulatur står for 20-30% av 

hvileforbrenningen og omtrent 85% av det insulin-medierte glukoseopptaket (42, 53). Økning 

av skjelettmuskelmassen kan bidra til både økt hvileforbrenning samt bedret glukosetoleranse. 

På den annen side kan dette ha implikasjoner for idretten. Mange toppidrettsutøvere har 

astma, og inhalasjon av β2-agonister er en sentral del av behandlingen (62). Idrettsrelatert 

bruk av β2-agonister er allerede strengt regulert, men det må sikres at β2-agonister selv i de 

tillatte dosene ikke gir prestasjonsfremmende effekter (85). De publiserte studiene har 

protokoller der trening legges oppå en allerede pågående behandling med β2-agonist (43, 61, 

84). EPS-behandlingen i våre forsøk ble imidlertid utført før behandling med β2-agonisten, 

hvilket også kan bidra til å forklare mangelen på effekt i våre forsøk med tanke på 

glukoseopptak. At vi fikk økt glukoseopptak etter 96 timers behandling med 1 µM terbutalin, 

kan gjenspeile de gunstige β2-adrenerge egeneffekter som oppstår etter mer enn 4 timers 

behandling. 
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VL-cellenes mRNA-uttrykk av både MMP-2 og MMP-9 viste en økende, men ikke 

signifikant, trend etter kronisk behandling med terbutalin. Spredningen for forsøkene i denne 

studien er imidlertid ganske stor, og flere forsøk må gjennomføres for å se om denne 

økningen faktisk er signifikant. Resultatene på transkripsjonsnivå ble gjenspeilet i 

proteinsyntese-forsøkene, men kun for terbutalin. Kronisk behandling med 10 µM terbutalin 

ga også en signifikant økning av VL-cellenes leucinopptak. At nettopp terbutalin skal det 

være den mest lovende β2-agonisten kan skyldes at terbutalins struktur likner mer på 

adrenalin, et sentralt kroppseget hormon, enn zinterol og salmeterol (66). Det er få eldre 

studier hvis hovedfokus har vært β2-agonisters effekt på muskelhypertrofi i mennesker (59). 

Resultatene i denne studien er imidlertid i overensstemmelse med tilgjengelig litteratur; 

allerede på 80-tallet viste Acheson et. al at 7,5 mg terbutalin gitt oralt to ganger daglig hadde 

anabole og termogene effekter i slanke, unge menn (86). Hostrup et al. rapporterte i 2015 at 

fire ukers oral behandling med 5 mg terbutalin per 30 kg kroppsvekt to ganger daglig ga 

prestasjonsfremmende effekter, og at disse effektene skyldtes hovedsakelig hypertrofi (84).  

4.3 Utfordringer med bruk av β2-adrenerge agonister i 

kampen mot diabetes 

Prinsippet bak eventuell bruk av β2-agonister for bedret blodsukkerkontroll hos type 2-

diabetikere byr på noen utfordringer. Økt sympatisk aktivitet er ikke bare forbundet med økt 

glukoseopptak i skjelettmuskulatur, men også økt hepatisk glykogenolyse og/eller 

glukagonfrigjøring (52, 87). Altså kan blodsukkeret ende opp med å øke til tross for økt 

glukoseopptak i skjelettmuskulatur (87). Det må imidlertid skilles mellom korttids- og 

langtidsstimulering med β2-agonister. Kortvarig stimulering gir økt blodsukker, mens 

langvarig stimulering gir bedret glukosetoleranse (88). Dette tyder på at langvarig behandling 

med β2-agonister gjør at glukoseopptaket i skjelettmuskulatur mer enn veier opp for økt 

nivåer av både glukagon og hepatisk glykogenolyse (88). 

Det er nærliggende å anta at bruken av β2-agonister i forbindelse med T2D blir langvarige 

behandlinger. Blodsukkerreduserende behandling er en konstant i hverdagen til type 2-

diabetikere. I situasjoner der pasienter klarer å følge et behandlingsopplegg som forsøker å 

reversere T2D via vektreduksjon, tar det tid å oppnå vektnedgangen. I klinikken er det 

velkjent at β2-agonister har takykardi som bivirkning (89). Dersom β2-agonister skal kunne 

brukes i pasientgrupper som er utsatt for fedmerelaterte følgesykdommer, må det være uten 
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fare for alvorlige hjertebivirkninger. Per nå finnes er det ingen markedsførte muskelselektive 

β2-agonister, men det kan vise seg å være den beste fremtidige løsningen for å unngå 

uakseptable hjertebivirkninger. 

4.4 Veien videre 

Sett i lys av resultatene hva gjelder glukoseopptak etter kronisk behandling med den 

kortidsvirkende β2-agonisten terbutalin, hadde det vært interessant å se om kronisk behandling 

med en langtidsvirkende β2-agonist gir liknende resultater. Det ble imidlertid kun gjort tre 

forsøk med kronisk terbutalin-behandling, og det må gjøres ytterligere forsøk for å være 

sikker på konklusjonen om at 96 timers behandling med 1 µM terbutalin gir signifikant økt 

glukoseopptak. Det bør også gjøres flere forsøk med korttidsstimulering for med sikkerhet å 

kunne slå fast om det er en akutt effekt av β2-agonister eller ikke. 

Vår EPS-protokoll viste seg å ikke sensitivisere myotubene for β2-agonister. En modifisert 

protokoll der myotubene først behandles med terbutalin i 72 timer, og deretter i ytterligere 24 

timer med både EPS- og terbutalinbehandling kan fange hvordan treningseffekten av EPS og 

terbutalin sammen påvirker glukoseopptak. Samtidig kan det være interessant å se hvorvidt 

kombinasjonen EPS og terbutalin påvirker proteinsyntesen; får man en mer uttalt økning i 

proteinsyntese? Noen spennende nyere in vivo-studier har rapportert at styrketrening i 

kombinasjon med β2-agonister gir uttalte effekter på hypertrofi (43, 61). 

mRNA-uttrykket til hypertrofimarkørene MMP-2 og MMP-9 viste en oppadgående trend, 

men spredningen var for stor til at det kunne slås fast at økningen i uttrykk var signifikant. 

Forsøket må gjøres flere ganger for å redusere spredningen, og da se om økningen i mRNA-

uttrykk viser seg å være statistisk signifikant. 
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5 Konklusjon 

Denne studien viser at verken akutt behandling alene eller EPS-behandling etterfulgt av akutt 

behandling med β2-agonister økte glukoseopptaket i myotuber fra celler isolert fra mm. 

interspinales. 

Kronisk (96 timers), men ikke akutt (4 timers), behandling med β2-agonisten terbutalin ga 

derimot økt glukoseopptak i myotuber fra celler isolert fra m. vastus lateralis. Kronisk 

terbutalin-behandling økte også proteinsyntese og viste tendens til å øke mRNA-uttrykket av 

hypertrofimarkørene MMP-2 og MMP-9. Alt i alt peker resultatene i retning av at β2-

adrenerge agonister kan være interessante utgangsstoffer for mulige legemidler mot 

sykdommer som type 2-diabetes og muskelatrofi. En forutsetning er imidlertid at 

utfordringene knyttet til langtidsbruk av β2-agonister, især påvirkning av hjertet, i disse 

pasientgruppene overkommes.  

Stor spredning og få forsøk fordrer at ytterligere studier må utføres for å styrke gyldigheten til 

våre funn. 
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Vedlegg 

Celledyrkingsmedier 

1.1 – Proliferasjonsmedium 

500 ml DMEM med Glutamax inneholdende 1 g glukose/liter 

50 ml FCS 

12,5 1 M HEPES 

500 µl gentamicin (50 mg/ml) 

2,5 ml Penicillin/Streptomycin (10 000 enheter/ml) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml amfotericin B) 

500 µl hEGF (10 µg/ml) 

500 µl deksametason (0,39 mg/ml) 

3,3 ml BSA 7,5 % løsning 

1.2 – Differensieringsmedium 

500 ml DMEM med Glutamax inneholdende 1 g glukose/liter 

10 ml FCS 

2,5 ml Pen/Strep (10 000 enheter/ml) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml amfotericin B) 

12,5 ml 1 M HEPES 

500 µl gentamicin (50 mg/ml) 

25 pmol insulin (21,5 µl 1000 x fortynnet Insulin Actrapid fra Novo Nordisk, 0,6 mM) 

2. Medier til leucin- og glukoseopptaksmetoden 

2.1 – DMEM uten serum 

500 ml DMEM med Glutamax inneholdende 1 g glukose/liter 

2,5 ml Pen/Strep (10 000 enheter/ml) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml amfotericin B) 

12,5 ml 1 M HEPES 

500 µl Gentamicin (50 mg/ml) 

25 pmol insulin (21,5 µl 1000 x fortynnet Insulin Actrapid fra Novo Nordisk, 0,6 mM) 

2.2 – Differensieringsmedium med DMSO (kontroll) 

4 ml av medium 1.2 

4 µl DMSO 
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2.3 – Differensieringsmedium med zinterol 

          2.3.1 – Mellomfortynning på 10 µM zinterol 

          2 ml medium 1.2 

          2 µl 10 mM zinterol 

          2.3.2 – 0,1 µM zinterol 

          40 µl medium 2.3.1 

          4 ml  medium 1.2 

          2.3.3 – 1 µM zinterol 

          400 µl medium 2.3.1 

          3,6 ml medium 1.2 

          2.3.4 – 10 µM zinterol 

          4 µl 10 mM zinterol 

          4 ml medium 1.2 

 

2.4 – Differensieringsmedium med salmeterol 

          2.4.1 – Mellomfortynning på 10 µM salmeterol 

          2 ml medium 1.2 

          2 µl 10 mM salmeterol  

          2.4.2 – 0,1 µM salmeterol 

          40 µl medium 2.4.1 

          4 ml  medium 1.2 

          2.4.3 – 1 µM salmeterol 

          400 µl medium 2.4.1 

          3,6 ml medium 1.2 

          2.4.4 – 10 µM salmeterol 

          4 µl 10 mM salmeterol  

          4 ml medium 1.2 
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2.5 – Differensieringsmedium med terbutalin 

          2.5.1 – Mellomfortynning på 10 µM terbutalin 

          2 ml medium 1.2 

          2 µl 10 mM terbutalin  

          2.5.2 – 0,1 µM terbutalin 

          40 µl medium 2.5.1 

          4 ml  medium 1.2 

          2.5.3 – 1 µM terbutalin 

          400 µl medium 2.5.1 

          3,6 ml medium 1.2 

          2.4.4 – 10 µM terbutalin 

          4 µl 10 mM terbutalin 

          4 ml medium 1.2 

 

2.6 – Radioaktiv deoksyglukose 

3,5 ml medium 2.1 

35 µl 100 µCi/ml 2-[1-14C]-Deoxy-D-glukose 

2.7 – Radioaktivt leucin 

6,5 ml medium 1.2  

65 µl 100 µCi/ml L-[14C(U)]-Leucine 

3. Buffere og medier til Westernblotting 

3.1 – Høstebuffer 

600 µl 2 x Samplebuffer 

6 µl av 10 µl/ml Protease Inhibitor Cocktail 

6 µl av 10 µl/ml Phosphatase Inhibitor Cocktail 2 

3.2 – 2 x Samplebuffer 

10 ml 0,5 mol/l Tris-HCl, pH 6,8 

8 ml glyserol 

8 ml 10 % (w/v) SDS 
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14 ml dH2O 

Tilsatt 10 % β-merkaptoetanol og 5 % bromfenylblått 

3.3 – Elektroforesebuffer 

25 mmol/l Tris 

192 mmol/l glycin 

0,1 % (w/v) SDS 

Fortynnet 1:10 med dH2O, pH 8,3 

3.4 – Blottebuffer 

200 ml 5 x Transferbuffer 

600 ml dH2O 

200 ml etanol 

3.5 – 1 x TTBS 

10 x TBS fortynnet 1:10 i dH2O 

0,05 % Tween 20 

3.6 – 10 x TBS 

61 g Tris base 

90 g NaCl 

1000 ml MilliQ-vann 

pH justert til 8,4 med konsentrert HCl 

4. Buffere og medier til qPCR 

4.1 - Reaksjonsblanding 

Prøver; totalt 20 µl i hvert rør: 

13,2 µl DEPS-dH2O + prøve 

2,0 µl 10 x Taqman RT buffer 

0,8 µl dNTP-miks 

2,0 µl 10 x RT tilfeldige heksamere 

1,0 µl RNase-hemmer (20 U/µl) 

1,0 µl Multiscribe Reverse Transcriptase (50 U/µl) 
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4.2 – Fortynning av primere 

Utgangskonsentrasjon i stamløsning 300 µmol/l. 

Ønsker 30 µmol/l. 

Fortynner 1:10 ved å blande 10 µl primer med 90 µl nukleasefritt vann 

4.3 – Fortynning av cDNA-prøver 

2,5 µl/parallell x 2 paralleller/gen x 3 gener = 15 µl. Lager 30 µl for å ta hensyn til svinn. 

Skal fortynnes 1:5  30 µl/5 = 6 µl  6 µl prøve tilsettes da 24 µl nukleasefritt vann 

4.4 – SYBR Green PCR-miks 

12,5 µl 2 x SYBR Green Master Mix 

0,25 µl Primer F (forward primer) 

0,25 µ Primer R (reverse primer) 

9,5 µl DEPC-dH2O 

Totalt 22,5 µl per prøve 

4.5 – Standardkurve for hypertrofimarkør-forsøkene 

cDNA-blanding – 2 µl fra hver prøve 

Standard 1000 – 14 µl cDNA-blanding + 56 µl nukleasefritt vann 

Standard 500 – 35 µl Standard 1000 + 35 µl nukleasefritt vann 

Standard 250 – 35 µl Standard 500 + 35 µl nukleasefritt vann 

Standard 125 – 35 µl Standard 250 + 35 µl nukleasefritt vann 


