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Abstract 
Background: Human skeletal muscle cells isolated from biopsies with were used to study 

energy metabolism and molecular mechanism. Using the sarcoplasmic reticulum Ca2+ 

ATPase (SERCA) activator, CDN1163, we wanted to investigate the effect of activating the 

SERCA pump on glucose and lipid metabolism in human myotubes combined with an either 

an in vitro model of exercise, electrical pulse stimulation (EPS), or after mitochondrial 

uncoupling (FCCP treatment) of the cells. In this master thesis we tried to see if modulation 

of the SERCA pump activity by CDN1163 combined with EPS would give increased 

mitochondrial biogenesis and increase cellular energy metabolism. It was also considered 

whether muscle cells from different muscle types would show different responses to these 

treatments on energy metabolism. Myotubes are also treated with CND1163 in combination 

with FCCP to investigate if this would increased uptake and oxidation of oleic acid.  

Methods: Skeletal muscle cells were isolated from muscle biopsies such as musculus vastus 

lateralis and musculi interspinales. The cells were grown and differentiated, and the SERCA 

activator, CDN1163, was added to some culture wells throughout the differentiation period or 

acutely. Certain culture wells were also acutely added FCCP to test for maximum cell 

respiratory capacity. Glucose and fatty acid oxidation were assayed after the cells were 

incubated with radiolabeled [14C]glucose and [14C]oleic acid, respectively, for either 3 to 4 

hours. The protein expression of the marker for slow oxidative muscle fibers (MHCI) and for 

fast oxidative muscle fibers (MHCIIa) was analyzed by western blotting. The expression of 

selected genes involved in energy metabolism was also investigated using quantitative 

polymerase chain reaction. 

Results: Muscle cells established from musculi interspinales became confluent 4 days earlier 

than the muscular vastus lateralis myotubes. Musculi interspinales myotubes showed 

increased cell-associated (CA) and total uptake of oleic acid and increased CA for glucose 

relative to musculus vastus lateralis cells. Treatment with CDN1163 in combination with EPS 

led to increased glucose uptake and glucose oxidation in the myotubes. CDN1163 treatment 

alone also increased glucose uptake and oxidation in the myotubes, and an effect on 

accumulation of deoxyglucose was observed after acute treatment with CDN1163 in contrast 

to chronic treatment. A synergistic acute effect on oleic acid oxidation was seen with 

CDN1163 when combined with FCCP, and chronic pretreatment with CDN1163 during 

differentiation increased oleic acid uptake.  The protein expression of MHCI in the muscular 

interspinales cells was very low and was not quantifiable. MHCIIa expression was 
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significantly reduced by treatment with CDN1163 combined with EPS in musculus vastus 

lateralis. mRNA expression of MYH2, MYH7 and PPARGC1a remained unchanged when 

myotubes were treated with CDN1163 alone and in combination with EPS. There was a 

tendency to increased mRNA expression of PDK4 and IL-6 by EPS stimulation, but 

nevertheless there were no significant differences in mRNA expression of these traits 

analyzed when corrected for RPLP0.  

Conclusion: Skeletal muscle cells isolated from two different muscles were found to have 

somewhat different properties when grown in culture with respect to energy metabolism. 

Moreover, electric pulse stimulation along with CDN1163 seemed to have an effect on 

glucose metabolism in skeletal muscle cells. CDN1163 combined with FCCP showed 

synergistic effect on oleic acid metabolism in case of acute treatment with the SERCA 

activator, and CDN1163 increased oleic acid uptake after chronic exposure. More data is 

needed to be able to draw definitive conclusions about the metabolic properties of the two 

different cell types in vitro. Furthermore, more data is needed to finally conclude that 

CDN11663 alone as well as combined with FCCP or electrical pulse stimulation affects 

mitochondrial biogenesis and leads to improved glucose and fatty acid uptake and oxidation 

in human myotubes.  
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Sammendrag 
Bakgrunn: Humane skjelettmuskelceller isolert fra biopsier ble brukt for å studere 

energimetabolisme og molekylære mekanismer. Ved bruk av sarkoplasmatisk retikulum 

Ca2+-ATPase (SERCA)-aktivatoren, CDN1163 ønsket vi å aktivere termogenese prosesser og 

se effekten på SERCA-pumpen på glukose- og lipidmetabolismen i humane myotuber 

kombinert med enten en in vitro-modell for trening, elektrisk pulsstimulering (EPS) eller 

mitokondriell frikobling (FCCP behandling). I denne masteroppgaven prøver vi å se på om 

moduleringen av SERCA-pumpeaktivitet med CDN1163 kombinert eller EPS ville gi økt 

mitokondriell biogenese og øke glukoseoksidasjonen. Det blir også vurdert om muskelceller 

isolert fra ulike muskeltyper ville vise ulik respons på disse behandlingene. Myotubene blir 

også behandlet sammen med CDN1163 i kombinasjon med FCCP for å undersøke om dette 

vil øke opptaket og oksidasjonen av oljesyre.  

Metode: Skjelettmuskelceller ble isolert fra biopsier som musculus vastus lateralis og 

musculi interspinales. Cellene ble dyrket og differensiert, og SERCA-aktivatoren, CDN1163 

ble tilsatt i noen kulturbrønner gjennom differensieringsperioden eller akutt. Visse 

kulturbrønner ble også akutt tilsatt FCCP for å teste maksimal respirasjonsevne i cellene. 

Glukose- og fettsyreoksidasjon ble analysert etter at cellene ble inkubert med henholdsvis 

radiomerket [14C]glukose og [14C]oljesyre i enten 3 eller 4 timer. Proteinuttrykket av 

markøren for langsomme oksidative muskelfibre (MHCI) og for raske oksidative muskelfibre 

(MHCIIa) ble analysert ved westernblotting. Ekspresjonen av utvalgte gener involvert i 

energimetabolisme ble også undersøkt ved bruk av kvantitativ polymerasekjedereaksjon.  

Resultater: Muskelceller etablert fra musculi interspinales ble 4 dager tidligere konfluente 

enn musculus vastus lateralis myotubene. Musculi interspinales viste økt celleassosiert 

radioaktivitet (CA) og total opptak av oljesyre og økt CA av glukose i forhold til musculus 

vastus lateralis. Behandlingen med CDN1163 i kombinasjon med EPS førte til økt 

glukoseopptak og glukoseoksidasjon i myotubene. CDN1163 akuttbehandling alene økte 

også glukoseopptak og oksidasjon i myotubene. En effekt på akkumulering av deoksyglukose 

ble observert etter akuttbehandling med CDN1163 i motsetning til kronisk behandling. Det 

ble sett en synergistisk effekt med CDN1163 når kombinert med FCCP, og kronisk 

forbehandling med CDN1163 under differensiering økte oljesyreopptaket.  Proteinuttrykket 

av MHCI i musculi interspinales var veldig lavt og var ikke mulig å kvantitere. MHCIIa 

uttrykket ble signifikant redusert ved behandling med CDN1163 kombinert med EPS i 

musculus vastus lateralis. mRNA ekspresjon av MYH2, MYH7 og PPARGC1a forble 
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uendret da myotuber ble behandlet med CDN1163 alene og i kombinasjon med EPS. Det ble 

sett en tendens til økning av mRNA ekspresjon av PDK4 og IL-6 ved EPS stimulering, men 

likevel var det ikke ingen signifikante forskjeller i mRNA-ekspresjon av disse egenene som 

ble analysert når vi korrigerte for RPLP0.  

Konklusjon: Skjelettmuskelceller isolert fra to ulike muskler viste å ha noe ulik egenskap i 

kultur. Elektrisk pulsstimulering sammen med CDN1163 virket til å ha effekt på 

glukosemetabolismen i skjelettmuskulatur. CDN1163 og FCCP viste synergistisk effekt på 

oljesyremetabolismen ved akutt forbehandling med SERCA-aktivatoren. Mer data trengs for 

å kunne trekke endelig konklusjoner om egenskapene av de to ulike celletypene in vitro. 

Videre trengs det mer data for å trekke endelig konklusjon om at CDN1163 sammen med 

FCCP påvirker mitokondriell biogenese i og at elektrisk pulsstimulering fører til forbedret 

glukose oksidasjon og opptak i myotubene.  
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Forkortelser 
CDN1163 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid 

 
ADP Adenosindifosfat 

    
AgRP Agouti-relatert protein 

    
AMPK Adenosinmonosfat (AMP)-kinase 

   
AS160 Akt substrat 160 kDa 

    
ASM Syreløselige metabolitter 

    
ATP Adenosintrifosfat 

    
BSA Bovint serumalbumin 

    
CA Celleassosiert radioaktivitet 

   
Ca2+ Kalsium 

     
CaMK Ca2+/Calmodulin avhengig protein kinase 

  
CART Cocaine- og amphetamine-regulated transcript 

  
CCK Kolecystokinin 

    
CD36 Cluster of differentiation 36 

   
cDNA Komplementær DNA 

    
Co-A Koenzym A 

     
CO2 Karbondioksid 

    
CPT Karnitin palmitoyltransferase 

   
DMEM Dulbecco´s Modified Eagle Medium" 

   
DMSO Dimetylsulfoksid 

    
DOG Deoksyglukose 

    
DPP4-hemmere Dipeptidylpeptidase-4-hemmere 

   
EPS Elektrisk pulsstimulering 

    
ER Endoplasmatisk retikulum  

   
FABP Fettsyre bindende protein 

   
FADH Flavin adenin dinukleotid 

    
FATP Fettsyre transporter protein 

   
FCCP carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazon 

 
FFA Frie fettsyrer 

    
G-6-P Glukose-6-fosfat 

    
gDNA Genomisk DNA 
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GI Gastrointestinal 
    

GLP-1 Glukagon-liknende peptid-1 
   

GLUT4 Glukose transporter type 4 
   

HbA1c Glykosylert hemoglobin 
    

HBSS Hank´s balanserte saltløsning 
   

HEPES 4-(2-hydroxyetyl)-1-piperazinetansulfonsyre  
  

HKII Heksokinase II 
    

Hz Hertz 
     

IL-6 Interleukin 6 
    

IRS Insulin reseptor substrat 
    

KMI Kroppsmasseindeks 
    

LDL Low-density lipoprotein 
    

MHCI Myosin tungkjede I 
    

MHCII Myosin tungkjede II 
    

MI Musculi interspinales 
    

mRNA budbringer RNA 
    

MVL Musculus vastus lateralis 
    

MYH1 Myosin tungkjede Iix gen 
    

MYH2 Myosin tungkjede IIa gen 
    

MYH7 Myosin tungkjede I gen 
    

NADH Nikotinamid adenin dinukleotid  
   

NaOH Natriumhydroksid 
    

NPY Neuropeptid Y 
    

NRF Kjerne respiratorisk faktor  
   

OA Oljesyre 
     

PBS Fosfatbufret saltvann 
    

PCA Perklorsyre 
     

PDK4 Pyruvatdehydrogenasekinase isoenzym 4 
  

PPARGC1a Peroksisom proliferator-aktivert reseptor gamma coaktivator 1-alfa 

PI3K Fosfoinositid 3-kinase  
    

PIP2 Fosfatidylinositol bifosfat 
    

PIP3 Fosfatdylinositol-(3,4,5)-trifosfat 
   

PKB/Akt Protein kinase B 
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PKC Protein kinase C 
    

PLB Fosfolamban 
    

POMC Pro-opiomelanocortin 
    

PP Pankreatisk polypeptid 
    

PPARg Peroksisom proliferator-aktivert reseptor g 
  

PYY Peptid YY 
     

qPCR Kvantitativ polymerase kjedereaksjon 
   

RPLP0 Syreholdig ribosomaltfosfoprotein P0 
   

RyR Ryanodin reseptor  
    

SDS Natrium dodecyl sulfat 
    

SERCA Sarco/endoplasmatisk retikulum Ca2+- ATPase 
  

SLN Sarkolipin 
     

SR Sarkoplasmatisk retikulum 
   

T2DM Type 2 diabetes mellitus 
    

T4 Tyroksin 
     

TAG Triasylglyserol  
    

UCP Mitokondriell frikoblings protein 
   

V Volt 
     

VLDL Very low-density lipoprotein 
   

VO2 Maksimalt oksygenopptak 
   

WHO Verdens helseorganisasjon 
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1 Innledning  
1.1 Overvekt og fedme 
Overvekt og fedme defineres som unormal akkumulering av fett i kroppen [1, 2]. Årsakene til 

fedme og overvekt er det høye inntaket av næringsstoffer og reduksjon i fysisk aktivitet [1]. 

Fedme påvirker nesten alle kroppens organer og er assosiert med økt mortalitet. Sykdommer 

som er assosiert med fedme er hjerte- og karsykdommer, diabetes, osteoartritt og noen former 

for kreft [3, 4].  

 

Risikoen for å utvikle type 2-diabetes øker veldig med økende kroppsmasseindeks (KMI). 

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at 90% av de som har blitt diagnostisert med 

diabetes mellitus type 2 (T2D) var overvektige[4]. WHO har laget en mat og ernæringsplan 

for perioden 2015-2020 hvor et av målene er å forebygge kostholdsrelaterte ikke-smittsomme 

sykdommer og overvekt [3].  Økt KMI øker risikoen for å få kostholdsrelaterte ikke-

smittsomme sykdommer, og er dermed en stor risikofaktor [1, 2, 5-7].  

 

Fedme og fysisk inaktivitet er knyttet som risikofaktorer for type 2-diabetes. Økt nivå av 

fettsyrer forstyrrer metabolismen i fettvev som vil føre til redusert insulin sensitivitet i lever, 

skjelettmuskel og i fettvev. Det trigger patogenesen av type 2-diabetes hos overvektige. 

Vekttap kan redusere hyperglykemi, fettsyrer i blodet og dermed lipidlagring i lever og 

skjelettmuskel. Det vil til sammen føre til at insulinresistens unngås [8]. 

 

KMI er en enkel måte å fastslå om en er undervektig, overvektig eller har fedme og defineres 

som antall kg en veier i delt på kvadratroten av høyden til personen [1]. En normalvektig 

person vil ha en KMI mellom 18,5-24,9, mens alt over 25,0 vil være overvektig. Når KMI går 

over 30 vil en få status fedme [1, 2, 9]. Tabellen over hvilke klasse en blir delt i skilles på 

bakgrunn av de forskjellige grenseverdiene for KMI og er blitt utformet av WHO. Voksne 

over 20 år  kan forholde seg til denne tabellen vist nedenfor [9].  
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KMI (kg/m2) Klassifisering (vekt) 

< 18,5 Undervektig 

18,5 – 24,9 Normalvektig 

25,0 – 29,9 Overvektig (pre-fedme) 

 ≥ 30 Fedme: 

30,0 – 34,9 Fedme klasse I 

35,0 – 39,9 Fedme klasse II 

≥ 40 Fedme klasse III 

Tabell 1.1: Klassifisering av kroppsmasseindeks (KMI) ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). 
 

WHO angir at det er blitt nesten trippelt så mye fedme siden 1975 og at det er en av de største 

helseutfordringene i det 21. århundre globalt i verden. I år 2016 var det mer enn 1,9 billioner 

voksne som var overvektige hvor 650 millioner av disse hadde diagnosen fedme. Det er flere 

som dør av overvekt og fedme enn av undervektighet [1]. I Norge har høy KMI ført til ca. 

2400 årlig dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdommer, diabetes og andre kroniske 

sykdommer. En undersøkelse viste at utviklingen av overvekt og fedme har økt jevnt de siste 

40-50 årene blant voksne i Tromsø [10].  

 

 Fysisk aktivitet og fedme i Norge 
Første steget ved behandling av overvekt og fedme er diett-intervensjon og fysisk aktivitet, 

men det har ikke alene vært så effektiv, da gjenstår legemiddelbehandling og eventuelt 

bariatrisk kirurgi. Det er mulig å forebygge overvekt og fedme ved å begrense det totale 

energiinntaket, redusere mengden av totalt fett og karbohydrater, øke fysisk aktivitetsnivå, 

inntak av grønnsaker, frukt og nøtter. For voksne er det anbefalt 150 minutter med fysisk 

aktivitet spredt i uken, mens for barn er det 60 minutter fysisk aktivitet hver dag [1].  

 

Energiforbruket i kroppen må være høyere enn det som tilføres for å lykkes med 

vektreduksjon. Hvilemetabolismen og termogenesen står for det daglige energiforbruket og er 

ikke viljestyrt. For å øke energi-omsetningen i kroppen trengs det regelmessig fysisk aktivitet 
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og redusert energitilførsel via kostholdet. Effekten vil øke når disse to intervensjonene 

kombineres [11]. Det totale aktivitetsvolumet defineres som frekvens x varighet x 

arbeidsintensitet, og er avgjørende for hvor stor effekt det vil ha på vektreduksjon [12].  

 

Helsedirektoratet gjorde en undersøkelse i perioden 2014/2015 av voksne i aldersgruppen 20-

85 år for å se på fysisk inaktivitet. Definisjonen av utilstrekkelig fysisk inaktivitet i denne 

undersøkelsen er mindre enn 150 minutters aktivitet med moderat til kraftig intensitet per 

uke. Nedenfor er det vist objektive målinger av fysisk aktivitetsnivå som ble kartlagt ved 

hjelp av akselerometer eller selvrapport via spørreskjema [13].  

 

 
Figur 1.1: Andel i prosent, som ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet blant voksne 20-85 år i 
Norge i perioden 2014/2015, i 15-års aldersgrupper for menn og kvinner. A) Figuren viser andelen som 
ikke oppfyller anbefalingene ved hjelp av akselerometer. B) Figuren viser andelen som ikke oppfyller 
anbefalingene ved hjelp av spørreskjema. Figurene er blitt modifisert fra [13].  
 

Målingene ved hjelp av akselerometeret viste at omtrent 70% av voksne ble klassifisert som 

utilstrekkelig fysisk aktive. Dessuten ble det sett høyere fysisk inaktivitet hos menn enn hos 

kvinner. Selvrapporteringen ved hjelp av spørreskjema viste at omtrent 30% av voksne var 

utilstrekkelig fysisk aktive. Undersøkelsens resultater er ikke representative for hele Norges 

befolkning.  Fysisk aktivitet er ikke bare med på å forebygge og behandle overvekt, men 

forbedrer den psykologiske velvære og gir andre gunstige helseeffekter også. 

 

 Generelle angrepspunkter for behandling av fedme  
For å kunne behandle fedme mer effektivt og trygt, og lage nye godt-tolererbare legemidler er 

det viktig med en bedre forståelse av energihomeostasen [7, 14-16]. Legemidler som finnes 

på markedet i dag er assosiert med bivirkninger som påvirker det kardiovaskulære systemet 
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og GI-traktus [16]. Ofte kreves det en langtidsbehandling med legemidler i kombinasjon med 

livsstilintervensjoner som gir dårlig etterlevelse hos pasient. Fedme kan behandles ved 

forskjellige mekanismer i sentral- og perifert vev som påvirker appetitt, metabolisme og 

lipogenese [16].  

 

Legemidler som virker på perifert vev deles inn i tre kategorier; legemidler som øker 

varmeproduksjonen, øker muskelmassen eller påvirker metabolismen [15]. Perifere 

modulatorer som peroksisom proliferator-aktivert reseptor-g (PPAR- g) og 

tyroidhormon/analog er vist å forbedre fettmobiliseringen og lipolysen [15-19]. Andre 

perifere substanser er androgener og veksthormoners effekt på muskel [20, 21], samt 

substanser som påvirker lipidmetabolismen via tarm, fettvev og nyre [22-24]. 

 

I sentralnervesystemet (CNS) er det den bueformede kjernen til hypothalamus, det primære 

nevrale signaleringsstedet for perifere appetittregulerende hormoner som er sammensatt av to 

typer nevroner, appetittdempende nevropeptidene Proopiomelanokortin/Kokain- og 

amfetamin-regulert transkript (POMC/CART) eller appetittstimulerende nevropeptidene 

Nevropeptid Y/Agouti-relatert protein (NPY/AgRP). Substanser som påvirker monoamin 

nevrotransmisjon kan være reopptakshemmere som har appetittdempende effekt. Det er 

mulig å øke serotonerg transmisjon via bruk av 5-hydroksytryptamin reseptor 2c (5-HT2c) 

agonister som er effektiv til å redusere appetitt og indusere vekttap. Insulin/leptin aksen i 

CNS kan moduleres ved hjelp av analoger av leptin som stimulerer POMC/CART 

signaleringen [16]. Andre substanser som også påvirker CNS signaleringen er glukagon-

liknende peptid-1 (GLP-1), kolecystokinin (CCK), peptid YY (PYY), pankreatisk polypeptid 

(PP), ghrelin og amylin [16].  
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 Behandling av fedme ved hjelp av legemidler  
 

Navn Angrepspunkt Effekt 

Orlistat (XenicalÒ) Perifer effekt i tarmen Pankreaslipasehemmer, 

reduserer hydrolysen av 

triasylglyserol i tarmen, 

forbedrer LDL 

kolesterolnivå og reduserer 

absorpsjon av fettsyrer 

Bupropion + Naltrekson 

(MysimbaÒ) 

Dopamin- og noradrenalin 

reopptakshemmer + 

opioidreseptor-antagonist 

som påvirker sentralt 

nervesystemet 

Synergistisk effekt sammen 

og fører økt metthetsfølelse, 

redusert matinntak og 

forbedret energiforbruk 

GLP-1-agonist, Liraglutid 

(SaxendaÒ/VictozaÒ) 

Har effekt i sentral 

nervesystemet og perifer 

effekt i tarmen 

Fører til redusert appetitt, 

økt metthetsfølelse og 

redusert matinntak. 

Perifert vil substansen føre 

til forsinket tømming av 

magesekken 
Tabell 1.2: Legemidler som er godkjent i Norge ved behandling av fedme. Tabellen viser hvilke legemidler 

som finnes, angrepspunkt og effekten av legemidlet i kroppen [6, 25-30].  

 

De tre legemidlene vist i tabell 1.2 gis ved KMI ≥ 30 kg/m2 (fedme) eller ved KMI ≥ 27 

kg/m2 (overvekt) når det foreligger minst én vektrelatert risikofaktor som prediabetes, T2D, 

dyslipidemi, obstruktiv søvnapné eller hypertensjon [6, 25, 26, 28, 29]. 

 

For pasienter med KMI ≥ 40 eller for de med KMI ≥ 35 med minst en seriøs risikofaktor som 

T2D, søvn apne, eller skjelett- og muskelsykdom er det anbefalt bariatrisk kirurgi [5]. De 

forskjellige metodene er duodenal omkobling, gastric bypass, gastric sleeve og gastric 

banding. Bariatrisk kirurgi minsker magesekkens størrelse og ofte blir deler av tynntarmen 

fjernet som resulterer i mindre matopptak. Denne typen kirurgi er vist å være mer effektiv 

enn annen behandling på insidens og tilbakefall av T2D i en periode på inntil 10 år [30].   
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1.2 Diabetes mellitus type 2 (T2D)  
Diabetes mellitus er en sykdom som oppstår når bukspyttkjertelen ikke fungerer slik den skal 

og produserer ikke nok insulin eller at insulin signaleringen ikke finner sted. Insulin blir 

produsert og lagret i 𝛽-cellene i pankreas [4]. T2D skyldes både mangel på produksjon av 

insulin og insulinresistens [31-33]. 

 

Mangel på insulin og insulinresistens fører til hyperglykemi og lipidforstyrrelse. Ved 

hyperglykemisk tilstand vil andre organer i kroppen påvirkes og risikoen for hjerteinfarkt, 

slag, neuropati, retinopati, leversvikt og infeksjoner øker [34, 35]. Symptomene er vage, og 

derfor vanskeligere å diagnostisere. Tidlig diagnose får man enkelt ved å måle blodsukkeret 

[4, 34, 36].  

 

Antall mennesker med diabetes har økt fra 108 millioner til 422 millioner i tidsperioden 

1980- 2014, og prevalensen har økt betydelig i utviklingsland og industrialiserte land. 1,6 

millioner død skyldtes diabetes i året 2016, og samme år estimert WHO at diabetes var den 

syvende største årsaken til død. I Norge er det rundt 200 000 mennesker som har T2D, og 

fremdeles veldig mange som er uvitende om sin tilstand. Det anslås at tallet vil være rundt 

300 000 og 400 000 til sammen [31]. 

 

For å kunne si om blodsukkeret er lavt eller høyt vil glykosylert hemoglobin (HbA1c) bli 

målt. HbA1c verdien vil hjelpe pasienter til å holde kontroll på blodsukkeret sitt. Verdier 

under 42 mmol/mol vil anses å være uten diabetes, mens verdier over 48 mmol/mol forteller 

om en person har diabetes. Høy HbA1c-verdi vil øke risikoen for utvikling av diabetiske 

senkomplikasjoner. Det er essensielt å måle mengden HbA1c hver tredje til fjerde måned. 

Behandlingsmålet er å komme under 53 mmol/mol for HbA1c  [36-38]. 

 

 Behandling av diabetes mellitus type 2  
Personer med diabetes anbefales å ha et kosthold som innebærer rikt med grønnsaker, 

belgfrukter, magre meieriprodukter, lite salt og sukker. I tillegg er det anbefalt fysisk aktivitet 

med moderat til høy intensitet minimum 150 minutter spredt i uken [34, 36, 39].  

 

Ved behandling av T2D er biguanidet metformin førstevalget. Metformin fører til økt 

glukoseopptak i muskler, hemmer glukoneogenese i lever og intestinal absorpsjon av 
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glukose. Bivirkninger som kan forekomme av metformin er anoreksi, magetarm-bivirkninger, 

laktacidose og nedsatt nyrefunksjon [37, 39, 40]. Individuelt tilpasset behandling med andre 

blodsukkersenkende legemidler vurderes deretter [35]. Ved utilstrekkelig effekt eller 

kontraindikasjon kan metformin erstattes med andre legemidler som sulfonylurea, 

dipeptidylpeptidase-4-hemmere (DPP-4 hemmere), natrium glukose kotransportør-2 

hemmere (SGLT2 hemmere), GLP-1 analoger eller basal insulin dersom behandlingsmålene 

ikke nås [4, 24, 36, 37, 39, 40].  

 

Kombinasjonsbehandling sammen med metformin er basert på om pasienten er påvirket av 

hjerte- og karsykdom eller av nyreaffeksjon. Neste vurdering er basert på bivirkninger. 

Bivirkningene vurderes etter hvor stor risiko det er for hypoglykemi, vektpåvirkning og hvor 

vidt det påvirker redusert nyrefunksjon hos pasienten. Det er essensielt med opplæring om 

kosthold, fysisk aktivitet og vektreduksjon, samtidig viktig med oppfølging og motivasjon 

under hele behandlingsforløpet [35, 37, 39-41].  

 

 Insulinresistens  
Insulinresistens også kjent som nedsatt insulinfølsomhet bestemmes ved å måle insulin 

samtidig med glukose ved glukosebelastningstest. Testen som viser 2-timers verdi av insulin 

og dersom den er > 600 pmol/L indikerer det insulinresistens [42]. Insulin stimulerer 

glukoseopptak i skjelettmuskel ved å øke tilstedeværelsen av glukosetransport proteiner, 

hovedsakelig GLUT4 til plasmamembranen. GLUT translokasjon til plasmamembranen er 

initiert av at insulin binder seg til insulin reseptoren på celleoverflaten. Denne mekanismen 

trigger kaskade av intracellulære signaleringer. Fosforylering av insulinreseptor substrat 

(IRS), fosfoinositid 3-kinase (PI3K), protein kinase B (PKB/Akt) er blant annet inkludert. 

Akt/PKB og andre medlemmer av protein kinase C (PKC) familien er hovedmolekylene som 

fører til økt intracellulær glukosetransport. Når insulin signaleringen svekkes vil det føre til at 

GLUT4 translokasjon ikke finner sted, og det medfører redusert glukoseopptak og 

glykogensyntese i skjelettmuskulatur [8, 32, 43-45]. I fettvev resulterer redusert 

insulinsignalering til økt lipolyse og økt nivå av frie fettsyrer (FFA) i sirkulasjonen. Den 

hemmende effekten av insulin på frigjøring av FFA er redusert både ved overvekt og ved 

T2D [8, 32, 33].  
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1.3 Oppbygging og struktur av skjelettmusklene   
Skjelettmuskulatur utgjør omtrent 80% av kroppens muskelvev. Kontraksjonen av 

skjelettmuskulatur er styrt av det somatisk motoriske nervesystem. Muskelceller som også 

kalles for muskelfibre består av to typer myofilamenter, aktin og myosin organisert i 

myofibriller som forlenger lengden i cellen. Den minste funksjonelle enheten i muskelfiberen 

kalles for en sarkomer, og består av to sett med aktin og et sett med myosinfilament mellom 

seg [46-48]. Et aksjonspotensial som forplanter seg langs cellemembranen og ned i T-rørene 

kreves for å starte en kontraksjon i muskelcellen. T-rørene blir depolarisert og det medfører at 

Ca2+ frigjøres fra sarkoplasmatisk retikulum (SR) og Ca2+ konsentrasjonen i cytosol øker. 

Aktin- og myosinfilamentet forskyver seg i forhold til hverandre ved at myosinhodene binder 

seg til aktin. Adenosintrifosfat (ATP) binder seg til på myosinhode som har ATPase-aktivitet 

og fører til ATP-hydrolysering. Aktin- og myosin forskyvningen fører til forkortning av 

sarkomer. Når myosinhodet slipper tak i aktinfilamentet er kontraksjonen ferdig [46-48].  

 
Muskler består av muskelfibre, bindevev, blodårer og nerver. Ved fusjon dannes myotuber 

fra myoblaster i skjelettmuskelcellene. Rundt en muskelfiber er det en tynn bindevevshinne 

kalt for endomysium. Grupper av muskelfibre kalles fasciculi som ligger tett innpakket i 

tykkere bindevevshinne, perimysium. Selve muskelen er dannet av mange muskelfibre som er 

omgitt av en felles bindevevshinne kalt for epimysium. Endomysiet, perimysiet og epimysiet 

går sammen og danner en bindevevsbunt som blir kalt for sene. For å holde hele muskel eller 

grupper av muskler samlet sammen blir de pakket inn i grov bindevevshinne. Der går det 

nettverk av kapillærer som sørger for sirkulasjon rundt hver muskelfiber [4, 49].  

 

Muskelfibrene deles inn etter myosin isoformer i langsomme muskelfibre (type I) og raske 

muskelfibre (type 2). Muskelfibre som danner ATP ved oksidativ fosforylering kalles for 

oksidative fibre, og de som dekker ATP behovet sitt ved glykolyse kalles for glykolytiske 

fibre [4]. Forskjeller i energimetabolismen gjør at type II fibrene deles inn i raske oksidative 

fibre (type IIa) og raske glykolytiske fibre (type IIx). Blodet vil under vedvarende arbeid 

tilføre glukose og fettsyrer som substrat for oksidering i cellene [46]. De langsomme 

muskelfibre finner man ofte i muskler som sikrer kroppsstillingen som for eksempel i ryggen 

og beina [46]. De raske glykolytiske muskelfibre (type IIx) vil rekrutteres ved økende 

muskelkraft for eksempel ved trening [4].  
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1.4 Energimetabolisme i skjelettmuskler 
 Glukosemetabolisme 

Glukosemetabolismen er nødvendig for cellulær funksjon og er strengt regulert ved hjelp av 

hormonet insulin. Skjelettmuskel står for rundt 75% av hele kroppens insulin-stimulerte 

glukoseopptak og gjør det til en viktig organ for å regulere for glukosemetabolismen [8].  

 

GLUT4 er den dominerende glukosetransportøren i skjelettmuskel som aktiveres av insulin 

og av muskelkontraksjon [43, 44]. Glukoseopptak kontrolleres av nivået GLUT4-ekspresjon 

på celleoverflaten av skjelettmuskulatur. Defekter i insulin stimulert glukosetransportsystem 

vil være sannsynlig årsak til perifer insulinresistens [50].  

 

Den klassiske veien for translokasjon av GLUT4 fra intracellulære lagringsvesikler til 

cellemembranen skjer ved insulin binding til insulinreseptoren. Dette vil da aktivere tyrosin 

kinaseaktiviteten av beta-subenhetene og aktivere IRS. Tyrosinfosforlyering av IRS-1 

aktiverer regulatorisk p85-subenheten av PI3K fra fosfatidylinositol bifosfat (PIP2). 

Fosfatdylinositiol- (3,4,5)- trifosfat (PIP3) trigger aktivering av pyruvatdehydrogenase kinase 

1 (PDK-1) som fosforylerer og aktiverer PKB/Akt. PDK1 og PDK2 er viktige for aktivering 

av PKB/Akt. AKT er viktig protein i signalveien og fosforyleringen av Akt-substrat 160 

(AS160) som fører til translokasjon av GLUT4 til sarcolemma og opptak av glukose inn i 

cellen [43, 51, 52]. I det glukosen entrer cellen kan den enten bli transportert tilbake ut av 

cellen eller bli fosforylert til glukose-6-fosfat ved hjelp av enzymet heksokinase II (HKII). 

Glukose-6-fosfat vil videre i flere trinn bli brutt ned til pyruvat eller lagret som glykogen i 

muskel. Pyruvat som blir dannet går videre i mitokondriene og metaboliseres videre til 

acetyl-koenzym A (acetyl-CoA). Videre vil acetyl-CoA oksideres i sitronsyresyklus, også 

kjent som Krebsyklus [43, 51, 53-55]. Dette er illustrert i figur 1.2 nedenfor.  
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Figur 1.2: Forenklet fremstilling av insulin- og kontraksjonsstimulert glukoseopptak. Insulin binder seg til 
a-subenheten og autofosforylerer IRS-1.Tyrosinfosforylering av IRS-1 aktiverer p85-subenheten og den 
katalytiske p110-subenheten som medierer dannelsen av PIP3 av PIP2. PIP3 aktiverer PDK-1 som fremmer 
aktiveringen av både PKB/Akt og PKC. Disse kinasene er blitt foreslått å promotere translokasjon av GLUT4 
fra intracellulære lagringsvesikler til cellemembranen slik at glukose blir tatt opp i muskelcellene. IRS1, 
insulinreseptorsubstrat 1; PIP2, fosfotidylinositol (4,5)-bisfosfat; PIP3, fosfatidylinositol (3,4,5)-trifosfat; PDK-
1, fosfoinositid-avhengig-kinase-1; PKC, proteinkinase C; Akt/PKB, proteinkinase-B; GLUT4, 
glukosetransportør. Modifisert fra [43] og [51].  
 

I Krebssyklus vil pyruvat oksideres og CO2 frigjøres. Det blir dannet NADH og FADH2 som 

omsettes til ATP via elektrontransportkjeden. En defekt ved T2D er insulinresistens som 

fører til forstyrrelser i glukose- og lipidmetabolismen. Hyperglykemi blir da resultatet av 

redusert glukoseopptak i skjelettmuskel og uregulert hepatisk glukoseproduksjon. Forbedret 

glukoseopptak og glukoseutnyttelse i skjelettmuskulatur er viktig ved behandling av T2D.  

 

 Fettsyremetabolisme 
Fettsyrer kommer fra to kilder, enten fra endogent triasylglyserol (TAG) lagret i fettvev eller 

fra eksogent TAG som kommer fra kosten. Etter at man spiser et fettrikt måltid vil TAG i 

form av kylomikroner fra tarmen og «very low-density» lipoprotein (VLDL) produsert fra 

fettsyrer i lever bli transportert til fettvev for lagring og til metabolsk aktive vev for 

oksidasjon. Overflødig FFA vil føre til hemming av glukosemetabolisme og lagring av TAG i 

skjelettmuskel. Det er blitt vist redusert kapasitet til fullstendig oksidering av fettsyrer hos 

overvektige individer [56].  
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Økt hepatisk glukoneogenese og senket glukoseoksidasjon i skjelettmuskel har også 

sammenheng med forhøyet nivå av FFA. Frie fettsyrer vil da være tilgjengelig for oksidasjon 

i skjelettmuskel på bekostning av glukoseoksidasjon. Frie fettsyrer vil redusere effekten av 

insulin på glukosemetabolismen. Dysregulert metabolsk kryss-signalering mellom 

skjelettmuskel og fettvev oppstår ved fedme og spiller viktig rolle i utviklingen av 

insulinresistens i skjelettmuskel [8].  

 

Nå er det flere mekanismer som er kjent for transport av fettsyrer. Fettsyretransportører som 

er blitt identifisert er «cluster of differentiation 36» (CD36), plasmamembran-assosierte 

fettsyre-bindende proteiner (FABPpm), og en familie av fettsyre transportproteiner (FATP1-

6). Disse transportørene er involvert i metabolske sykdommer, som insulinresistens og T2D. 

Disse transportørene translokeres ved insulin eller muskelkontraksjon. fra intracellulære lagre 

til cellemembranen for å øke fettsyreopptaket [57, 58].  

 

Både muskelkontraksjon og insulinstimulering innen få minutter fører til translokasjon av 

CD36 fra endosomer til cellemembranen og øker fettsyreopptaket. Kontraksjonsindusert 

translokasjon av CD36 skjer via AMPK og er medier av PI3K. Samtidig vil andre substrater 

som GLUT4, FABPpm, FATP1 og FATP4 også rekrutteres [57, 59, 60].  

 

Antatt mekanisme for CD36 er at den enten alene eller sammen med FABPpm tar imot FFA 

bundet til albumin ved celleoverflaten og transporterer det inn i cytosol. En annen mulig 

mekanisme er at CD36 aktivt transporterer fettsyrer over cellemembranen hvor de bindes til 

FABPpm på innsiden av membranen. Fettsyrene blir da aktivert av acyl-CoA-syntetase og 

danner acyl-CoA. Acyl-Coa blir deretter transportert inn i mitokondriene via karnitin 

palmitoyltransferase 1 (CPT-1)-enzymsystemet som er ansvarlig for transport av acyl-CoA 

inn i mitokondriene [61]. Der vil acyl-CoA gjennomgå beta-oksidasjon og videre inn i 

Krebs´syklus som illustrert i figur 1.3 nedenfor [60]. NADH som blir produsert i 

Krebs´syklus vil går videre til oksidativ fosforylering som resulterer i ATP-hydrolyse. Ved 

høy mengde av fettsyrer under fastende forhold vil PDK4 være indusert. Nedregulering av 

PDK4 fører til økt glukoseoksidasjon og medfører en økning av malonyl-CoA som hemmer 

(CPT-1) [61]. Da blir transport av palmitoyl-CoA inn til mitokondriene også hemmet [62].  
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Figur 1.3: Forenklet fremstilling av glukose- og fettsyremetabolisme i skjelettmuskelceller. Glukose blir 
tatt opp i cellen via GLUT4 og blir omdannet til glukose-6-fosfat som videre via glykolysen danner pyruvat som 
går videre inn i mitokondriene for å danne acetyl-CoA. Frie fettsyrer bundet til albumin transporteres via 
fettsyretransportørene FABP og CD36. I cytosol blir frie fettsyrer enten lagret i form av triasylglyserol (TAG) 
eller fraktes inn i mitokondriene ved hjelp av enzymet CPT-1 for undergå beta-oksidasjon og produktet blir 
acetyl-CoA. Acetyl-CoA dannet fra glukose- og fettsyre metabolismen går inn i Krebs´syklus. NADH dannet fra 
Krebssyklus går videre til oksidativ fosforylering hvor det skjer ATP hydrolyse. GLUT4, glukosetransportør 4; 
CD36, fatty acid translocase/cluster of differentiation 36; FATP, fettsyretransportprotein; FABPc, 
fettsyrebindende protein I cytoplasma; FABPm, plasmamembran fettsyrebindende proteiner; CPT-1, karnitin-
palmitoyltransferase 1; PDK4, pyruvatdehydrogenasekinase isoenzym 4; ADP, adenosin difosfat; ATP, 
adenosin trifosfat. Modifisert fra [57, 59, 62], [63] og [8]. 
 

1.5 Trening 
Trening endrer kapasiteten til muskelfibrene vi har. Det skilles mellom utholdenhet- og 

styrketrening. Utholdenhetstrening fører til økt oksidativ fosforylering i de oksidative fibrene 

ved at kapasiteten til respirasjonssystemet og hjertets pumpeevne øker. Dermed kan 

muskelfibrene opprettholde høyere aktivitet over lengre tid. Styrketrening påvirker de raske 

glykolytiske muskelfibre ved å øke muskeltverrsnittet. Syntesen av aktin og myosin økes, 

muskelfibrene får flere myofilamenter, muskeldiameter og kontraksjonskraften øker [44, 46, 

61, 64].  

 

Trening er kjent for å forbedre insulinfølsomhet og øke glukose- og oljesyremetabolismen i 

skjelettmusklene [8, 44, 61, 64-66]. Kontraksjon- og insulinindusert glukoseopptak er nevnt 

tidligere. Den viktigste faktoren for kontraksjonsindusert glukoseopptak er blodtilførsel fra 
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hvile til dynamisk trening og insulinnivå. Økning i blodstrøm og insulin har synergistiske 

effekter på glukoseopptak.  

 

Glukoseopptak under trening skjer ved translokasjon av GLUT4 fra intracellulære områder til 

sarkolemmaet og T-tubuli og medieres via AMPK. AMPK i aktiv form kan i tillegg til å 

translokere GLUT4 også regulerer ekspresjon av nye GLUT4 molekyler [54, 67].  

Trening vil føre til at glukosefosforylering blir begrenset spesielt ved høye treningsøkter. 

Under utholdende muskelstyrke er det vist at intramuskulær glukosekonsentrasjon øker og 

HKII hemmes, som resultat øker muskel glykogenolyse. I det treningen fortsetter blir det 

mindre muskelglykogen og mer opptak av glukose [44, 61]. 

 
 

1.6 Sarco/endoplasmatisk retikulum Ca2+-ATPase 

(SERCA) 
Sarco/endoplasmatisk retikulum Ca2+-ATPase (SERCA)-pumpen tilhører P-type ATP-ase 

familien. Denne pumpen finnes i både dyre og planteceller. SERCA er en singel polypeptid 

som er lokalisert i både endoplasmatisk retikulum (ER) og sarkoplasmatisk retikulum (SR) 

membranene. SERCA har en molekylmasse på 110 kDa. Energien denne pumpen bruker til å 

transportere Ca2+ over membranen kommer fra ATP hydrolysen hvor to Ca2+ ioner blir 

transportert for hver ATP som blir hydrolysert [18, 68]. SERCA deles inn i fem forskjellig 

isoformer: SERCA1a, SERCA1b, SERCA2a, SERCA2b, SERCA2c. SERCA1a, SERCA1b 

og SERCA2a er uttrykt i skjelettmuskulatur. SERCA2b uttrykkes veldig lavt nivå i alle vev 

inkludert muskel- og ikke-muskelceller. SERCA2c finnes i hjertemuskel [17, 18, 68, 69].  

 

SERCA-aktiviteten blir modulert av endogene molekyler som fosfolamban (PLB) og 

sarkolipin (SLN) som er uttrykt i henholdsvis hjerte og skjelettmuskel. Disse to proteinene 

påvirker SERCA-pumpen på ulike måter. Ikke-fosforylert form av PLB fungerer som en 

hemmer av SERCA-pumpen [18, 68]. SERCA-pumpen regulerer intracellulær 

kalsiumhomeostase. Kalsiumhomeostasen er viktige for mange cellulære funksjoner som 

kontraksjon og relaksasjon av muskel, og cellesignalering ansvarlig for vekst og 

differensiering [18, 68, 69].  
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1.7 Skjelettmuskel termogenese (varmeproduksjon) 
SLN- og SERCA-pumpens rolle i muskelen ved ikke-skjelvende termogenese 

Skjelettmuskel er viktig organ for kuldeindusert termogenese gjennom skjelvende og ikke-

skjelvende mekanismer. Ca2+-sykling og SERCA-aktivitet kan også bidra til å regulere 

varmeproduksjon i muskel [17, 18, 68, 70].  

 

Når musklene blir eksponert for kulde vil musklene gjennomgå skjelvende mekanisme ved 

repeterende muskelsammentrekninger og energi brukes for å kunne produsere mer varme. 

Langvarig skjelving fører til muskeltretthet og utmattelse siden musklene er avhengig av 

glykolyse for å bli forsynt med ATP. Skjelving kan ikke være langvarig og må derfor 

erstattes via ikke-skjelvende termogene mekanismer. Skjelettmuskulatur er et viktig organ for 

også ikke-skjelvende termogenese [17, 18]. Langsomme oksidative fibre finnes i 

muskelgrupper som er ansvarlig for vedlikehold og raske oksidative fibre finnes i store 

muskelgrupper som rekrutteres under korte perioder. Raske oksidative fibre er avhengig av 

glykolyse og oksidativ metabolisme. Denne typen fibre har mulighet til å veksle mellom 

glukose og fettsyre avhengig av hva som er tilgjengelig. SERCA og sarkolipin (SLN) 

rekrutteres med kort varighet og rask kontraksjon. Langsomme oksidative fibre uttrykker 

både SERCA1a og SERCA2a protein. Fosfolamban og SLN bindes til samme sted på 

SERCA, men har ulik funksjon. I det kalsiumnivået i cytosol blir lavt vil PLB binde seg til 

SERCA og hemme pumpeevnen. Det fører til en økning av cytosolisk Ca2+ og eller 

fosforylering av PLB [17, 18, 68]. 

 

SLN-proteinuttrykk er høyt i embryonal skjelettmuskel og hos voksne uttrykkes det rikelig i 

oksidative og langsomme muskelfibre [17, 18, 68]. SLN binding forårsaker frikobling av 

SERCA-pumpen fra Ca2+ transport. Nye funn viser at SLN fremmer ”futil” sykling av 

SERCA på bekostning av økt ATP-hydrolyse og økt varmeproduksjon. Det er blitt et nytt 

angrepspunkt for å kulle øke termogenesen i skjelettmuskel [18]. 

 

SLN og Ca2+ binder konkurrerende til SERCA under Ca2+-transport. Høy cytoplasmatisk 

Ca2+ resulterer i SLN binding til SERCA. Denne interaksjonen blokkerer Ca2+-opptak inn i 

SR-lumen og Ca2+ går tilbake til cytosol. Futil sykling av SERCA pumpen fører til økt ATP-

hydrolyse og skaper et økt energibehov. En akutt økning i cytosolisk Ca2+ fremmer Ca2+-

opptak i mitokondriell matriks som aktiverer oksidativ metabolisme og ATP-syntese som vist 
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i illustrasjonen nedenfor (figur 1.4 [17, 18, 68, 69]. Det kan være et lovende angrepspunkt å 

øke energiforbruket i muskler (termogense) for å motvirke overvekt/fedme og assosierte 

metabolske forstyrrelser. Det har blitt vist lavere uttrykk av SERCA2b i lever hos 

overvektige mus (ob/ob mus). Overuttrykk av SERCA2b i leveren hos disse musene 

reduserte ER stress og forbedret glukosehomeostasen [71].  

 

 

 
Figur 1.4:  Fremstilling av antatt mekanisme av hvordan SLN/SERCA interaksjonen påvirker 
muskelenergimetabolismen. SERCA bruker adenosin trisfosfat (ATP) hydrolyse for å aktivere transport av 
Ca2+ fra cytosol til lumen av sarkoplasmatisk retikulum. SLN og Ca2+ binder kompetitivt til SERCA under Ca2+ 
transport. SLN binding til SERCA fører at Ca2+ slippes tilbake til cytosol. Frikobling av SERCA øker akutt 
cytosolisk Ca2+, dermed promoterer Ca2+ inngang i mitokondriell matriks som aktiverer oksidativ metabolisme 
og ATP-syntese. RyR1, ryanodin reseptor 1; ADP, adenosin difosfat; ATP, adenosin trifosfat; Pi, uorganisk 
fosfat. Modifisert fra [17, 18, 72, 73]. 
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1.8 CDN1163  

CDN1163 (4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid) er en allosterisk 

aktivator av sarko/endoplasmatisk retikulum Ca2+-ATPase (SERCA) som er vist i en 

dyremodell å senke fastende blodglukose, forbedre glukosetoleransen, motvirke 

mitokondriell dysfunksjon og oksidativt stress [74, 75].  

 

Figur 1.5: Kjemisk struktur av CDN1163. Bildet er hentet fra[76]. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-
methyl-8-quinolinyl)-benzamid. 

Denne substansen skal være effektiv for behandling av diabetes og andre metabolske 

forstyrrelser [69, 74]. Ved å bruke CDN1163 kan en påvirke SERCA pumpen for å kunne 

aktivere SERCA2s Ca2+-ATPase aktivitet og forbedre Ca2+-homeostasen. Det er vist at 

SERCA2b aktivering via CDN1163 vil redusere ER-stress, forbedre mitokondriell 

effektivitet og forbedre glukose- og lipidmetabolismen. SERCA dysfunksjon fører til at 

cytoplasmatisk kalsium økes og det blir utløst ER-stress. ER er det viktigste lagringsstedet 

for intracellulært Ca2+, og endringer i Ca2+-homeostasen utløser ER-stress. SERCA pumper 

Ca2+ fra cytoplasmaet inn i ER. SERCA dysfunksjon fører til økt cytoplasmatisk kalsium og 

utløser ER stress. Forbedring av ERs Ca2+ kapasitet kan gjøres ved å øke SERCA2 

funksjonen. CDN1163 undersøkes videre for å se om aktivering av SERCA2-funksjonen 

fører til forbedret metabolsk kontroll [69].   

CDN1163-behandling har vist å redusere lever- og plasmatriasylglyserol samt kolesterolnivå 

i ob/ob mus. Redusert mitokondriell beta-oksidasjon og TAG mobilisering vil føre til 

fettakkumulering i leveren og er forbundet med insulinresistens hos mennesker. Dermed sier 
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man at ER-stress og mitokondriell dysfunksjon er de største årsakene til T2D. Både ER og 

mitokondriene fungerer som Ca2+ lagre. En ubalanse i Ca2+ homeostasen vil dermed indusere 

både ER-stress og mitokondriell dysfunksjon.  

CDN1163-behandlet ob/ob mus viste økt uttrykk i lever av proteiner som er kjent for å 

kontrollere mitokondriell biogenese slik som peroksisomproliferator-aktivert reseptor gamma 

coaktivator 1-alfa (PGC1a) og oppregulert mRNA-nivå av mitokondriell frikoblings protein 

(UCP).  

 

Basert på denne studien tror man at CDN1163 påvirker på SERCA2b og at dette medieres via 

AMP-aktivert proteinkinase (AMPK)-avhengig signalvei via aktivering av PGC1a som vil gi 

direkte oppregulering av mitokondriell biogenese. Det antas således at SERCA2-aktivering 

kan regulere PGC1a og føre til økt mitokondriell biogenese via modulering av AMPK-

signalering [69]. 

 

1.9 Elektrisk pulsstimulering av primære humane 

skjelettmuskelceller  
Myotuber har ikke evnen til å kontrahere i kultur med mindre det tilføres elektrisitet. 

Elektrisk pulsstimulering (EPS) blir brukt som in vitro modell for trening. In vitro modeller 

som etterligner muskelsammentrekning har vært til stor hjelp for å forstå skjelettmuskel og 

dens rolle i metabolsk regulering. EPS har blitt brukt til å identifisere nye myokiner og forstå 

sammenhengen mellom regelmessig trening og gunstige helseeffekter. Kronisk lav-frekvent 

EPS eksponering av myotuber over en viss tid antas å etterligne regelmessig trening [77, 78].  

 

Når effekter av EPS-indusert kontraksjon sammenlignes med effekter av trening in vivo ser 

man likheter i mRNA ekspresjon hvor blant annet uttrykk av PGC1a, PDK4 og MYH7 øker 

[79]. Lavfrekvent EPS ser ut til å øke aktiviteten til AMPK både etter kronisk og ved akutt 

eksponering. Økt AMPK-aktivering fører til rekruttering av GLUT4 og økt glukoseopptak. 

Det er også vist økt proteinnivå av den langsomme fibertypemarkøren MHCI, og økt mRNA 

ekspresjon av genet som koder for MHCI, MYH7. Ekspresjonen av MYH1 som koder for 

MHCIIx og MYH2 som koder for MHCIIa foreblir uendret. Oppsummert vil langsiktig 

lavfrekvent EPS av dyrkede myotuber enten fremme utvikling av den langsomme fibertypen 
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MHCI mens den hurtige fibertypen MHCII forblir uendret eller redusert som i begge tilfeller 

øker forholdet mellom MHCI og MHCII [78, 79].  

 

Økt glukoseoksidasjon er blitt vist etter EPS av myotuber fra ulike donorgrupper. 

Forbedringer i oljesyreoksidasjonen ble bare funnet i myotuber fra tynne, friske donorer. 

Myotuber fra individer med T2D viste redusert mRNA ekspresjon av MHCI. mRNA 

ekspresjonen av IL-6  (indikator for trening) var økt i myotuber hos ikke-diabetiske individer 

[79].  

 

1.10 Musculus vastus lateralis og musculus interspinales  
Primære humane skjelettmuskelceller blir brukt for studier av menneskelige sykdommer 

relatert til endringer i energimetabolismen i muskel. Musklene på forsiden av lårene er de 

største musklene som finnes i kroppen. Disse musklene er helt avgjørende for prestasjon og 

topputøvere i forskjellige idretter trener disse musklene regelmessig. Musculus vastus 

lateralis er den ytre brede lårmuskelen og er en del av den firehodede eknestrekkeren kalt for 

quadriceps femoris [80, 81].  

 

Musculus interspinales er isolert fra ryggmuskelen og finnes mellom den første og andre 

ryggvirvel. Iblant finner man de mellom andre og tredje og mellom ellevte og den tolvte [82].  

 

Det er vist at muskelopprinnelsen spiller en rolle for cellulær energimetabolisme. I en 

upublisert studie gjort med myotuber fra obliquus internus abdominis, musculus interspinales 

og vastus lateralis ble det observert høyere glukoseopptak og oksidasjon i vastus lateralis 

sammenlignet med obliquus internus abdominis. Glukoseopptak var også høyere i vastus 

lateralis sammenlignet med musculus interspinales. Både vastus lateralis og musculus 

interspinales hadde høyere oljesyreoksidasjon sammenlignet med myotuber fra obliquus 

internus abdominis. Det ble ikke observert forskjell i oljesyreopptak mellom celler fra de 

ulike muskeltypene [83].  

 

 

 

 

 



	 19	

1.11 Formålet med oppgaven  
Studier i mus viste at CDN1163 økte SERCA-aktivitet, reduserte ER-stressindusert celledød 

in vitro, reduserte blodglukose og forbedret metabolske parametere, samt forbedret 

mitokondriell effektivitet in vivo [69]. Hovedmålet med denne oppgaven var å studere 

effekten av SERCA-aktivatoren CDN1163 på glukose- og oljesyremetabolismen i humane 

skjelettmuskelceller (myotuber). Samtidig har det blitt brukt elektrisk pulsstimulering (EPS) 

av myotubene for å forsterke effekten av CDN1163 ved å øke kalsiumsyklingen via SERCA-

pumpen.  

 

Følgende delmål for oppgaven ble satt: 

 

• Undersøke myotuber isolert fra to ulike skjelettmuskeltyper, musculus vastus lateralis 

og musculi interspinales, morfologisk ved visuell inspeksjon i cellemikroskopet og 

ved å sammenligne glukose- og oljesyremetabolismen  

 

• Undersøke om behandling med SERCA-aktivatoren CDN1163 vil ha effekt på 

glukose- og fettsyremetabolismen i skjelettmuskelceller  

 

• Undersøke om akutt og kronisk effekt av CDN1163 alene og kombinert med elektrisk 

pulsstimulering (EPS) vil ha effekt på glukosemetabolismen i skjelettmuskelceller  

 

• Undersøke om akutt og kronisk effekt av CDN1163 alene og ved samtidig 

mitokondriell frikobling (FCCP) vil ha effekt på oljesyremetabolismen i 

skjelettmuskelceller 

 

• Analysere uttrykket av utvalgte muskelfibertype markører og metabolske gener i 

mytuber; RPLP0, MYH2, MYH7, PDK4, PGC1a, IL-6, og undersøke om kronisk 

behandling med CDN1163 og elektrisk pulsstimulering påvirker genuttrykkene 

	
• Se på proteinuttrykket av markører for type I og type IIa muskelfibre i myotuber fra 

musculus vastus lateralis og musculi interspinales, og å undersøke om CDN1163 og 

elektrisk pulsstimulering påvirker proteinuttrykkene i de to celletypene i ulik grad  
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2  Materialer og metode   
2.1 Materialer  

 Kjemikalier og reagenser 
Tabell 2.1: kjemikalier og reagenser  

Leverandør Kjemikalium/reagens 

Agilent Technologies Inc. (Cedar Creek, 

TX, USA) 

Nuclease-free H2O 

Applied BiosystemsTM (Warrington, 

Storbritannia) 

Power SYBR® Green PCR Master Mix 

Bio-Rad Laboratories Inc. (Hercules, CA, 

USA) 

Bio-Rad Protein Assay Dye reagent 

Concentrate 

ClarityTM Western ECL Blotting Substrate 

Mini-PROTEAN® TGX TM Precast gels 

(20% akrylamid) 

Precision Plus Protein TM Standard Dual 

Color 

Dako (Glostrup, Danmark) Sekundære antistoffer  

Gibco®, Invitrogen (Gibco, Life 

Technologies, Paisley, Skottland, 

Storbritannia) 

Trypsin 0,25% 

Hanks balanserte salt løsning (HBSS u/Ca2+ 

og Mg2+)  

Dulbecco´s Modified Eagle medium med 

glutamax (DMEM/Glutamax-I 1g/L 

glukose) 

Dulbecco´s Fosfatbufret saltløsning (DPBS 

uten Ca2+ og Mg2+) 

Føtal Bovint Serum (FBS) 

Føtal Kalve serum (FCS) 

Fungizone® (250 µg/ml amphotericin B) 

Invitrogen Framover primer  
Omvendt primer 

Lonza (Verviers, Belgia) Bio Whittaker®PBS (Fosfatbufret 

saltløsning) 
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Merck Millipore (Billerica, MA, USA) Natriumhydroksid (NaOH) 

PerkinElmer® (Boston, MA, USA) [1-14C] oljesyre 100 µCi/ml 

D-[14C(U] glukose 100 µCi/ml 

PerkinElmerTM (Shelton, Skottland, USA) Ultima gold XR tellevæske 

R&D systems (Minneapolis, USA) Primære antistoffer 

Sigma-AldrichTM (St. Louis, Missouri, 

USA) 

4-(2-hydroksyetyl)-1-

piperazinetansulfonsyre (HEPES) 

Bromfenylblått 

Beta-merkaptoetanol 

Dimetylsulfoksid (DMSO) 

L-karnitinhydroklorid 

Tryptanblått 0,4% løsning SIGMA ® 

Bovint serumalbumin (BSA) 

Oljesyre (OA) 

Glukose 

Thermo ScientificTM, Life Technologies 

(Paisley, Skottland, Storbritannia) 

RestoreTM Western Blot Stripping Buffer 

 

 

 Utstyr 
Tabell 2.2: oversikt over utstyr som ble brukt  

Leverandør Utstyr 

AB Applied Biosystems (Stockholm, 

Sverige) 

StepOnePlus PCR-system 

 1450 Microbeta Plus, Væske 

scintillasjonsteller 

Agilent Technologies Inc. (Cedar Creek, 

TX, USA) 

Agilent Total RNA Isolasjons Mini Kit 

Applied BiosystemsTM (Foster City, stat, 

USA) 

StepOnePlusTM Real-Time PCR System 

MicroAmp® Optical 96-well Reaksjons 

Plate 
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MicroAmp®Optical Adhesive Film, PCR 

Kompatibel, DNA/RNA/RNase Fri 

Høy kapasitet cDNA Revers 

Transkripsjoons Kit 

Bibby Scientific (Staffordshire, 

Storbritannia) 

Techne Dri-Block® DB 2A 

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

Corning In (Corning, NY, USA) 15 ml Sentrifuge Tube, CentristarTM, Cap 

50 ml Sentrifuge Tube, CentristarTM, Cap 

Corning® CELLBIND® Surface 96-

brønners brett med lokk 

Corning® CELLBIND® Surface 24-

brønners brett med lokk 

Corning® CELLBIND® Surface 6-brønners 

brett med lokk 

IonOptix C-pace EM (IonOptix, Dublin, 

Irland) 

Tissue Culture Interface 

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

Safe-Lock Tuber 2,5 ml 

Gibsco® InvitrogenTM Life Technologies 

(Eugene, OR, USA) 

CountlessTM counting chamber slides 

Gibsco® Introvigen Life Technologies, 

Paisley, Skottland, Storbritannia) 

Countless automated cell counter 

GraphPad Software, Inc. (La Jolla, CA, 

USA) 

GraphPad Prism version 6 for PC og Mac 

Instrumentverksted (Teknisk avdeling, 

Universitetet i Oslo, Norge) 

Trappestativ og utstyr (silikonmembran, 

aluminiumsplate og metallskruer inkludert) 

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

Millipore Corporation (Billerica, MA, USA) Millipore MultiScreen HTS TM, Opaque 

non-steril, hydrophobisk plate med lokk. 

Høy proteinbinding Immobilon- P membran 
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Merc Millipore (Tullagreen, Ireland) IP Filter Plates (0,45 µM), Opaque, 

Hydrofobisk. Bindende Immobilon-P 

Membran 

Olympus (Tokyo, Japan) Olympus CKX41 mikroskop med 

digitalkamera 

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

Unifilter®-96 GF/B cellebrett 

TopSeal®-A, Plastikkfilm 

Wallac VictorTMX4 Multimode plateleser 

2450 MicroBeta2 scintillasjonsteller 

Pico Prias Vial, 6 ml, anti-statisk 

9600 Thermal Cycler 

Packard Tri-Carb®Liquid Scintillation 

Counter 1900 TR.  

QIAGEN® (Austin, TX, USA) RNeasy Mini Kit 

Stovall Life Science, Inc. (Greenboro, NC, 

USA) 

The Belly Dancer® 

Thermo Scientific (Roskilde, Danmark) NUNC 75 cm2 EasyFlask 

NUNC 24-brønners brett  

Nanodrop Lite spektrofotometer 

Mr. FrostyTM Freezing beholder 

Heracus Fresco 21 Sentrifuge 

Reagent Reservoir med skiller 25 ml 

TPP®/MIDSCI® (St. Louis, MO, USA) Celleskraper 24 cm 

VWR® International (Radnor, PA, USA) FireboyTM, Integra safety Bunsen Burner 

Pipetboy®, Integra 

Engangs pasteuripipetter 230 mM 

 

 

2.2 Donorkarakteristika 
I denne masteroppgaven ble forsøkene gjort med humane skjelettmuskelceller fra musculus 

vastus lateralis (omtalt som MVL-celler) og fra musculi interspinales (omtalt som MI-celler) 

som ble isolert fra biopsier. MVL-cellene er celler isolert fra lårmuskelen, mens MI-celler er 
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isolert fra ryggmuskelen. Donorene bak MI-cellene var to kvinner i alderen 42 og 48 år med 

kroppsmasseindeks (KMI) på henholdsvis mellom 18,4 og 28,7 kg/m2 (tabell 2,3). Alle 

donorene for MVL-cellene var menn i alderen 21-28 år og KMI mellom 19,7-27,0 kg/m2.  

 

 

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

MI2 K 48 28,7 

MI3 K 42 18,4 

MVL7 M 24 23,0  

MVL8 M 28 26,0 

MVL10 M 24 19,7 

MVL18 M 21 27,0 

MVL21 M 22 23,8 

MVL22 M 24 23,9 
Tabell 2.3: Kliniske data for musculus vastus lateralis- og musculi interspinales-donorer. KMI, 
kroppsmasseindeks. 
 

 

A                                                                            B 

 
Figur 2.1: Bildet viser anatomisk plassering av musculus vastus lateralis og musculi interspinales. A) 
Bildet av plasseringen av musculus vastus lateralis. B) Bildet av plasseringen av musculi interspinales. Bildene 
er tatt fra [84] og [82].   
 
 

2.3 Celledyrking  
 Utsåing av celler  
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Proliferasjonsmedium (se appendiks 1.1) ble forvarmet på varmebad ved 37°C før nedfrosne 

celler i celleampuller ble tatt opp fra nitrogentanken og tint raskt ved 37°C. Tint 

cellesuspensjon ble deretter overført til et 50ml rør og dråpevis tilsatt 4 ml 

proliferasjonsmedium. Røret ble sentrifugert ved 1300 rpm i 5 minutter. Supernatanten ble 

fjernet på grunn av toksisk DMSO, mens cellepelleten ble resuspendert i 1 ml 

proliferasjonsmedium og blandet godt ved å pipettere forsiktig opp og ned. Deretter ble 

passende mengde proliferasjonsmedium tilsatt og blandet. Cellesuspensjonen ble til slutt 

overført til dyrkningsbrett eller flaske avhengig av type forsøk. Cellene ble plassert i 

inkubatorskap ved 37°C og 5% CO2 i 24 timer.  

  

 Proliferasjon og differensiering av celler  
24 timer etter utsåing ble proliferasjonsmedium byttet (se appendiks 1.1). 

Proliferasjonsmedium ga fordelaktige betingelser for at cellene skal kunne dele seg. 

Proliferasjonsmediet ble byttet hver andre-tredje dag frem til ca. 80% konfluens. Cellene ble 

underveis observert i mikroskop (Olympus CKX41) for konfluens og om cellene så normale 

ut. Når cellene hadde oppnådd ca. 80% konfluens ble proliferasjonsmedium byttet til 

differensieringsmedium (se appendiks 1.3), slik at cellene kunne starte differensieringen. 

Differensieringsmediet fører til dannelsen av flerkjernede lange muskelfibre, kalt myotuber. 

Differensieringsmediet ble byttet hver andre dag i omtrent en uke, og forbehandling ble 

foretatt på dag 5-8 av differensieringen avhengig av type og lengen på forsøket.  

 

2.4 Elektrisk pulsstimulering  
Ved elektrisk pulsstimulering (EPS) ble cellene sådd ut i 6 brønners brett og elektriske pulser 

ble tilført myotubene via karbonelektroder fra en C-lokk med karbonelektroder brukt for 

lavfrekvent EPS på dagene 6-8 av differensieringsperioden.  Det ble tilsatt friskt 

differensieringsmedium 37°C til cellene før EPS startet og medium ble byttet etter 24 timer. 

Etter at celleplaten sammen med C-skål karbonelektrodelokket var passert i inkubatoren, ble 

pulsgeneratoren tilkoblet med kabel. Stimuleringen skjedde under gitte betingelser: 20 V, 1 

Hz, bipolare pulser i 2 millisekunder ved kontinuerlig stimulering av cellene. Ved EPS skjer 

det Ca2+ innstrømning som fører til kontraksjon i muskelcellene uten tilstedeværelse av 

aksjonspotensialer. Etter endt stimulering ble cellene høstet. C-skål karbonelektroden ble 

renset og sterilisert. Det ble tatt bilder før elektrisk pulsstimulering, etter 24 timer og til slutt 

etter 48 timer med EPS. 
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Figur 2.2: C-skål med karbonelektroder brukt for lav frekvens 24 timers og 48 timers elektriske impuls 

stimulering (EPS). Bildet viser 6-brønnersbrett hvor cellene ble dyrket, proliferert og differensiert. C-lokk med 

karbonelektroder som blir satt på brettet for å etterligne in vivo respons på fysisk aktivitet. Bildet er tatt fra [77] 

 

2.5 Substratoksidasjonsmetoden 
Substratoksidasjonsmetoden gjør det mulig å måle opptak og oksidasjon av 14C-merkede 

substrater slik som glukose eller fettsyrer i skjelettmuskelcellene [85]. Dagen før utføring av 

substratoksidasjonsmetoden ble trappeutstyret plassert i inkubator for temperering. 

 

I substratoksidasjonsmetoden ble det brukt 96-brønnersbrett hvor differensieringsmediet ble 

fjernet før radioaktivt merket medium ble tilsatt. I trappestativet ble 96-brønnersbrettet med 

eller plassert nederst med silikonmembranen over, deretter ble metallknotter satt inn i hvert 

hjørne av brettet for å stabilisere. Et 96-brønners UniFilter brett som var fuktet med 20 μl 1 

M NaOH ble plassert over silikonmembranen. Metallplaten ble lagt på helt øverst og låst 

sammen på trappingsstativet ved en klemmeanordning. Stativet ble plassert i inkubator i 4 

timer ved 37°C.  
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Figur 2.3: Illustrasjon av prinsippet bak substratoksidasjonsmetoden: Adherente celler tar opp 14C-merket 
substrat fra cellemediet. Når dette substratet oksideres i cellene, vil CO2 frigjøres som et biprodukt, bli fanget i 
det alkaliske filteret og mengden av 14CO2 fanget i filteret kan seinere detekteres. Substratet som ikke oksideres, 
vil akkumuleres i cellene. Figuren er modifisert fra [85]. NaOH, natriumhydroksid. 
 

 
Figur 2.4: Bildet av utstyret som ble brukt til substratoksidasjonsforsøket og modell for teorien bak 
substratoksidasjonsmetoden. Bildet øverst til venstre, A) 96 brønners Corning CellBIND-brett. B) Silikonlapp 
med skruer og topper. C) 96-brønners UniFilter-brett. D) Metallplate som gir jevn trykk over hele brettet. De 
fire delene ble satt sammen til en «sandwich» og festet i stativet som er vist på bildet til høyre. Figuren er hentet 
fra [85].  
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Etter 4 timer ble alle delene i ”sandwichen” tatt fra hverandre og radioaktivt merket mediet 

ble fjernet i avtrekksskap. Cellerettet ble vasket forsiktig 2 ganger med 150 μl PBS. Deretter 

ble cellene lysert ved å tilsette 200 μl 0,1 M NaOH til hver brønn. Brettet ble satt i fryser ved 

-20°C for senere analyser. Filterbrettet ble tilsatt 40 μl Ultima gold XR tellevæske og dekket 

med TopSeal-A gjennomsiktig plastikkfilm. Brettet sto deretter i 2 dager ved romtemperatur 

før radioaktiv CO2 ble målt på 2450 MicroBeta2 (PerkinElmer) scintillasjonsteller.  

 

 Celleassosiert radioaktivitet (CA) 
Celleassosiert radioaktivitet er mål på akkumulering av radioaktivitet i cellene etter 

behandling med radioaktivt merket substrat. Cellelysatet ble tint i inkubator, deretter ble 50 

μl cellelysat overført fra hver brønn til en ny 96-brønnersplate (IsoPlate). Det ble også gjort 

måling av forsøksmediet ved å overføre 50 μl medium til radioaktivitetsmåling. Til slutt ble 

det tilsatt 100 μl Ultima gold XR tellevæske per brønn. TopSeal-A transparent film ble brukt 

til å forsegle brettet og lot det stå i to timer ved romtemperatur før telling på MicroBeta 

scintillasjonsteller.  

 

 Måling av syreløselige metabolitter (ASM) 
For forsøkene med radioaktive olesyre ble det også samlet cellemedium (30 µl fra hver 

brønn) i et V-formet multibrønnbrett (Nunc) etter substratoksidasjonsforsøkene. Brettet som 

var satt i fryser fra substratoksidasjonsforsøket ble tatt ut og satt inn i varmeskap for å tines. 

Det ble slått sammen 4 brønner til én prøve, altså til sammen 100 μl medium per prøve fra 

cellebrettet og overført til hvert sitt 1,5 ml eppendorfrør. Så ble det tilsatt 30 μl 6% BSA og 

deretter 300 μl iskald 1 M perklorsyre hvor utfelling var synlig.  Tilsvarende prosedyre ble 

også gjort på forsøksmediet for bestemmelse av bakgrunnsaktivitet. Eppendorfrørene ble 

sentrifugert ved 10000 rpm ved 4°C i 10 minutter for å danne fast pellet av utfellingen i 

bunnen av rørene. Etter sentrifugering ble 200 μl av supernatanten forsiktig overført til 

scintillasjonsrør og tilsatt 3 ml tellevæske. Scintillasjonsrørene fikk stå på benken i 1 time før 

analyse av ASM på Tri-Carb Liquid Scintillation Counter.  

 

 Proteinmåling med Bradfords metode  
Bradfords metode er en spektrofotometrisk metode for måling av protein og baserer seg på et 

skifte i absorpsjonsmaksimum fra 465 nm til 595 nm når Coomassie brilliant blue G-250 
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binder seg til proteinet og skifter farge fra rødt til blått. Dette skjer på grunn av proporsjonal 

mengde av protein i prøven med mengden blå anionisk form.  

 

Cellelysatet og BSA-standarder (bovint serumalbumin) med kjente konsentrasjoner ble tint 

ved å bli satt inn i inkubator. De kjente konsentrasjonene av BSA-standarder var 0, 5, 10, 20, 

40, 80 og 160 μg/ml løst i 0,1 M NaOH. Bindingen av fargen til den ukjente 

proteinkonsentrasjonen i cellehomogenatet ble sammenlignet med bindingen av fargen til 

standardene med forskjellig proteinkonsentrasjoner. Etter lysering av myotubene ble 50 μl av 

cellelysatet overført til 96 brønners NUNC brett rad 3-12. Deretter ble det tilsatt 50 μl 

standard i brønn 1 og 2 merket S1 og S2. 200 μl Bio-Rad Protein Assay Reagent Concentrate 

fortynnet 1:5 i destillert vann ble tilsatt til hver brønn. Platen fikk stå på benken i 5 minutter 

før den ble satt inn i Wallac Victor plateleser og absorbansen målt med 595 nm. En 

polynomial standardkurve ble beregnet og brukt til å estimere de ukjente 

proteinkonsentrasjonene i prøvene.  

 

2.6 Deoksyglukoseopptak 
I dette forsøket ble totalt glukoseopptaket i myotuber undersøkt ved å bruke 2-(14C) 

deoksyglukose[50]. Her ble det studert både akutt og kronisk effekt av CDN1163. Cellene ble 

sådd ut og differensiert til myotuber på 24-brønnersbrett.  

 

Totalt glukoseopptak ble studert for forskjellig konsentrasjoner av CDN1163. 10 mM 

stockløsning av CDN1163 i DMSO ble brukt for å beregne og lage følgende konsentrasjoner 

som ble testet videre: 1 μM, 0,3 μM, 0,1 μM, 30 nM, 10 nM CDN og kontroll som besto av 

DMSO (0,1%) i differensieringsmedium. 

 

For å studere akutteffekt av CDN1163 ble myotubene tilsatt 500 μl av 

differensieringsmedium med CDN1163 til cellebrettet, og deretter inkubert i 4 timer ved  

37°C. I mellomtiden ble det laget isotopmediet ved bruk av deoksyglukoseisotop og medium 

uten serum (DMEM). Etter at 4 timer var over ble cellebrettet overført til isotoplab hvor 

mediet ble fjernet før det ble tilsatt 125 μl av isotopmediet og cellene inkubert videre i 1 time. 

Cellene ble så vasket 2 ganger med PBS og deretter tilsatt 125 μl 0,1 M NaOH i hver brønn. 

Til slutt ble cellebrettet satt i fryser ved -20°C.  
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Kronisk effekt ble målt ved at cellene ble forbehandlet med CDN1163 i 5 dager under 

differensieringen før inkubering med serumfritt DME-medium tilsatt isotop. Videre 

prosedyre var lik som akutteffekt. 

  

For å måle protein og totalt glukoseopptak ble cellebrettene tatt ut av fryser og satt til tining i 

varmeskapet. Prøvene ble fortynnet i forholdet 1:1 med 0,1 NaOH til sluttvolum 50 μl før det 

ble målt mengde protein. Deretter ble det tilsatt 200 μl BioRad løsning og protein ble målt 

som tidligere beskrevet. Det ble tatt av 50 μl av prøvene, mediumsrester og blank som måles i 

scintillasjonstelleren i hver scintillasjonsflaske før det ble tilsatt 3 ml tellevæske. Dette ble 

stående på en benk i 1 time før det ble satt til telling.  

 

2.7 Western Blotting  
Westernblotting er en semikvantitativ metode for å skille og identifisere komplekse 

blandinger av proteiner i en prøve. Proteinenes elektronegative ladning gjør det mulig at 

proteinene vandrer i gel ved hjelp av elektroforese og blir separert etter molekylvekt. 

Resultatet blottes deretter over til en membran og spesifikke antistoffer tilsettes for 

identifisering av ønsket protein. 

 

 Høsting til Western  
Cellene ble dyrket opp i 6-brønners brett som beskrevet i 2.3.1 og 2.3.2 og behandlet med 

EPS som beskrevet i 2.4. Cellene ble plassert på is ved høsting for å stoppe videre cellulær 

aktivitet. Brettene med cellene ble vasket 2 ganger med 2 ml kald DPBS-løsning per brønn 

før det ble tilsatt 150 μl samplebuffer (se appendiks 3.1) til brønn 1. Cellene ble skrapt nøye 

ved bruk av en celleskrape. Løsningen ble deretter overført til en Eppendorfrør. Natrium 

dodecylsulfat (SDS) i samplebuffer denaturerer proteinene i prøven og gir proteinene en 

negativ ladning. Så snart lysis oppstår vil proteolyse, defosforylering og denaturering starte. 

Disse prosessene kan senkes kraftig dersom prøvene blir holdt på is eller ved 4°C hele tiden 

og en kan tilsette viktige hemmere også, men her ble det glemt å tilsette protease- og 

fosfatasehemmere i samplebufferen før prøvene ble frosset ned. Det ble antatt at det var lite 

degradering av prøvene slik at det gikk fint å gå videre med forsøket uten å tilsette hemmere 

senere. Prøvene ble sonikert ved lav frekvens i 3-5 sekunder og varmebehandlet ved 100°C i 

5 minutter. Deretter ble prøvene satt på is og proteinmengde ble målt ved bruk av NanoDrop 

Lite Spectrofotometer. Videre ble det tilsatt 10% 𝛽-merkaptoetanol for å bryte 
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disulfidbindinger i proteinene, og 5% bromofenylblått som fargestoff. Til slutt ble prøvene 

varmebehandlet ved 100°C i 5 minutter og satt på is for videre analyse.   

 

 Gelelektroforese 
Gelelektroforese er en teknikk som brukes for å separere proteiner etter størrelse og ikke etter 

ladning. Til prøvene ble tilsatt SDS som denaturerte proteinene og ga de uniform negativ 

ladning. Det er den negative ladningen på proteinene som gjør at negativt ladede proteiner vil 

vandre fra negativt til positiv pol i et elektrisk felt. Det ble brukt mini-PROTEAN TGX 

Precast gel med 4-20% akrylamid. Akrylamidtettheten i gelen vil øke gradvis som betyr at 

større proteiner vil retarderes der akrylamidkonsentrasjonen er lav, og de mindre proteinene 

vil vandre frem til de stoppes ved en høyere akrylamidkonsentrasjon. Plaststripsen under 

gelen og kammen ble fjernet før gelen ble satt inn i elektroforesekar, mini-PROTEAN 

Tetrasystem. Elektroforesebuffer (se appendiks 3.2) ble tilsatt i elektroforeseboksen til angitt 

nivå. Det ble så tilsatt 5 µl av standard markør, Precision Plus Protein Standards Dual Color 

til brønn 1.  Denne standarden består av forskjellig proteiner med kjent molekylvekt og vil 

estimere molekylvektene til de ukjente proteinene i prøven. Det ble deretter tilsatt beregnet 

mengde prøve i hver sin brønn. Siden det var 12 forskjellig prøver, ble det brukt to 

membraner. Elektroforesen ble satt i gang ved 80 V i 10 minutter og deretter 200 V for 50 

minutter.   

 

 Blotting 
Etter 1 time med elektroforese, ble de separerte proteinene overført til nitrocellulose blotting 

membran (Amersham Protran Preminium porestørrelse 0,45 µM NC). Blotting startet ved at 

2 stakk med filterpapir og en membran per gel ble fuktet i blotting buffer og deretter satt på 

BellyDancer i 5 minutter. Det var veldig viktig å ikke ta på membranen for å unngå å få 

svarte områder ved imaging. Det ble laget ”sandwich” ved å legge 3 filterpapir i bunnen, 

membran, gel med riktig vei opp og tre filter papir på toppen. Luftbobler ble fjernet ved hjelp 

av en rulle før blotting. Sandwichen ble deretter satt inn i Turbo Blotter og kjørte 2 mini gel 

ved betingelser 2,5 A, 25 V, 7 minutter på Trans-Blot Turbo Blotting system. Ved endt 

blotting ble membranen overført til et kar for blokking.  

 

 Blokkering og påsetting av antistoff 
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Blokkering av membranen startet ved tilsettelse av 5% tørrmelk i hver kar med sin membran 

og lot det stå på BellyDancer i 1 time. Tørrmelk tilsettes for å binde seg til membranen hvor 

proteiner ikke er festet og forhindrer uspesifikk binding av primær/sekundær antistoff. Det 

fører til økt spesifisitet og sensitivitet av analysen. Etter endt blokking ble det laget 

primærantistoff MHCI 1:10000 fortynning og beta-aktin 1:5000 fortynning i 5% tørrmelk. 

Hvert primærantistoff løsning med hver sin membran ble overført til 50 ml sentrifugerør og 

sto på Dynabeads MX Mixer i kjøleskap over natten. Dagen etter ble membranene vasket i 

hvert sitt kar med 10 ml TTBS i 3x5 minutter på BellyDancer. Deretter ble 

sekundærtantistoff laget i 2,5% tørrmelk. Sekundærantistoffene som ble brukt var antimus 

1:1500 fortynning og antikanin 1:3000 fortynning. Det ble tilsatt 5 ml sekundærantistoff per 

membran og den ble inkubert i 1 time på BellyDancer. Etter inkubering ble membranen 

vasket igjen T-TBS i 3x5 minutter for å minimere bakgrunn og fjerne eventuelle antistoffer 

som ikke var bundet.  

 

 Fremkalling av blott  
Fremkallingsreagenset som er peroksydløsning og luminol/enhancer løsning fra Bio-Rad 

Clarity Western ECL Substrate ble blandet i forholdet 1:1. Membranen ble inkubert i 5 

minutter med fremkallingsvæsken. Deretter ble membranen lagt mellom to lysbildeark ved 

hjelp av en pinsett og blottene ble detektert ved hjelp av ChemiDoc Imaging System.  

Kvantitering av blottet ble utført ved detektering av kjemiluminescens. Prosessen skyldes 

HRP-konjugatet på sekundærantistoffet katalyserer oksidasjonen av luminol i nærvær av 

peroksyd som resulterte i lysemisjon ved 428 nm.  

 

 Stripping 
Ved uklare resultater eller dersom en ønsker å teste andre antistoffer kan en undersøke blottet 

på nytt ved å fjerne antistoffer som allerede er bundet til membranen. Membranen ble vasket 

med 10 ml T-TBS i 3x5 minutter før den ble inkubert med strippevæske (Thermo Scientific 

Restore Western Blot Stripping Buffer) i 15 minutter. Membranen ble vasket med T-TBS i 

3x5 minutter og blokkert ved å bruke 5% tørrmelk i 1 time. Etter blokkingen ble det tilsatt 5 

ml primært antistoff MHCIIa 1:1000 fortynning til membranen og den ble inkubert på 

Dynabeads MX Mixer i kjøleskap over natten. Dagen etter ble det vasket med T-TBS i 3x5 

minutter og tilsatt sekundært antistoff antikanin og inkubert i 1 time på BellyDancer. Til slutt 

ble den vasket med T-TBS i 3x5 minutter før fremkallingen.  
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2.8 Kvantitativ real-time polymerase kjedereaksjon 

(qPCR) 
Kvantitativt polymerase kjedereaksjon (qPCR) er ei kvantitativt metode for å måle endring i 

uttrykk av mRNA. I denne oppgaven ble qPCR brukt til å undersøke eventuelle endringer i 

enuttrykket før og etter behandling av skjelettmuskelceller med CD1163.  

 

 Utsåing og høsting av celler til qPCR 
Cellene ble dyrket opp på samme brett som til Western blott og gått gjennom samme 

behandling frem til høsting. Cellene ble behandlet med EPS i 48 timer og deretter høstet etter 

7 dagers differensiering. Differensieringsmediet ble fjernet og cellene ble vasket med 2 ml 

HBSS uten Ca2+ og Mg2+. Det ble tilsatt 250 μl RLT buffer for å lysere cellene [86] og tilslutt 

ble cellene skrapt løst ved hjelp av en celleskraper og overført til autoklaverte eppendorfrør 

og frosset ved -80°C.  

 

 Isolering av RNA 
RNeasy Mini håndbok ble brukt for veiledning av RNA isoleringen [87]. Eppendorfrørene 

med homogenisert cellelysat ble tatt opp og tint før innholdet ble overført til hver sin 

QIAshredder spinnkolonne plassert i et 2 ml oppsamlingsrør, sentrifugert i 2 minutter ved 

maks hastighet som er 14000xG. Dette trinnet er homogenisering av prøven. Homogenisering 

vil redusere viskositeten til lysatet, og den øker utbyttet av RNA. Ved ufullstending 

homogenisering vil utbyttet av RNA bli mye dårligere. Supernatanten ble overført til gDNA 

eliminator spinnkolonne plassert i en 2 ml samlingstube og sentrifugert ved 8000xG i 30 

sekunder. Filtratet ble deretter tilsatt et tilsvarende volum 70% etanol og blandet ved 

pipettering. Lysatet ble deretter overført til RNeasy spinnkolonne og sentrifugert i 15 

sekunder ved 8000xG. Kolonnen hadde kapasitet til å filtrere 700 μl av gangen og det måtte 

dermed utføres to ganger. Beholdte Rneasy spinnkolonne og tilsatte 700 µl buffer RW1, 

sentrifugerte ved 8000xG i 15 sekunder. Kolonnen ble tatt vare på og det ble tilsatt 500 μl 

buffer RPE og sentrifugert i 15 sekunder ved 8000xG. Dette trinnet ble gjentatt for å fjerne 

salterester som befinner seg i kolonnen etter tilsetning av RW1 vaskebufferen. Filtratet ble 

kastet mellom hver sentrifugering. Kolonnen ble tilslutt overført til 2 ml samlerør og 

sentrifugert i 1 minutt ved 8000xG. Kolonnen ble overført til nytt 1,5 ml samlerør med lokk 
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og eluert med 30 μl nukleasefritt vann ved sentrifugering ytterligere i 1 minutt ved 8000xG. 

Det isolerte RNA-et ble frosset ved – 80°C.  

 

 Kvantifisering av RNA-konsentrasjon i prøven 
RNA- konsentrasjon og renhetsgraden til hver prøve ble kvantifisert ved bruk av NanoDrop 

Lite Spektrofotometer. Først ble det målt en blankprøve basert på nukleasefritt vann ved 60 

nm. Deretter ble 1 μl av prøvene applisert på den nedre sokkelen, slik at konsentrasjonen og 

renhetsgraden ble bestemt i ng/μl. Etter at RNA-konsentrasjonen i de forskjellige prøvene var 

bestemt, ble prøvene lagret ved -80°C.  

 

 Syntese av cDNA 
For å kunne kvantifisere målgenene ved hjelp av qPCR måtte RNA reverstranskriberes til 

cDNA-kopier ved å bruke TaqMan Reverse Transcription Reagents. 1 μg RNA ble tatt ut av 

hver prøve og overført til et mini-eppendorfrør (MicroAmp). Nukleasefritt vann ble tilsatt så 

volumet ble 13,2 μl. Hver prøve ble tilsatt 6,8 μl reaksjonsblanding og plassert i Thermal 

Cycler 2720 for cDNA-syntese. Betingelser gitt ved cDNA syntese var eksponering ved 25°C 

i 10 minutter for heksamer/templat priming, så eksponering ved 37°C i 90 minutter for 

reverstranskripsjon, og til slutt eksponering ved 85 °C i 5 minutter for inaktivering av 

reverstranskriptase.  

 

 qPCR 
qPCR er molekylærbiologisk teknikk basert på ampflisering av et DNA-templat gjennom 

flere sykluser ved forskjellige temperaturer. Denne reaksjonen skjer eksponentielt. Dermed 

vil mRNA-konsentrasjonene i cellene og konsentrasjonen i PCR-produktet samsvare. Det ble 

brukt SYBR Green som binder seg til dobbelttrådet DNA, og fører til en detekterbar 

fluorescens. For dette forsøket ble det benyttet referansegenet, syreholdig 

ribosomaltfosfoprotein P0 (RPLP0), for å korrigere for varierende mengder RNA i hver 

prøve. Dette referansegenet brukes fordi det er både endogent og har likt uttrykk i alle 

cellene. Tabellen nedenfor viser alle genene som har blitt testet.  

 

Jo flere kopier av DNA-templat som er til stedet i begynnelsen av en eksperiment, desto 

færre PCR sykluser trengs for å lage nok materiale for påvisning [88]. qPCR reaksjonen 

starter med denatureringsfasen (95°C i 15 sekunder) hvor dobbelttrådet DNA blir varmet opp 
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og denaturert ved å separeres, deretter hybridiseringsfase (60°C i ett minutt) for at spesifikke 

primere skal kunne feste seg til komplementære sekvenser til genet som skulle undersøkes, så 

polymeriseringsfasen hvor temperaturen øker igjen til 95°C. Det er fluorescens fra SYBR 

Green som blir målt under den siste fasen som resulterer i 

dissosiasjonskurve/smeltepunktskurve for å sjekke spesifisiteten til primerne hvor DNAet blir 

amplifisert ved hjelp av DNA-polymeraser. På slutten blir det kjørt en 

dissosiasjonskurve/smeltepunktskurve for å sjekke spesifisiteten til primerne. 

Dissosiasjonskurven ble hentet ved slutten av hvert PCR-eksperiment.  

 

Arbeidet foregikk på is hele tiden for å unngå degradering. Hver cDNA prøve ble fortynnet 

1:5 i nukleasefritt vann ved å ta 9 μl prøve og blande det med 36 μl nukleasefritt vann. 

Deretter ble det laget en cDNA miks som besto av 2x SYBR Green Master Mix, forward og 

revers primer og nukleasefritt vann og cDNA. Det ble overført 2,5 μl av hver fortynnet 

cDNA prøve i hver brønn til en MicroAmp Optical Reaction Plate. Det ble analysert to 

paralleller av hver prøve for hvert gen. Etter at alle prøvene var overført til brettet ble det til 

slutt tilsatt 22,5 μl PCR-mix til hver brønn med riktig primer. Det ble også kjørt negativ 

kontroll for hvert gen. Brettene ble til slutt forseglet med MicroAmp Optical Adhesive film 

og satt inn i StepOnePlus Real-Time PCR-system.  
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 Primere benyttet til qPCR 
 

Gen Genbanknummer Primer sekvens 

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

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

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

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

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

R: 5´-CCC CTG GAC TTT GTC TCA TT-3´ 

PPARGC1a NM013261.3 F: 5´-AAA GGA TGC GCT CTC GTT CA-3´ 

R: 5´-TCT ACT GCC TGG AGA CCT TGA TC-3´ 

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

R: 5´-TGC CCG CAT TGC ATT CTT A-3´ 

IL-6 NM000600 
 

F: 5´-CGG GAA CGA AAG AAA GAG AAG CTC 

TAT–3´ 

R: 5´-AGG CGC TTG TGG AGA AGG A–3´ 
Tabell 2.4: Oversikt over primere benyttet til qPCR. RPLP0, syreholdig ribosomaltfosfoprotein P0; MYH2, 
myosin tungkjede gen 2; MYH7, myosin tungkjede gen 7; PPARGC1a, peroksisomproliferator-aktivert reseptor 
gamma koaktivator 1a; PDK4, pyruvat dehydrogenase kinase isoenzym 4, IL-6; interleukin-6; F, forward; R, 
reverse.  
 

 

2.9 Kontroll 
CDN1163 er løselig i DMSO. I denne oppgaven ble det laget 0,1% løsning av DMSO i 

differensieringsmedium som ble brukt som kontroll. 0,1% DMSO ble brukt som kontroll ikke 

bare i deoksyglukoseopptak forsøk, men også i substratoksidasjonsforsøk, måling av 

syreløselige metabolitter, qPCR analyse og westernblotting.  

 

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

til gjennomsnittet). For hver donor ble gjennomsnittet i substratoksidasjonsforsøkene 

beregnet ut fra 8 paralleller. For qPCR var det to paralleller per donor. Programmet GraphPad 

Prism 8 ble brukt for å gjennomføre de statistiske analysene med paret parametrisk Students 

t-test for qPCR og western data. Resten av analysene ble utført med SPSS versjon 25 (SPSS, 
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Chicago, IL). Alle verdiene er rapportert som gjennomsnitt ± SEM (standardfeilen til 

gjennomsnitt). Verdien n forteller om antall separate forsøk som er gjort. «Linear mixed 

model» statistikk ble brukt for å sammenligne forskjellene mellom ulike behandlinger med 

variasjoner innen hvert forsøk med celler fra ulike donorer, og samtidig sammenligne 

forskjeller mellom ulike donorgrupper. Faktorer som analysemodellen bruker er ± CDN1163-

effekt versus sekundærfaktor elektrisk pulsstimulering eller FCCP. Denne statistiske 

analysemetoden inkluderer alle observasjoner i de statistiske analysene og tar samtidig 

hensyn til at ikke alle observasjoner er uavhengige. Signifikansnivå som ble brukt var på 0,05 

(𝛼 = 0,05). Det ble brukt * for alle sammenligninger av CDN1163 mot kontroll. # ble brukt 

for å vise FCCP eller EPS effekt i forhold til kontroll. Dette er spesifisert i hver figurtekst. 
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3 Resultater  
 Morfologisk sammenligning av muskelceller isolert fra to ulike 

donorgrupper  

 Proliferasjon og differensiering av skjelettmuskelceller  
Figur 3.1 viser hvordan skjelettmuskelcellene fra musculi interspinales endrer utseende fra 

myoblaster til flerkjernede myotuber under differensieringen av cellene. Disse cellene ble 

deretter høstet på dag 7 av differensieringsperioden til qPCR og westernblotting. Bildene 

brukt i figurene er tatt fra celler dyrket på 6-brønnersbrett.  

                                                                                        

 
Figur 3.1: Bilder fra dyrkningsprosessen til musculi interspinales. Alle bildene er tatt av celler i passasje 2 
fra en donor (RT3). A) Muskelcellene vist ved femte proliferasjonsdag 4x forstørring (200 µm skala bar). B) 
Muskelcellene vist ved femte differensieringsdag 4x forstørring (200 µm skala bar). C) Muskelcellene vist ved 
femte proliferasjonsdag 10x forstørring (50 µm skala bar). D) Muskelcellene vist ved femte differensieringsdag 
10x forstørring (50 µm skala bar).  
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

D C 
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Figur 3.2: Bildene er fra dyrkningsprosessen til musculus vastus lateralis. A) Muskelcellene vist etter 7 
dager i proliferasjonsmedium ved 4x forstørring. B) Cellene har vært i differensieringsmedium i 4 dager, og det 
ses tydelig flerkjernede myotuber ved 40x forstørring.  
 

Cellene fra musculi interspinales prolifererte mye raskere allerede på dag 4 og var 80-90% 

konfluente lenge før cellene fra musculus vastus lateralis som var konfluente på dag 7 av 

proliferasjonsperioden. Som sett på figur 3.1 ser man at cellene fra musculi interspinales 

differensierte til korte myotuber.   

 

 Elektrisk pulsstimulering av musculi interspinales  
På dag 5-7 ble cellene fra musculi interspinales i 6-brønnersbrett observert under mikroskop 

og tatt bilder derfra. Det ble tatt bilder av cellene på dag 7 av differensieringsperioden både 

av 6-brønnersbrett som ikke var behandlet med elektrisk pulsstimulering (EPS) (figur 3.3) og 

6-brønnersbrett som var behandlet med EPS (figur 3.4). Det ble observert flerkjernede 

myotuber på dag 5 av differensieringsperioden før cellene ble behandlet med EPS.  

 

Figur 3.3: Bilder av celler fra musculi interspinales før behandling med elektrisk pulsstimulering (EPS). 
Bildene er tatt etter 48 timer i differensieringsmediet. A) Bildet tatt med 10x forstørrelse (50 µm skala bar). B) 
Bildet tatt med 40x forstørrelse (22 µm skala bar).  
 

 

 

A B 

A B 
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Figur 3.4: Bilder av RT-celler etter 48 timer med elektrisk pulsstimulering (EPS). Bildene er tatt etter 48 
timer med EPS-behandling. A) Bildet er tatt med 10x forstørrelse (200 µm skala bar). B) Bildet er tatt med 40x 
forstørrelse (20 µm skala bar).  
 
 
 

3.2 Sammenligning av energimetabolisme i myotuber fra 

musculus vastus lateralis og musculi interspinales 
 

For å kunne se på forskjellen i energimetabolisme i celler fra de to forskjellig muskeltypene 

ble det myotubene inkubert med enten glukoseisotop (14C-glukose) i 3 timer eller 

oljesyreisotop (14C-oljesyre) i 4 timer. Det ble valgt her å ikke vise CDN1163 effekten på 

myotubene, men helhetlig effekt av energimetabolismen i hver type myotuber. Figuren 

nedenfor (figur 3.35) viser en signifikant økning av celleassosiert (CA) glukose akutt i 

musculi interspinales (MI-myotuber) i forhold til musculus vastus lateralis (MVL-myotuber).   

Ved hjelp av celleassosiert radioaktivitet (CA) er det mulig å finne ut mengden radioaktivitet 

som er blitt akkumulert i myotubene. 

 

A B 
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Figur 3.5: Sammenligning av glukosemetabolisme i celler fra to ulike muskelgrupper: Celleassosiert 
radioaktivitet (CA) fra glukose i musculus vastus lateralis og musculi interspinales.  Myotubene ble elektrisk 
pulsstimulert i 24 timer uten CDN1163 ved dag 7 av differensieringsperioden. DMEM ble så fjernet og cellene 
tilsatt 1 ml DPBS-buffer med 200 μM D-[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml) med ulike konsentrasjoner av CDN1163 
og deretter inkubert i 3 timer. CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i 
avsnitt 2.5. Figuren viser celleassosiert radioaktivitet (CA) vist som nmol/mg protein. Resultatene er presentert 
som gjennomsnitt ± SEM fra 7 uavhengige forsøk (nMI=3, nMVL=4). *p <0,05 effekt i forhold til musculus vastus 
lateralis. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid. 
 

Det ble sett tendens til økt oljesyreoksidasjon i musculi interspinales, men det var ikke 

signifikant (figur 3.6 A). Figur 3.6B viser at det var en signifikant økning i celleassosiert 

oljesyre i myotuber fra musculi interspinales i forhold til celler fra musculus vastus lateralis. 

Det samme gjaldt oljesyreopptaket i myotubene i figur 3.6C.  

 

Det totale opptaket av radioaktivitet i myotubene ble beregnet ved summere CO2- og CA-

resultatene. Fraksjonell oksidasjon er beregnet enkelt ved å ta CO2-målingene og dele det på 

det totale opptaket av radioaktivitet i myotubene. Regnestykke for fraksjonell oksidasjon for 

både glukose og oljesyre så slik ut: CO2/(CO2/CA). Det ble ikke observert noen signifikante 

forskjeller mellom celler fra musculi interspinales i forhold til musculus vastus lateralis 

verken på oljesyreoksidasjon eller fraksjonell oksidasjon (figurene 3.6A og D).  
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Figur 3.6: Sammenligning av oljesyremetabolisme i celler fra to ulike muskelgrupper: Oksidasjon (CO2), 
celleassosiert radioaktivitet (CA), opptak (CO2+CA) og fraksjonell oksidasjon (CO2/CO2+CA) av oljesyre 
i myotuber fra musculus vastus lateralis- og musculi interspinales-donorene.  Myotubene ble inkubert i 
DPBS-buffer med 100 μM [1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) i  4 timer. CO2-produksjon og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) Oksidasjon vist som nmol/mg protein. B) 
Celleassosiert radioaktivitet vist som nmol/mg protein. C) Opptak vist som nmol/mg protein. D) Fraksjonell 
oksidasjon nmol/mg protein. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 7 uavhengige forsøk (nMI=3, 
nMVL=4).  *p <0,05 effekt i forhold til musculus vastus lateralis. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-
quinolinyl)-benzamid. 
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3.3 Behandlingseffekter av SERCA-aktivatoren 

CDN1163 på glukosemetabolismen i 

skjelettmuskelceller 
Resultatene er blitt fremvist som absolutte tall (nmol/mg protein) og normaliserte tall. På 

grunn av donorvariasjon så velger jeg å vise normaliserte tall også. Normaliserte data vises 

relativt til kontroll som er satt til 1.  

 

 Effekt på akkumulering av deoksyglukose (DOG) i myotuber 
Totalt glukoseopptaket i myotuber ble undersøkt ved å bruke 14C-deoksyglukose og 

undersøke akkumuleringen av denne glukoseanalogen.  
 
 

Figur 3.7: Akkumulering av deoksyglukose i myotuber. Myotuber ble behandlet med ulike konsentrasjoner 
av CDN1163 i 4 timer samtidig med inkubering i serumfritt DME-medium tilsatt  [U-14C]deoksyglukose (0,5 
μCi/ml). Deoksyglukoseakkumulering ble målt som beskrevet i avsnitt 2.6. A) Deoksyglukoseakkumulering 
etter 4 timer vist som nmol/mg celleprotein. B) Deoksyglukoseakkumulering etter 4 timer vist som relativt til 
kontroll. Resultatene representerer gjennomsnitt ± SEM for 4 uavhengige forsøk (n=4). *p <0,05 i forhold til 
kontroll (0,1% DMSO). CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; DMSO, 
dimetylsulfoksid. 

Akkumulering av deoksyglukose etter behandling med SERCA-aktivatoren CDN1163 i 4 

timer økte signifikant for konsentrasjon 10 nM, og reduseres noe før det ble en signifikant 

økning for 0,3 µM. Deoksyglukoseakkumulering ved akuttbehandling med CDN1163 viste 

således en signifikant økning ved 10 nM og 0,3 µM både for absoluttverdi og ved beregning 

relativt til kontroll.  
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 Akutte behandlingseffekter av CDN1163 på glukosemetabolismen  
Det ble sett på effekter av behandling med CDN1163 i ulike konsentrasjoner på 

glukosemetabolismen hvor det ble målt oksidasjon som CO2-produksjon og celleassosiert 

(CA) radioaktivitet fra 14C-glukose som vist i figurene 3.8-3.11. 
 

 
Figur 3.8: Effekt av akuttbehandling med CDN1163 på oksidasjon (CO2) og celleassosiert radioaktivitet 
(CA) av glukose i myotuber.  Myotubene ble forbehandlet med CDN1163 i 4 timer samtidig som de ble 
inkubert i DPBS-buffer med 200 μM D-[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163. 
CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) Oksidasjon vist 
som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) Celleassosiert radioaktivitet vist som 
nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til kontroll. Resultatene er presentert som 
gjennomsnitt ± SEM fra 6 uavhengige forsøk (n=6). *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 
4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid. 
 
Som vist i figur 3.8A ble det observert en signifikant økning av oksidasjon fra 14C-glukose 

for konsentrasjonene 10 nM og 0,3 µM og redusert oksidasjon for 10 µM. Figur 3.8B viser en 

signifikant økning for konsentrasjonene 10 nM, 30 nM, 0,1 µM i forhold til kontroll, og en 

reduksjon ved den høyeste konsentrasjonen (10 µM) av CDN1163. Det var ingen signifikante 



	 45	

effekter av de ulike behandlingene med CDN1163 på celleassosiert glukose (figurene 3.8 C 

og D).  

 
Figur 3.9: Effekt av akutt behandling med CDN1163 på opptak (CO2+CA) og fraksjonell oksidasjon 
(CO2/(CO2+CA)) av glukose i myotuber. Myotubene ble behandlet med ulike konsentrasjoner av CDN1163 i 
4 timer samtidig inkubert i DPBS-buffer med 200 μM D-[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml). Opptak (sum av 
CO2+CA) og fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) Opptak vist som 
nmol/mg protein. B) Opptak vist som relativt til kontroll. C) Fraksjonell oksidasjon beregnet fra nmol/mg 
protein. D) Fraksjonell oksidasjon vist som relativt til kontroll. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± 
SEM fra 6 uavhengige forsøk (n=6). *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-
methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid. 
 
Det totale opptaket av radioaktiv glukose er beregnet ved å summere CO2- og CA-målingene. 

Som presentert i figurene 3.9A og B var det signifikante effekter av CDN1163 ved laveste 

konsentrasjon (10 nM) for glukoseopptak i cellene i forhold til kontroll. Figur 3.9C viser 

signifikant effekt på fraksjonell oksidasjon for glukose i myotubene ved behandling med 

CDN1163 for konsentrasjonene 10 nM og 0,1 µM. Effekten gikk motsatt vei for den høyeste 

konsentrasjonen 10 µM. Effekten av CDN1163 på fraksjonell oksidasjon vises også i figur 
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3.9D, der de samme konsentrasjonene for CDN1163 gav signifikante effekter i forhold til 

kontroll.  

 

Figur 3.10 viser totaleffekt for CDN1163 som representerer grønn søyle og der er data for 

alle konsentrasjoner slått sammen og data vises derfor enten som med eller uten CDN1163. 

Totaleffekt vises mange steder i denne oppgaven for å vise en tydeligere effekt av 

behandlingen. 
 

 
Figur 3.10: Totaleffekt av akuttbehandling med CDN1163 på oksidasjon (CO2) og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) av glukose i myotuber.  Myotubene ble behandlet med CDN1163 i 4 timer og deretter 
inkubert i DPBS-buffer med 200 μM D-[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163. 
CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) Oksidasjon vist 
som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) Celleassosiert radioaktivitet vist som 
nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til kontroll. Resultatene er presentert som 
gjennomsnitt ± SEM fra 6 uavhengige forsøk (n=6). *p <0,05 for totaleffekt av alle konsentrasjoner av 
CDN1163 effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid. 
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Figur 3.10 A-B viser økning i CO2-produksjon for myotubene behandlet med CDN1163, men 

det er bare signifikant i forhold til kontroll for relative data (figur 3.10B). Det var ingen 

signifikant effekt av CDN1163 på celleassosiert glukose (CA) (figurene 3.10 C og D).  

 
Figur 3.11: Totaleffekt av akuttbehandling med CDN1163 på opptak (CO2+CA) og fraksjonell oksidasjon 
(CO2/(CO2+CA)) av glukose i myotuber.  Myotubene ble behandlet med CDN1163 i 4 timer og deretter 
inkubert i DPBS-buffer med 200 μM D-[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163. 
Opptak (sum av CO2+CA) og fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) 
Opptak vist som nmol/mg protein. B) Opptak vist som relativt til kontroll. C) Fraksjonell oksidasjon beregnet 
fra nmol/mg protein. D) Fraksjonell oksidasjon vist som relativt til kontroll. Resultatene er presentert som 
gjennomsnitt ± SEM fra 6 uavhengige forsøk (n=6). *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 
4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid. 
 
Som presentert i figur 3.11 A- D ble det ikke sett noen signifikante effekter av CDN1163 på 

verken opptak eller fraksjonell oksidasjon av glukose i myotubene. 
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 Akutteffekt av CDN1163 på glukosemetabolismen ± EPS  
 
Det ble sett på effekter av elektrisk pulsstimulering (EPS) i 24 timer på glukosemetabolismen 

i musculus vastus lateralis-myotuber før tilsetning av SERCA-aktivatoren CDN1163 akutt. I 

figurene under blir det vist om CDN1163 alene eller sammen med elektrisk pulsstimulering 

vil påvirke oksidasjon og celleassosiert radioaktivitet i myotubene. 

 
Figur 3.12: Effekt av akuttbehandling med CDN1163 ± EPS på oksidasjon (CO2) og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) av glukose i myotuber. Myotubene ble elektrisk pulsstimulert i 24 timer ved dag 7 i 
differensieringsperioden. Differensieringsmediet ble deretter fjernet og 1 ml DPBS-buffer med 200 μM D-
[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml) og ulike konsentrasjoner av CDN1163 ble tilsatt i brønnene, og cellene  inkubert i 
3 timer. CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5.  A) 
Oksidasjon vist som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) Celleassosiert 
radioaktivitet vist som nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist relativt til kontroll. Resultatene er 
presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 2 uavhengige forsøk (n=2). *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold til 
kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid. EPS, elektrisk pulsstimulering. 
 
 
Som presentert i figur 3.12B var det en signifikant økning av CO2-produksjonen i myotubene 

behandlet med CDN1163 og EPS ved høyeste konsentrasjon (10 µM). Det var ingen 

signifikante effekter av behandlingene på celleassosiert glukose (CA) (figurene 3.12C og D). 
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Figur 3.13: Effekt av akuttbehandling med CDN1163 ± EPS på opptak (CO2+CA) og fraksjonell 
oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) av glukose i myotuber. Myotubene ble elektrisk pulsstimulert i 24 timer ved dag 
7 i differensieringsperioden. Differensieringsmediet ble fjernet og 1ml DPBS-buffer med 200 μM D-
[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml) med ulike konsentrasjoner av CDN1163 ble tilsatt i brønnene, og deretter inkubert 
i 3 timer. CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) Opptak 
vist som nmol/mg protein. B) Opptak vist som relativt til kontroll. C) Fraksjonell oksidasjon beregnet fra 
nmol/mg protein. D) Fraksjonell oksidasjon vist som relativt til kontroll. Resultatene er presentert som 
gjennomsnitt ± SEM fra 2 uavhengige forsøk (n=2). *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 
4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid. EPS, elektrisk pulsstimulering. 
 
Figur 3.13 viser ingen signifikante effekter av CDN1163 eller EPS verken på opptak eller 

fraksjonell oksidasjon av 14C-glukose i myotubene. 
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Figur 3.14: Totaleffekt av akuttbehandling med CDN1163 ± EPS på oksidasjon (CO2) og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) av glukose i myotuber. Myotubene ble elektrisk pulsstimulert i 24 timer ved dag 7 i 
differensieringsperioden. Differensieringsmediet ble fjernet og 1ml DPBS-buffer med 200 μM D-
[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml) med ulike konsentrasjoner av CDN1163 ble tilsatt i brønnene og deretter inkubert 
i 3 timer. CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) 
Oksidasjon vist som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) Celleassosiert 
radioaktivitet vist som nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til kontroll. 
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 2 uavhengige forsøk (n=2). *p <0,05 CDN1163 effekt i 
forhold til kontroll. #p <0,05 EPS effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-
quinolinyl)-benzamid. EPS, elektrisk pulsstimulering. 
 
Figur 3.14B viser en signifikant totaleffekt på CO2-produksjonen i myotubene ved 

behandling med CDN113 i forhold til kontroll, og effekt av både CDN1163 sammen med 

EPS på oksidasjonen i myotubene, men også redusert glukoseoksidasjon når myotubene ble 

behandlet med EPS alene. 3.14C og 3.14D viser signifikante effekter på celleassosiert 

radioaktivitet når myotubene ble behandlet med CDN1163 sammen med EPS og etter EPS-

behandling alene.  
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Figur 3.15: Effekt av akuttbehandling med CDN1163 ± EPS på opptak (CO2+CA) og fraksjonell 
oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) av glukose i myotuber. Myotubene ble elektrisk pulsstimulert i 24 timer uten 
CDN1163 ved dag 7 i differensieringsperioden. Differensieringsmediet ble fjernet på dag 7 av 
differensieringsperioden og 1ml DPBS-buffer med 200 μM D-[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml) ved ulike 
konsentrasjoner av CDN1163 ble tilsatt i brønnene og deretter inkubert i 3 timer. CO2-produksjon og 
celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) Opptak vist som nmol/mg protein. B) 
Opptak vist som relativt til kontroll. C) Fraksjonell oksidasjon beregnet fra nmol/mg protein. D) Fraksjonell 
oksidasjon vist som relativt til kontroll. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 2 uavhengige 
forsøk (n=2). *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold til kontroll, #p <0,05 EPS effekt i forhold til kontroll. 
CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid. EPS, elektrisk pulsstimulering. 
 
Figurene 3.15B ovenfor viser signifikant effekt av CDN1163 sammen med elektrisk 

pulsstimulering i forhold til kontroll og EPS alene for glukoseopptak i myotubene. 3.15C og 

3.15D viser redusert fraksjonell glukoseoksidasjon ved behandling med CDN1163 etter 

elektrisk pulsstimulering og med EPS alene sammenlignet med kontroll.  
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 Akkumulering av deoksyglukose (DOG) etter kronisk forbehandling 

med CDN1163 

Det ble også sett på hvordan kronisk behandling med ulike konsentrasjoner av CDN1163 

påvirket deoksyglukoseopptaket i myotubene. Figur 3.16 viser at det ikke var noen 

signifikante endringer av deoksyglukoseakkumuleringen i myotubene etter forbehandling 

med CDN1163 i 5 dager under differensieringsperioden.  

 

Figur 3.16: Akkumulering av deoksyglukose i myotuber etter kronisk forbehandling med CDN1163. 
Cellene ble forbehandlet med ulike konsentrasjoner av CDN1163 i 5 dager under differensiering før inkubering 
i serumfritt DME-medium tilsatt isotop ([U-14C]deoksyglukose (0,5 μCi/ml). Deoksyglukoseakkumulering ble 
målt som beskrevet i avsnitt 2.6. A) Deoksyglukoseakkumulering etter 5 dager vist som nmol/mg protein. B) 
Deoksyglukoseakkumulering etter 5 dager vist som relativt til kontroll. Resultatene representerer gjennomsnitt ± 
SEM 5 uavhengige forsøk (n=5). *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-
methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid. 

 Kroniske behandlingseffekter av CDN1163 ± EPS på 

glukosemetabolismen i skjelettmuskelceller 
 

For å se på den kroniske behandlingseffekten av CDN1163 ± EPS på glukosemetabolismen 

ble myotubene forbehandlet med ulike konsentrasjoner av CDN1163 i 5 dager med eller uten 

elektrisk pulsstimulering i 24 timer (siste dag av differensieringsperioden). I figur 3.17A ble 

det vist at samlet effekt av både basal og EPS-behandling førte til økning av glukose-

oksidasjonen for den høyeste konsentrasjonen av CDN1163 (10 µM). Figur 3.17B gjenspeiler 

resultatet fra 3.17A og viser relative verdier i forhold til kontroll. Figurene 3.17C og D viser 

en signifikant økning i CA for glukose for 10 µM av CDN1163 + EPS. 
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Figur 3.17: Effekt av kronisk forbehandling med CDN1163 ± EPS på oksidasjon (CO2) og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) av glukose i myotuber.  Myotubene ble forbehandlet med ulike konsentrasjoner av 
CDN1163 i 5 dager med eller uten EPS i 24 timer og deretter inkubert i DPBS-buffer med 200 μM D-
[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml). CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i 
avsnitt 2.5. A) Oksidasjon vist som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) 
Celleassosiert radioaktivitet vist som nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til 
kontroll. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk (n=3).  *p <0,05 CDN1163 
effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; EPS, elektrisk 
pulsstimulering.  
 
Det var også signifikant økning av glukoseopptaket i myotubene for CDN1163 (10 µM) + 

EPS som vist i figur 3.18A og B. Det var ingen effekt på fraksjonell oksidasjon av glukose 

(figur 3.18C og 3.18D).  
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Figur 3.18: Effekt av kronisk forbehandling med CDN1163 ± EPS på opptak (CO2+CA) og fraksjonell 
oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) av glukose i myotuber. Myotubene ble forbehandlet med ulike konsentrasjoner 
av CDN1163 i 5 dager med eller uten EPS i 24 timer og deretter inkubert i DPBS-buffer med 200 μM D-
[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml). CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i 
avsnitt 2.5. A) Oksidasjon vist som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) 
Celleassosiert radioaktivitet vist som nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til 
kontroll. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk (n=3).  *p <0,05 CDN1163 
effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; EPS, elektrisk 
pulsstimulering.  
 
 
Det ble også valgt å illustrere totaleffekt av kronisk behandling med CDN1163 ± EPS i 3.19 

og 3.20.  
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Figur 3.19: Totaleffekt av kronisk forbehandling med CDN1163 ± EPS på oksidasjon (CO2) og 
celleassosiert radioaktivitet (CA) av glukose i myotuber. Myotubene ble forbehandlet med ulike 
konsentrasjoner av CDN1163 i 5 dager med eller uten EPS i 24 timer og deretter inkubert i DPBS-buffer med 
200 μM D-[14C(U)]glukose (0,5 µCi/ml). CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som 
beskrevet i avsnitt 2.5. A) Oksidasjon vist som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) 
Celleassosiert radioaktivitet vist som nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til 
kontroll. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk (n=3).  *p <0,05 for samlet 
CDN1163 effekt i forhold til kontroll. #p <0,05 for EPS effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-
methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; EPS, elektrisk pulsstimulering.  
 
Som presentert i figur 3.19B ble det sett økt glukoseoksidasjon ved behandling av CDN1163 

alene (alle konsentrasjoner kombinert) og ved behandling av CDN1163 sammen med EPS 

sammenlignet med kontroll. Det ble også sett økt oksidasjon ved behandling av EPS alene og 

en additiv effekt sammen med SERCA-aktivatoren i figur. 3.19B. Figur 3.19D viser en 

økning i celleassosiert glukose (CA) ved behandling med EPS sammenlignet med kontroll. 
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Figur 3.20: Totaleffekt av kronisk forbehandling med CDN1163 ± EPS på opptak (CO2+CA) og 
fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) av glukose i myotuber.  Myotubene ble forbehandlet med CDN1163 
i 5 dager og med eller uten EPS i 24 timer og deretter inkubert i DPBS-buffer med 200 μM D-[14C(U)]glukose 
(0,5 µCi/ml). CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) 
Oksidasjon vist som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) Celleassosiert 
radioaktivitet vist som nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til kontroll. 
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk (n=3). *p <0,05 for samlet 
CDN1163 effekt i forhold til kontroll. #p <0,05 for EPS effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-
methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; EPS, elektrisk pulsstimulering.  
 
Figur 3.20A viser det totale opptaket av radioaktivitet i myotubene i nmol/mg protein, hvor 

det ikke ble sett noen signifikante endringer. Figur 3.20B viste økning i glukoseopptak ved 

EPS behandling relativt til kontroll. Det ble ikke sett signifikante effekter ved beregning av 

fraksjonell glukoseoksidasjon i myotubene (figur 3.20C og D). 

 
 

 

3.4 Behandlingseffekter av CDN1163 på 

oljesyremetabolismen i skjelettmuskelceller 
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Ved studier av oljesyremetabolismen i myotubene ble det valgt å tilsette FCCP akutt for å 

måle maksimal respirasjon i cellene. FCCP er en potent mitokondriell oksidativ frikobler som 

hemmer ATP-syntese ved å fritt transportere protoner over den indre mitokondrielle 

membranen [89, 90]. CO2- produksjon, CA og syreløselige metabolitter (ASM) ble målt fra 
14C-oljesyre etter behandling med CDN1163 og FCCP. Resultatene er presentert i figurene 

3.21- 3.29.  
 

 Akutteffekter av behandling med CDN1163 og FCCP på 

oljesyremetabolismen  
Myotubene ble forbehandlet med CDN1163 ± FCCP tilsatt akutt i isotopmediet, deretter ble 

CO2 og CA målt. Resultatene er vist i figurene nedenfor. 

 

 
 
Figur 3.21: Effekter av akuttbehandling med CDN1163 ± FCCP på oksidasjon (CO2) og celleassosiert 
radioaktivitet (CA) av oljesyre i myotuber fra AT- og RT-donorene.  Myotubene ble inkubert i DPBS-
buffer med 100 μM [1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) med ulike konsentrasjoner av CDN1163 med eller uten 1 µM 
FCCP i  4 timer. CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) 
Oksidasjon vist som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) Celleassosiert 
radioaktivitet vist som nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til kontroll. 
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 4 uavhengige forsøk (n=4).  *p <0,05 CDN1163 effekt i 
forhold til kontroll. #p<0,05 FCCP effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-
quinolinyl)-benzamid; FCCP, carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazon. 
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Figur 3.21A viser FCCP-effekt på oksidasjon som ble observert i forhold til kontroll. Det 

samme ble sett i figur 3.21B, men også signifikant effekt av CDN1163 i forhold til kontroll 

for konsentrasjonene 10 nM og 1 µM. Det ble sett signifikant effekt av FCCP for alle 

konsentrasjoner på syreløselige metabolitter i figur 3.21C. Figur 3.21D viser også signifikant 

effekt på dannelsen av syreløselige metabolitter fra oljesyre (beta-oksydasjon av oljesyre) for 

FCCP for konsentrasjonene 0,1 µM, 1 µM og 10 µM av CDN1163.  
 
 

 
Figur 3.22: Effekter av akuttbehandling med CDN1163 ± FCCP på CO2/ASM-ratio og fraksjonell 
oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) av oljesyre i myotuber.  Myotubene ble inkubert i DPBS-buffer med 100 μM  
[1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163 med eller uten 1 µM FCCP i 4 timer. 
CO2/ASM-ratio og fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) CO2/ASM-
ratio vist som nmol/mg protein. B) CO2/ASM-ratio vist som relativt til kontroll. C) Fraksjonell oksidasjon 
beregnet fra nmol/mg protein. D) Fraksjonell oksidasjon vist som relativt til kontroll. Resultatene er presentert 
som gjennomsnitt ± SEM fra 4 uavhengige forsøk (n=4).  *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold til kontroll. #p 
<0,05 FCCP effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; 
FCCP, carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazon. 
 
Figur 3.22A viser signifikant økning for CO2/ASM ratio (som indikerer grad av fullstendig 

oksydasjon) for 0,1– 1 µM av CDN1163 og egeneffekt av FCCP for alle konsentrasjoner av 

SERCA-aktivatoren. Figur 3.22B gjenspeiler dette bildet med signifikant økt effekt for 

CO2/ASM ratio for 0,1 - 10 µM i forhold til kontroll, og viser fremdeles egeneffekt av FCCP 

på alle konsentrasjoner av CDN1163. FCCP-effekten på den fraksjonelle oksidasjonen viser 

signifikant effekt for alle konsentrasjoner av CDN1163. Det ble sett signifikant økt effekt på 
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den fraksjonelle oksidasjonen i myotubene behandlet med CDN1163 for 10 nM-1 µM, og 

signifikant totaleffekt av FCCP som vist i figur 3.22D. 

 

Totaleffektene av akuttbehandlingen med CDN1163 ± FCCP er blitt valgt å illustreres i 

denne oppgaven for å få et samlet bilde av behandlingseffektene.  
 

 
Figur 3.23: Totaleffekter av akuttbehandling med CDN1163 ± FCCP på oksidasjon (CO2) og 
celleassosiert radioaktivitet (CA) av oljesyre i myotuber.  Myotubene ble inkubert i DPBS-buffer med 100 
μM [1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163 med eller uten 1 µM FCCP i  4 timer. 
CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) Oksidasjon vist 
som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) Celleassosiert radioaktivitet vist som 
nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til kontroll. Resultatene er presentert som 
gjennomsnitt ± SEM fra 4 uavhengige forsøk (n=4).  *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold til kontroll. #p <0,05 
FCCP effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; FCCP, 
carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazon. 
 
Det ble observert FCCP-effekt på oksidasjon i myotuber både når de ble behandlet med 

CDN1163 og alene med FCCP i figur 3.23A. Det ble sett signifikant synergistisk effekt av 

FCCP sammen med CDN1163 på oljesyreoksidasjon og syreløselige metabolitter relativt til 

kontroll i figur 3.23B og 3.23D. Signifikant effekt av FCCP ble sett på syreløselige 

metabolitter i myotuber i figur 3.23C. I figur 3.23D blir det vist signifikant effekt av FCCP 
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og CDN1163 på dannelse av syreløselige metabolitter (ASM) i myotubene i forhold til 

kontroll. 
 

 
Figur 3.24: Totaleffekter av akuttbehandling med CDN1163 ± FCCP på CO2/ASM-ratio og fraksjonell 
oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) av oljesyre i myotuber. Myotubene ble inkubert i DPBS-buffer med 100 μM  
[1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163 med eller uten 1 µM FCCP i 4 timer. 
CO2/ASM-ratio og fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) CO2/ASM-
ratio vist som nmol/mg protein. B) CO2/ASM-ratio vist som relativt til kontroll. C) Fraksjonell oksidasjon 
beregnet fra nmol/mg protein. D) Fraksjonell oksidasjon vist som relativt til kontroll. Resultatene er presentert 
som gjennomsnitt ± SEM fra 4 uavhengige forsøk (n=4). *p <0,05 CDN1163 i forhold til kontroll. #p <0,05 
FCCP effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; FCCP, 
carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazon. 
 

Det ble observert CDN1163 effekt for CO2/ASM-ratio i myotubene når de ble behandlet med 

CDN1163+FCCP, men også FCCP-effekt både sammen med SERCA-aktivatoren og alene 

som vist i figur 3.24A.  Dette resultatet gjenspeiles i figur 3.24B som viser relative verdier i 

forhold til kontroll. Figur 3.24C viser signifikant økning av den fraksjonelle oksidasjonen i 

myotubene når de ble behandlet med FCCP alene, eller sammen med CDN1163, samtidig ga 

CDN1163 også effekt sammenlignet med kontroll. Tilsvarende resultater vises i figur 3.24D 

som viser relative verdier i forhold til kontroll. 
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 Kroniske behandlingseffekter på CDN1163 ± FCCP på 

oljesyremetabolismen i skjelettmuskelceller 
Forsøk med forbehandling med CDN1163 i 5 dager under differensieringsperioden, deretter 

ble FCCP tilsatt akutt til noen brønner. Effekten av CDN1163 med og uten FCCP ble målt og 

resultatene vist nedenfor. 
 

 
Figur 3.25: Effekter av kronisk behandling over 5 dager med CDN1163 ± FCCP på oksidasjon (CO2) og 
celleassosiert radioaktivitet (CA) av oljesyre i myotuber.  Myotubene ble inkubert i DPBS-buffer med 100 
μM [1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163 i 5 dager med eller uten 1 µM FCCP 
akutt. CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) Oksidasjon 
vist som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) Celleassosiert radioaktivitet vist som 
nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til kontroll. Resultatene er presentert som 
gjennomsnitt ± SEM fra 8 uavhengige forsøk (n=8). *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold til kontroll. #p <0,05 
FCCP effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; FCCP, 
carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazon. 
 
Det ble observert en signifikant reduksjon av oljesyreoksidasjonen for CDN1163 alene og i 

kombinasjon med FCCP for den høyeste konsentrasjonen (figur 3.25A). Figur 3.25B viste 

også signifikant effekt av 0,1 µM og 10 µM CDN1163. Figur 3.25C og 3.25D viste også 

signifikant effekt av behandlingen med CDN1163 på celleassosiert oljesyre (CA) for 

konsentrasjonene 1 µM-10 µM.  
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Figur 3.26: Effekter av kronisk behandling over 5 dager med CDN1163 ± FCCP akutt på opptak 
(CO2+CA) og fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) av oljesyre i myotuber.  Myotubene ble inkubert i 
DPBS-buffer med 100 μM [1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163 i 5 dager med 
eller uten 1 µM FCCP akutt.  Opptak (CO2+CA) og fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) ble målt som 
beskrevet i avsnitt 2.5. A) Opptak vist som nmol/mg protein. B) Opptak vist som relativt til kontroll. C) 
Fraksjonell oksidasjon beregnet fra nmol/mg protein. D) Fraksjonell oksidasjon vist som relativt til kontroll. 
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 8 uavhengige forsøk (n=8). *p <0,05 CDN1163 i forhold 
til kontroll. #p <0,05 FCCP effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-
quinolinyl)-benzamid; FCCP, carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazon. 
 
Effekten av SERCA-aktivatoren på oljesyreopptak var signifikant økt både for CDN1163 

alene og i kombinasjon med FCCP for konsentrasjonene 10 nM og 0,1 µM som vist i figur 

3.26A. Opptaket i myotubene vist som relativt til kontroll viste også signifikant effekt av 

CDN1163 både med og uten FCCP for konsentrasjonene 10 nM-10 µM i figur 3.26B. Det ble 

også observert signifikant effekt på fraksjonell oljesyreoksidasjon av CDN1163 alene og i 

kombinasjon med FCCP i figur 3.26C. Figur 3.26D viste signifikant FCCP-effekt for alle 

konsentrasjonene av CDN1163 og signifikant effekt av CDN1163 med og uten FCCP for den 

høyeste konsentrasjonen av CDN1163. 
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Figur 3.27: Effekter av kronisk behandling over 5 dager med CDN1163 ± FCCP på syreløselige 
metabolitter (ASM) som mål for mitokondriell beta-oksidasjon av oljesyre i myotuber.  Myotubene ble 
inkubert i DPBS-buffer med 100 μM [1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163 i 5 
dager med eller uten 1 µM FCCP akutt. Syreløselige metabolitter ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) 
Syreløselige metabolitter vist som nmol/mg protein. B) Syreløselige metabolitter vist som relativt til kontroll. 
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 4 uavhengige forsøk (n=4). *p <0,05 CDN1163 effekt i 
forhold til kontroll. #p <0,05 FCCP effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-
quinolinyl)-benzamide; FCCP, carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazone. 
 
I figur 3.27 er resultatene fra analysen av ASM fra CDN1163-behandling og behandling med 

FCCP vist. Figur 3.27A viste signifikant økning av ASM for 0,1 µM CDN1163 ± FCCP og 

signifikant FCCP-effekt for alle konsentrasjoner av CDN1163. Det ble sett signifikant økning 

av ASM for 10 nM og 0,1 µM, samtidig ble det også sett FCCP-effekt for alle 

konsentrasjoner av CDN1163 i forhold til kontroll som vist i figur 3.27B. 
 
For å tydeliggjøre et mer helhetlig bilde av effektene på myotubene blir det også illustrert 

totaleffekter av behandlingene. 
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Figur 3.28: Totaleffekter av kronisk behandling over 5 dager med CDN1163 ± FCCP på oksidasjon (CO2) 
og celleassosiert radioaktivitet (CA) av oljesyre i myotuber.  Myotubene ble inkubert i DPBS-buffer med 
100 μM [1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163 i 5 dager med eller uten 1 µM 
FCCP akutt. CO2-produksjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble målt som beskrevet i avsnitt 2.5. A) 
Oksidasjon vist som nmol/mg protein. B) Oksidasjon vist som relativt til kontroll. C) Celleassosiert 
radioaktivitet vist som nmol/mg protein. D) Celleassosiert radioaktivitet vist som relativt til kontroll. 
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 8 uavhengige forsøk (n=8). *p <0,05 CDN1163 effekt i 
forhold til kontroll. #p <0,05 FCCP effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-
quinolinyl)-benzamid; FCCP, carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazon. 
 
 

Det ble funnet en signifikant økning av oljesyreoksidasjonen ved behandling med FCCP 

alene og kombinasjonen CDN1163+FCCP (figur 3.28A og figur 3.28B). Figur 3.28C viser 

økning i CA for oljesyre etter behandling med CDN1163 alene og sammen med FCCP. Figur 

3.28D viser en signifikant økning i CA for behandling med CDN1163 og reduksjon for 

CDN1163 + FCCP i forhold til kontroll.  
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Figur 3.29: Totaleffekter av kronisk behandling over 5 dager med CDN1163 ± FCCP på opptak 
(CO2+CA) og fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) av oljesyre i myotuber. Myotubene ble inkubert i 
DPBS-buffer med 100 μM [1-14C]oljesyre (0,5 µCi/ml) ved ulike konsentrasjoner av CDN1163 i 5 dager med 
eller uten 1 µM FCCP akutt. Opptak (CO2+CA) og fraksjonell oksidasjon (CO2/(CO2+CA)) ble målt som 
beskrevet i avsnitt 2.5. A) Opptak vist som nmol/mg protein. B) Opptak vist som relativt til kontroll. C) 
Fraksjonell oksidasjon beregnet fra nmol/mg protein. D) Fraksjonell oksidasjon vist som relativt til kontroll. 
Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± SEM fra 8 uavhengige forsøk (n=8). *p <0,05 CDN1163 effekt i 
forhold til kontroll. #p <0,05 FCCP effekt i forhold til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-
quinolinyl)-benzamid; FCCP, carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazon. 
 
Det ble vist signifikant effekt av CDN1163 både alene og sammen med FCCP på 

oljesyreopptak i figur 3.29A. 3.29B viser signifikant økning av opptak for behandling med 

CDN1163, mens opptaket reduseres signifikant ved CDN1163 + FCCP i forhold til kontroll. 

Det er også vist økt effekt på fraksjonell oksidasjon for CDN1163 + FCCP i figur 3.29C. 

Figur 3.29D viser signifikant reduksjon av den fraksjonelle oljesyreoksidasjonen for 

behandling med CDN1163 både alene og i kombinasjon med FCCP. 

 
3.5 Genekspresjon i skjelettmuskelcellene  
I denne oppgaven ble det valgt å se på uttrykket av forskjellig gener som er involvert i 

energimetabolismen. Det var derfor ønskelig å se på effekt av behandling med SERCA-
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aktivatoren CDN1163 og elektrisk pulsstimulering på disse genene. Det ble valgt ut 5 gener 

som ble analysert med qPCR: MYH2, MYH7, PDK4, PPARGC1a og IL-6. MYH2 og 

MYH7 kommer i uttrykk i skjelettmuskelvev og koder for enten MHCIIa som er raske 

muskelfibre type IIa, eller for MHCI som er langsomme muskelfibre type I. PDK4 ble 

undersøkt på grunn av dens lokalisering i mitokondriene og dens bidrag til regulering av 

glukosemetabolismen. PPARGC1a er en transkripsjonsaktivator som regulerer genene som er 

involvert i energimetabolisen, mitokondriell biogenese og viktig faktor som regulerer 

bestemmelsen av muskelfibertypen. IL-6 cytokin blir undersøkt som markør for elektrisk 

pulsstimulering.  

 

 
Figur 3.30: Effekt av behandling med CDN1163 ± EPS på genuttrykket i musculi interspinales. Under 
differensieringen ble noen celler tilsatt 0,1 µM CDN1163 i 5 dager og deretter 48 timer EPS. mRNA ekspresjon 
av genene ble målt som beskrevet i avsnitt 2.8. A) mRNA-ekspresjon av MYH2 korrigert for RPLP0. B) 
mRNA-ekspresjon av MYH7 korrigert for RPLP0. C) mRNA-ekspresjon av PPARGC1a korrigert for RPLP0. 
D) mRNA-ekspresjon av PDK4 korrigert for RPLP0. E) mRNA-ekspresjon av IL-6 korrigert for RPLP0. 
Resultatene er fremstilt er fremstilt som gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk (n=3). MYH2, myosin 
tungkjedegen 2; MYH7, myosin tungkjedegen 7; PPARGC1a, peroksisomproliferator-aktivert reseptor gamma 
koaktivator 1-α; PDK4, pyruvat dehydrogenase kinase isoenzym 4, IL-6; interleukin-6; RPLP0, syreholdig 
ribosomaltfosfoprotein P0. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; EPS, elektrisk 
pulsstimulering. 
 
Ekspresjon av mRNA av MYH2 reduseres i myotubene både der det er blitt behandlet med 

CDN1163 og der det er blitt behandling med CDN1163 + EPS (figur 3.30A). I figur 3.30B 

ser vi på MYH7 ekspresjonen og ser at den forblir uforandret. Ekspresjonen av PPARGC1a i 
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figur 3.30C er det heller ikke vist en signifikant forskjell verken med eller uten CDN1163 ± 

EPS. 3.30D viser mRNA-ekspresjon av PDK4, og der ser vi en økning ved EPS-stimulering, 

men det er ingen signifikant effekt. 3.30E viser mRNA ekspresjon av IL-6 viser tendens til 

økning ved EPS stimulering alene og ved CDN1163+EPS, det er ikke vist en signifikant 

forskjell. Det var ingen signifikante forskjeller i mRNA-ekspresjon av noen av genene som 

ble analysert når vi korrigerer for RPLP0.  

 

3.6 Sammenligning av proteinuttrykket av MHCI og 

MHCII-𝛂 i de to forskjellige muskeltypene 
 Proteinuttrykket av MHCI og MHCII-𝛂 i musculus vastus lateralis 

I skjelettmuskelcellene finnes det langsomme muskelfibre (type I) og raske muskelfibre (type 

II-α). Her brukes markør MHCI for type I muskelfibre og MHCII-α for raske oksidative 

muskelfibre type II-α. Cellene ble dyrket både med og uten CDN1163 ± EPS under 

differensieringsperioden, før uttrykket av MHCI og MHCII-α ble analysert ved hjelp av 

westernblotting som beskrevet i 2.7. Resultatet fra westernblotting er presentert i figuren 

under (3.31). 
 
 
 
 
 
A) 
 
 
 
 
B)  
 
 
 
 
C) 
 
 
 
Figur 3.31: Effekt av behandling med CDN1163±EPS på proteinuttrykket av MHCI og MHCII-𝛂 i 
musculus vastus lateralis. Mytubene ble høstet etter 7 dager i differensieringsmediet ± CDN1163 og ± EPS i 24 
timer før gelelektroforese ble kjørt. Deretter ble gelene blottet over på en membran som ble blokket med 
tørrmelk før de primære antistoffene mot MHCI, MHCII-α og β-aktin ble påsatt. Neste dag ble membranene 
vasket og de sekundære antistoffene satt på membranen, se avsnitt 2.7. Resultatene viser 3 musculus vastus 
lateralis-donorer. A) Båndene til β-aktin for musculus vastus lateralis, B) Båndene til MHCI for musculus 
vastus lateralis, C) Båndene til MHCII-α for musculus vastus lateralis. MHCI, myosin tungkjede I; MHCII-α, 
myosin tungkjede II-α; K, kontroll uten CDN1163 og uten EPS; CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-
quinolinyl)-benzamide; EPS, elektrisk pulsstimulering.  
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Westernblottene fra figuren ovenfra ble brukt til å kvantitere proteinuttrykket av MHCI og 

MHCII-α for musculus vastus lateralis-myotubene, og effekten av CDN1163 ± EPS i 48 

timer er fremstilt i figur 3.32.  

 
Figur 3.32: Effekt av CDN1163 ± EPS på proteinuttrykket av MHCI og MHCII-𝛂 i musculus vastus 
lateralis-myotubene. Mytubene ble høstet etter 7 dager i differensieringsmediet ±0,1 µM CDN1163 og ±EPS i 
24 timer for musculus vastus lateralis-myotubene og 48 timer for musculi interspinales-myotubene før 
gelelektroforese ble kjørt. Deretter ble gelene blottet over på en membran som ble blokket med tørrmelk før de 
primære antistoffene mot MHCII-α og β-aktin ble påsatt. Neste dag ble membranene vasket og de sekundære 
antistoffene satt på membranen, se avsnitt 2.7. A) Proteinuttrykket av MHCI til musculis vastus lateralis-
myotubene som % av kontroll ± EPS i 24 timer. B) Proteinuttrykket av MHCII-α til musculi interspinales-
myotubene som % av kontroll ± EPS i 24 timer. Resultatene er fremstilt gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige 
forsøk (n=3). *p<0,05 CDN1163 effekt i forhold til kontroll. MHCI, myosin tungkjede I. MHCII-α, myosin 
tungkjede II; CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; EPS, elektrisk 
pulsstimulering. 
 

Som presentert i figur 3.32A ser det ut til at proteinuttrykket av MHCI i musculus vastus 

lateralis-myotubene reduseres ved EPS og CDN1163 behandling og ytterligere ved 

kombinasjon av begge to behandlingene. MHCII-α uttrykket i musculus vastus lateralis-

myotubene reduseres signifikant ved behandling av CDN1163 + EPS i 48 timer i figur 3.32B.  
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Figur 3.33: Ratio av MHCI/MHCII--𝛂 vist som effekt av CDN1163 ± EPS i musculus vastus lateralis-
myotubene. Mytubene ble høstet etter 7 dager i differensieringsmediet med eller uten 0,1 µM CDN1163 og 
med eller uten EPS i 24 timer for musculi vastus lateralis-myotubene og 48 timer for musculi interspinales-
myotubene før gelelektroforese ble kjørt. Deretter ble gelene blottet over på en membran som ble blokket med 
tørrmelk før de primære antistoffene mot MHCII-α og β-aktin ble påsatt. Neste dag ble membranene vasket og 
de sekundære antistoffene satt på membranen, se avsnitt 2.7. Figuren viser ratio av MHCI/MHCII-α som relativ 
til kontroll ± EPS i 24 timer. Resultatene er fremstilt gjennomsnitt ± SEM fra 3 uavhengige forsøk (n=3). 
MHCI, myosin tungkjede I. MHCII-α, myosin tungkjede II-α; CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-
quinolinyl)-benzamid; EPS, elektrisk pulsstimulering. 
 
Som følge av forskjellige resultater i proteinuttrykket av MHCI og MHCII-α i musculus 

vastus lateralis ble det bestemt å beregne ratioen mellom MHCI og MHCII-α i musculus 

vastus lateralis myotubene. Resultatet er presentert i figur 3.33. Figuren viser ingen endring 

ved behandling med CDN1163 ± EPS i 24 timer. 

 

 Proteinuttrykket av MHCII-𝛂 i skjelettmuskelcellene  
For å kunne se på forskjell på uttrykk av raske oksidative fibre (type II-α) i musculus vastus 

lateralis og musculi interspinales ble det benyttet MHCII-α for de raske oksidative 

muskeltypene. Cellene ble dyrket både med og uten CDN1163 under 

differensieringsperioden, før MHCII-α uttrykket ble analysert ved hjelp av westernblotting 

som er beskrevet i avsnitt 2.7. Resultatet fra westernblotting er presentert i figur 3.34 
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Figur 3.34: Effekt av behandling med CDN1163 ± EPS på proteinuttrykket av MHCII-𝛂 i musculus 
vastus lateralis- og musculi interspinales-myotubene. Mytubene ble høstet etter 7 dager i 
differensieringsmediet ±CDN1163 og ± EPS i 24 timer for musculus vastus lateralis-myotubene og 48 timer for 
musculi interspinales-myotubene før gelelektroforese ble kjørt. Deretter ble gelene blottet over på en membran 
som ble blokket med tørrmelk før de primære antistoffene mot MHCII-α og β-aktin ble påsatt. Neste dag ble 
membranene vasket og de sekundære antistoffene satt på membranen, se avsnitt 2.7. Resultatene representerer 
celler fra 3 musculus vastus lateralis-donorer og celler fra 3 musculi interspinales-donorer (nMVL =3, nMI =3). A) 
Båndene til β-aktin for musculus vastus lateralis, B) Båndene til MHCII-α for musculus vastus lateralis, C) 
Båndene til β-aktin for musculi interspinales, D) Båndene til MHCII-α for musculi interspinales. MHCII-α, 
myosin tungkjede II-α; K, kontroll uten CDN1163 og uten EPS; CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-
quinolinyl)-benzamid; EPS, elektrisk pulsstimulering.  
 
Westernblottene fra figur 3.34 ble brukt til å kvantitere proteinuttrykket av MHCII-α. 

Forskjellen av MHCII-α uttrykket for musculus vastus lateralis og musculi interspinales, og 

effekten av CDN1163 ± EPS er blitt fremstilt i figuren 3.35.  
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Figur 3.35: Effekt av behandling med CDN1163 ± EPS på proteinuttrykket av MHCII-𝛂 i musculus 
vastus lateralis- og musculi interspinales-myotubene Mytubene ble høstet etter 7 dager i 
differensieringsmediet med eller uten CDN1163 og med eller uten EPS i 24 timer for musculus vastus lateralis-
myotubene og 48 timer for musculi interspinales-myotubene før gelelektroforese ble kjørt. Deretter ble gelene 
blottet over på en membran som ble blokket med tørrmelk før de primære antistoffene mot MHCII-α og β-aktin 
ble påsatt. Neste dag ble membranene vasket og de sekundære antistoffene satt på membranen, se avsnitt 2.7. A) 
Proteinuttrykket av MHCII-α til musculus vastus lateralis-myotubene som % av kontroll ± EPS i 24 timer. B) 
Proteinuttrykket av MHCII-α til musculi interspinales-myotubene som % av kontroll ± EPS i 48 timer. 
Resultatene er fremstilt gjennomsnitt ± SEM fra 3 og 3 uavhengige forsøk for henholdsvis musculus vastus 
lateralis-myotubene og musculi interspinales-myotubene (nMVL =3, nMI =3). *p <0,05 CDN1163 effekt i forhold 
til kontroll. CDN1163, 4-(1-methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamid; EPS, elektrisk 
pulsstimulering; MHCII-α, myosin tungkjede II-α. 
 
Figur 3.35A viser at proteinuttrykket av MHCII-α relativt til β-aktin reduseres signifikant 

ved behandling med CDN1163 og EPS i 24 timer mens proteinuttrykket av MHCII-α ved 

behandling av CDN1163 ± 48 timer EPS er uendret (figur 3.35B).  
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4 Diskusjon 
 

4.1 Dyrking av skjelettmuskelceller (myotuber) 
I denne oppgaven ble det brukt en in vitro cellemodell for å studere energimetabolismen, gen-

og proteinekspresjon. Skjelettmuskelceller ble behandlet med enten SERCA-aktivatoren 

CDN1163, DMSO (kontroll), mitokondriell frikobler (FCCP) eller elektrisk pulsstimulering 

(EPS). Det har blitt brukt myoblaster dyrket fra satelittceller [91] isolert fra individer i 

alderen 21-48 år hvor celler fra musculus vastus lateralis var fra individer som både var trent 

og utrent basert på VO2 max-verdier. Det ble ikke målt VO2 max på musculi interspinales 

donorene, og derfor er det bare oppgitt kliniske data som kroppsmasseindeks (KMI), alder og 

kjønn. Myoblastene ble dyrket (proliferert) og differensiert til flerkjernede myotuber [92]. 

For at cellene skal vokse bra i kultur ble det tilsatt flere substanser til cellekulturen som ulike 

energisubstanser (glukose, L-glutamin), føtalt kalveserum, vekstfaktorer, hormoner, 

transferrin og proteasehemmere [91]. En av fordelene ved å bruke denne in vitro-modellen til 

å studere energimetabolismen er at det er mulig å teste ulike hypoteser på en enkel måte ved å 

fjerne in vivo kompleksiteten.  

 

Ved oppstart av denne masteroppgaven var allerede myoblaster (satelittceller) isolert fra 

muskelbiopsier og alle data for kjønn, KMI, alder, VO2 max var samlet inn. KMI i denne 

oppgaven er basert på måling av høyde og vekt, og det er ikke tatt hensyn til midjemål for å 

vurdere helserisikoen. Postnatal skjelettmuskel inneholder en populasjon av stamceller, 

satelittceller. Satelittceller isolert fra muskelbiopsier, proliferert til myoblaster og 

differensiert til myotuber har blitt brukt som modell for skjelettmuskel for 

metabolismestudier. Humane skjelettmuskelceller (HSMC) kan vokse i kultur ved at 

myoblastene vokser til konfluens og fusjonerer til flerkjernede myotuber under den 

etterfølgende differensieringen. HSMC kultur viser dynamisk respons til insulinstimulering 

som er lik det som skjer in vivo [93]. Måling av glukoseopptak er effektivt og pålitelig 

verktøy for å kunne kvantifisere biologiske responsen til cellen på insulinstimulering. Den 

biologiske responsen på insulinstimulering kan være fra insulinbinding til reseptoren til 

translokasjon av glukosetransportørene GLUT4 vesikler, intracellulær signalering og 

fosforyleringskaskader [94, 95]. Myotuber viser likheter med intakt skjelettmuskulatur som 

strukturelle, metabolske og fenotypiske inkludert uttrykk av GLUT4-transportører og 
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cellulære insulinsignaleringskaskaden. Derfor vil disse cellene være en god modell for studie 

av legemiddel eller fysisk aktivitet på insulinfølsomheten i muskelcellen in vitro [95].   

 

4.2 Metodene brukt for å måle energimetabolisme, 

proteinuttrykk og genekspresjon 
Substratoksidasjonsmetoden som er utviklet av Wensaas et al. med radiomerket glukose eller 

oljesyre ble benyttet for å se på energimetabolismen hvor oksydasjon i form av 

karbondioksyd (CO2) og celleassosiert radioaktivitet (CA) ble kvantifisert [85].  For måling 

av glukoseopptak i cellene ble det valgt Yamamoto. et al. sin protokoll [50]. For å måle 

proteinmengden i myotubene ble det benyttet Bradfords metode [96] som er  mye benyttet i 

cellestudier og godt validert. Ekspresjonen av de ulike genene ble analysert ved hjelp av 

qPCR, der RPLP0 ble brukt som endogen kontroll. Det ble bare sett på uttrykk av gener i 

myotuber fra musculi interspinales og ikke i musculus vastus lateralis. Westernblotting ble 

brukt for å se på proteinuttrykket i myotubene og er en semikvantitativ metode der det er 

viktig å både se på immunoblottet og grafene slik at konklusjonene blir mest mulig korrekte, 

og det ble heller ikke regnet statistikk på disse resultatene [97, 98].  

 

4.3 Ulikheter mellom musculus vastus lateralis og musculi 

interspinales  
Det ble observert morfologiske forskjeller mellom muskelceller fra musculus vastus lateralis 

og musculi interspinales under dyrkningsprosessen. Cellene fra begge skjelettmusklene ble 

dyrket under samme betingelser, men likevel kunne en se forskjell på utseende. Cellene fra 

musculus vastus lateralis trengte 3 dager lengre tid i proliferasjonsmedium for å bli 

konfluente før cellene kunne differensieres. Disse cellene utviklet seg til lange og fine 

flerkjernede myotuber i løpet av differensieringsperioden. Cellene fra musculi interspinales 

ble konfluente allerede på dag 4 under proliferasjonsperioden og differensierte til kortere 

myotuber som lå tettere innpå hverandre.  

 

Resultatene fra substratoksidasjonsmetoden med radioaktive energisubstrater viste at det var 

en signifikant økning av celleassosiert glukose i musculi interspinales, men det ble ikke sett 

ulik CDN1163-effekt på myotuber fra de to ulike muskeltypene og disse data har derfor ikke 

blitt presentert separat i oppgaven. Det ble også sett en signifikant økning av celleassosiert og 
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totalopptaket av oljesyre i myotuber fra musculi interspinales i forhold til musculus vastus 

lateralis, dette er resultater som er det motsatte av hva som er blitt vist tidligere [99]. Selv om 

oljesyreoksidasjonen tenderte å være høyere i musculi interspinales så var ikke dette 

signifikant. Aas., et al. har gjort studier på primære humane skjelettmuskelceller hvor det ble 

sett på tre forskjellige muskelgrupper, musculus vastus lateralis (MVL), musculi 

interspinales (MI) og musculus obliquus internus abdominis. Der ble det observert lavere 

cellulært glukoseopptak i MVL-myotuber i forhold til MI-myotuber. Samtidig som 

glukoseopptak og -oksidasjon var høyere i myotuber fra MVL enn i celler fra obliquus 

intermus abdominis. Oljesyreopptak var ikke forskjellige mellom celler fra de tre 

muskeltypene, men oljesyreoksidasjonen var høyere i både MVL- og MI-celler sammenlignet 

med celler fra obliquus intermus abdominis [83]. I denne masteroppgaven var det ikke nok 

forsøk gjort med de to muskeltypene på oljesyremetabolismen, og derfor ikke mulig å 

sammenligne med upublisert artikkel fra Aas et al. [83]. I denne oppgaven ble det ikke tatt 

hensyn til alder og kjønn til donorene, og donorene bak MI-cellene er kvinner, mens donorer 

bak MLV-cellene er menn. I studien til Aas et al. er det vist at cellulært glukoseopptak og -

oksidasjon var lavere i myotuber fra kvinner enn menn. Dette er ikke tilfelle i resultater fra 

denne oppgaven. Cellulær oljesyremetabolisme viste signifikante forskjeller i akkumulering 

(CA) og totalopptak mellom de to muskeltypene. Oksidasjon og fraksjonell oksidasjon av 

oljesyre i myotubene viste ingen signifikante forskjeller mellom musculi interspinales og 

musculi vastus lateralis. Samtidig er det vist at KMI og alder korrelerer negativt med opptak 

og oksidasjon av glukose og oljesyre i cellene. En annen faktor som kan ha påvirket 

resultatene er alder og KMI til donorene. 

 

Westernblottet av fibertype MHCI viste bånd i myotuber fra musculus vastus lateralis, men 

ingen bånd for musculi interspinales. Det ble vist at MHCI-uttrykket ble redusert ved 

behandling med elektrisk pulsstimulering og CDN1163. Proteinuttrykk av MHCIIa viste 

samme tendens til reduksjon hvor man kunne se en signifikant reduksjon av MHCIIa der 

myotubene var blitt behandlet både med CDN1163 og elektrisk pulsstimulering. Forholdet 

mellom fibertypene MHCI og MHCIIa viste ingen signifikant endring. Det tyder på at verken 

elektrisk pulsstimulering eller SERCA-aktivatoren påvirket myotubenes 

fibertypedistribusjon. Derimot viste blottet til MHCIIa bånd for både MVL- og MI-celler. 

Blottet viste tydelig økt proteinuttrykk for MHCIIa i MVL-celler. Effekten av elektrisk 

pulsstimulering og CDN1163 sammen viste ingen endringer for MHCIIa uttrykk i MI-

myotuber. Nikolic et al. viste at når myotubene ble utsatt for kronisk, lavfrekvent EPS økte 



	 75	

mRNA ekspresjonen av genet for langsomme oksidative fibre (MHCI) i musculus vastus 

lateralis, det ble ikke gjort forsøk med musculi interspinales. EPS-modellen er en velegnet ex 

vivo modell for å studere treningsindusert cellulære mekanismer og signalering under 

kontrollerte forhold [79]. Maher et al. viste at mRNA-ekspresjon av MHCI var økt i 

musculus vastus lateralis hos menn sammenlignet med kvinner, og at mRNA ekspresjon av 

glykolytiske muskelfibre (MHCII) var høyere hos menn [100]. I denne oppgaven ble det ikke 

skilt mellom kvinner og menn, men siden alle donorer fra musculi interspinales er kvinner 

kan vi se det i sammenheng. Økt mengde av type I fiber i kvinner kan skyldes forbedret 

blodflow til muskel og derved vil oksidativ glukose- og fettsyre-metabolisme også øke [101].  

 

4.4 Glukosemetabolisme og behandlingseffekter av 

CDN1163 
For å kunne verifisere effekten av SERCA-aktivatoren CDN1163 i humane myotuber og se 

om denne vil føre til metabolske endringer, ble cellene behandlet med CDN1163 og deretter 

ble deoksyglukoseopptaket bestemt. Det ble funnet en signifikant økning av deoksyglukose-

akkumulering i myotubene ved akuttbehandling med SERCA-aktivatoren i 4 timer. På den 

annen side gav kronisk behandling med CDN1163 ingen signifikant endring i deoksyglukose-

akkumulering i myotubene.  

 

Når det ble sett på akutte behandlingseffekter av CDN1163 på glukosemetabolismen ble det 

observert signifikante effekter for glukoseoksidasjonen, for glukoseopptak for den laveste 

konsentrasjonen og for den fraksjonelle glukoseoksidasjonen. Totaleffekt av akuttbehandling 

viste signifikant effekt for glukoseoksidasjonen når myotubene ble behandlet med CDN1163. 

Park et al. viste at SERCA2-pumpen er en viktig regulator av ER stress og 

glukosehomeostase i overvektige individer [71] og siden CDN1163 virker på SERCA2 så 

stemmer resultatene fra denne oppgaven med studien til Kang et al. som fant at CDN1163 er 

en allosterisk aktivator av SERCA2b og øker Ca2+-transport og forbedrer glukosehomeostase 

ved å etterligne effekten av sarkolipin (SLN) [69]. Det finnes ikke noen litteratur på 

energimetabolisme etter behandling av muskelceller med CDN1163, dermed er det ikke 

mulig å sammenligne effektene på energiomsetningen mot tidligere litteratur. Qaisar et al. 

viste at det var mulig å beskytte cellene mot mitokondriell dysfunksjon og oksidativt stress 

ved hjelp av CDN1163 [75]. Flere har vist at en adenosinantagonist som koffein har en 

termogen effekt på grunn av økt kalsiumsykling, og siden CDN1163 er en koffeinanalog kan 
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det ha lignede virkningsmekanisme som for koffein [7, 102]. Rosser et al. viste at koffein 

øker antall og varighet av åpne SR-kalsiumkanaler og øker kalsiumfrigjøring fra 

sarkoplasmatisk retikulum (SR) som fører til flere muskelkontraksjoner [103].  I en annen 

studie gjort av Tsuda et al. ble det vist at koffein promoterer kontraksjonsindusert aktivering 

av pentosefosfat signaleringsvei og stimulerer beta-oksidasjon av fatty acyl-CoA [104].  

 

Ved elektrisk pulsstimulering (EPS) i 24 timer og deretter akuttbehandling med CDN1163 (i 

4 timer) ble det observert en signifikant økning av CO2-produksjonen fra glukose i 

myotubene behandlet med CDN1163 og EPS ved den høyeste konsentrasjonen av CDN (10 

µM). Totaleffekter av akuttbehandling med CDN1163 viste således en signifikant effekt på 

CO2-produksjon i myotubene i forhold til kontroll. Det ble sett redusert glukoseoksidasjon 

når myotubene ble behandlet med EPS alene. Det var også en signifikant effekt på 

celleassosiert radioaktivitet (CA) når myotubene ble behandlet med CDN1163 sammen med 

EPS eller ved EPS alene. Tilsvarende ble sett for glukoseopptak og fraksjonell oksidasjon av 

glukose. Nikolic et al. studerte effekt av kronisk lavfrekvent EPS (48 timer) i myotuber som 

resulterte i økt oksidativ kapasitet av cellene ved økning av glukosemetabolismen, både 

glukoseopptak og -oksidasjon og økt fettsyreoksidasjon (CO2). EPS- metoden har blitt 

utviklet for å studere effekter av in vitro-trening på muskel energimetabolisme. EPS-metoden 

er vist å gi metabolske endringer som tilsvarer trening slik som økt mitokondriell biogenese 

og økt glukose- og fettsyreoksidasjon [79]. Feng et al. gjorde også en studie med myotuber 

fra overvektige donorer som viste økt glukoseoksidasjon i myotubene etter EPS-behandling 

[105]. Nedachi et al. viste at EPS-indusert kontraksjon i C2C12 myotuber (mus) resulterte i 

aktivering av både AMPK og stressindusert MAPK kaskader, og førte til GLUT4-

transporterresirkulering som var ansvarlig for økt glukoseopptak ved trening [52]. I denne 

masteroppgaven ble det ikke undersøkt EPS-effekt på oljesyremetabolismen, derfor er det 

ikke mulig å sammenligne EPS-effekt på glukose og fettsyremetabolismen. I en annen studie 

ble det vist at cellene mest sannsynlig bruker glukose for ATP-generering etter EPS og det 

ble ikke sett økt fettsyreoksidasjon [64]. Röhling et al. viste sammenhengen mellom akutt og 

kronisk trening in vivo på glukoseopptaket og konkluderte med at jo høyere intensitet jo 

bedre ble glukoseopptaket i kroppen [54]. I denne masteroppgaven ble det gjort akutt (4 

timer) og kronisk (5 dager) forbehandling med CDN1163 og elektrisk pulsstimulert i 24 

timer, det vært interessant å undersøke om lengre behandlingstid med EPS ville øke 

glukoseopptaket i myotubene ytterligere.  
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Satelittceller som vokser i kultur (myoblaster) og modnes til myotuber viser metabolske 

karakteristika som ses for glykolytiske type II muskelfibre,  og cellene er således 

karakterisert av lav mitokondriell oksidativ kapasitet hvor karbohydrater blir prioritert over 

lipider som energisubstrat [79].  

 

Det er viktig å vite forskjellen mellom fysiologisk trening og EPS-indusert kontraksjon er at 

fysiologisk trening og dens effekt på skjelettmuskulatur er avhengig treningens intensitet. 

EPS-indusert kontraksjon i C2C12 myotuber viste at både AMPK og MAPK kaskader 

aktiveres og fører til GLUT4-resirkulering som er ansvarlig for økt glukose opptak [52]. 

 

Oksidasjon og celleassosiert radioaktivitet (CA) for glukose var signifikante økt ved den 

høyeste konsentrasjonen når myotubene ble kronisk behandlet med CDN1163 (5 dager) både 

alene og kombinert med EPS. Det samme gjaldt glukoseopptaket. Det var ingen signifikante 

effekter på den fraksjonelle glukoseoksidasjonen etter kronisk behandling. Det var også en 

signifikant EPS effekt på glukoseoksidasjonen. Det ble også sett på totaleffekter etter kronisk 

CDN1163 hvor man observerte signifikant økning ved behandling med CDN1163 alene eller 

kombinert med EPS, og en signifikant EPS-effekt på glukoseoksidasjonen. Det ble også sett 

signifikant EPS-effekt på CA både for EPS alene eller kombinert med SERCA-aktivator 

sammenlignet med kontroll. Det samme ble også sett for glukoseopptaket i cellene. 

 

 

4.5 Oljesyremetabolisme og behandlingseffekter av 

CDN1163 
Substratoksidasjonsforsøkene viste at FCCP økte energimetabolisme av oljesyre. FCCP førte 

til økt mitokondriell fettsyreoksidasjon (CO2), men redusert dannelse av syreløselige 

metabolitter (ASM). Det ble sett signifikant akutt CDN1163-effekt for CO2/ASM-ratio og 

fraksjonell fettsyreoksidasjon. Signifikant FCCP-effekt for alle konsentrasjoner ble også sett 

ved måling av forholdet CO2/ASM (økning av dette forholdet indikerer at fullstendig 

fettsyreoksidasjon i cellene øker) og for den fraksjonelle oksidasjonen av oljesyre. FCCP-

effekten viste ikke å være avhengig av konsentrasjonen til CDN1163. Totaleffekter av 

CDN1163 og FCCP viste synergistisk effekt på CO2/ASM-ratio og fraksjonell oksidasjon.  
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Ved kroniske forsøk er FCCP tilsatt akutt etter 5 dagers forbehandling med CDN1163 i 

myotuber og viste at FCCP førte til redusert oljesyreoksidasjon hvor effekten var 

konsentrasjonsavhengig, og hvor man observerte redusert oksidasjon ved økende 

konsentrasjon av CDN1163. Det ble i tillegg observert at den kroniske behandling med 

CDN1163 effekt som økte opptak av oljesyre i myotubene. Effekten av CDN1163 og FCCP 

på oljesyremetabolismen viste seg således å være konsentrasjonsavhengig. Effekten reduseres 

ved høyere konsentrasjon av CDN1163.  

 

Ved måling av syreløselige metabolitter (ASM) ble det sett FCCP-effekt både ved 

akuttbehandling av CDN1163 (4 timer) og etter kronisk behandling (5 dager). Det ble sett 

signifikant synergistisk effekt av FCCP i kombinasjon med SERCA-aktivatoren. Fettsyrer vil 

entre mitokondriene og produsere acetyl-CoA under 𝛽-oksidasjonen som går videre i Kreb´s 

syklus og elektrontransportkjeden i mitokondriematriks som fører til CO2 produksjon og 

ATP-generering i elektrontransportkjeden. Når for mye fettsyrer er til stede vil det kunne 

være en byrde for mitokondriene. Mitokondriene gjennomgår ufullstendig fettsyreoksidasjon. 

Ufullstendig fettsyreoksidasjon forverrer glukose oksidasjonen og medfører insulinresistens i 

skjelettmuskel [58, 106]. 

 

CO2 produksjon forteller om den fullstendige oljesyreoksidasjonen, mens syreløselige 

metabolitter er den ufullstendige oljesyreoksidasjonen. Forholdet mellom fullstendig og 

ufullstendig oljesyreoksidasjon gir et mer helhetlig bilde av oljesyremetabolismen. I denne 

oppgaven ble det valgt å ikke ta med syreløselige metabolitter i beregning av den fraksjonelle 

oljesyreoksidasjonen da det var manglende ASM-målinger i noen forsøk. Det er dermed ikke 

mulig å trekke endelige konklusjoner. Det er antagelig ulike mekanismer om FCCP og 

CDN1163 akutt blir tilsatt myotubene eller ved kronisk behandling at FCCP blir tilsatt etter 

behandling med CDN1163 over lang tid.  

 

FCCP er en mitokondriell frikobler og fører til økt mitokondriell respirasjon og påvirker Ca2+ 

homeostasen ved å senke Ca2+ bufferkapasitet av mitokondriene [107]. FCCP øker dermed 

CO2 produksjonen av oljesyre [90]. Tilsetning av FCCP førte til signifikant økt effekt for alle 

konsentrasjoner av CDN1163. McLaughlin et al.viste at FCCP fungerer som frikobler av 

oksidativ fosforylering ved å transportere protoner over den mitokondrielle indre membranen 

[90]. Kang et al. viste at CDN1163-behandlede ob/ob mus fikk signifikant redusert lipidnivå i 

blodet. Det ble også sett på noen gener involvert i lipidmetabolismen, og selv om det ikke var 
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signifikante effekt på disse genene, var de oppregulert i leveren til CDN1163-behandlede 

ob/ob mus. I tillegg ble det vist reduksjon av hel kroppsmasse fett, lavere nivå av kolesterol, 

fettsyrer og TAG, samt økning av lipidoksidasjonen [69]. Huynh et al. viste at fettsyrer som 

ikke undergår fullstendig oksidasjon vil bidra til lipidoksidasjonen ved dannelse av 

syreløselige metabolitter [108]. CDN1163 er vist å øke SERCA-aktiviteten i mikrosomer, 

forbedre Ca2+-opptak i ER og øke SERCA aktivitet in vivo [69, 109]. I denne oppgaven ble 

det sett tydelige CDN1163-effekter ved tilstedeværelsen av FCCP, og man antar en 

mitokondriell effekt ved en synergistisk effekt ved at CDN1163 fungerer som frikobler og 

påvirker Ca2+-influks i mitokondrie. Det vil derfor være interessant å undersøke denne 

effekten i videre studier.  

 

4.6 Genekspresjon og behandlingseffekter av CDN1163 
I tidligere studier er det vist at genekspresjon av MYH7 som koder for fibertype I (MHCI) 

økte og MYH2 som koder for MHCIIa enten ble redusert eller var uendret ved elektrisk 

pulsstimulering, og dersom man så på forholdet mellom de to fibertypene ville dette være økt 

[78, 79]. Feng et. al viste at MHCI-uttrykket økte i muskelceller fra normalvektige donorer 

etter behandling med EPS [105].  

 

I denne oppgaven ble det bare sett på genekspresjon i celler fra musculi interspinales. Det ble 

vist en tendens til redusert ekspresjon av mRNA MYH2 for fibertype 2 i myotubene både der 

det var blitt behandlet med CDN1163 og der det var blitt behandlet med CDN1163 kombinert 

med elektrisk pulsstimulering. MYH7 ekspresjonen var uforandret uansett ved behandling 

med enten CDN1163 eller i kombinasjon med EPS. Dette stemte godt med det som har blitt 

observert tidligere [79, 105].  

 

I en tidligere studie av Kang et al. ble det funnet av CDN1163 økte ekspresjonen av 

PPARGC1a i leverceller fra mus som er en viktig faktor mitokondriell biogenese [69]. I 

denne oppgaven ble det ikke sett noen økning av dette genet når den ble korrigert for RPLP0 

verken ved behandling med SERCA-aktivatoren alene eller sammen med elektrisk 

pulsstimulering. Nikolic et al. viste også samme tendens til økning av PPARGC1a ved 

kronisk lavfrekvent EPS av myotubene sammenlignet med kontroll [79]. I en annen studie 

ble det vist at ekspresjon av PGC-1a øker etter trening, og at det var en positiv korrelasjon 

mellom ekspresjon av PGC-1a og maksimalt oksygenopptak [110]. PPARGC1a er kjent for å 
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være hovedregulator av mitokondriell funksjon og biogenese, og dermed regnes som en 

viktig faktor for cellulære endringer forårsaket av trening. Det var tendens til økning, selv om 

denne ikke var signifikant. Kang et al. undersøkte aktivering av AMPK ved å se på 

ekspresjon av PPARGC1a. Overuttrykk og aktivering av AMPK reduserte ER stressrespons 

og økte SERCA2s aktivitet. Studien viste at CDN1163 kunne gi beskyttende metabolske 

fordeler gjennom SERCA2b-aktivering av AMPK, forbedret glukosehomeostase, redusert 

ER-stress og mitokondriell dysfunksjon, samt motvirke diabetes og metabolske sykdommer 

[69, 111].  

 

Det har blitt gjort en lineær regresjonsanalyse mellom alder på muskelcelledonor og mRNA- 

ekspresjon av PDK4 og PPARGC1a i myotuber, og det ble vist at mRNA ekspresjonen ikke 

korrelerte med alder [83]. Videre ble det valgt å undersøke ekspresjonen av PDK4 hvor 

denne økte ved EPS, men dette var ikke signifikant. Hadde det vært en signifikant økt 

ekspresjon så hadde det stemt godt overens med det som har blitt funnet i studie gjort av 

Nikolic et al. som viste at det var økt mRNA nivå av PDK4 etter 24 timer med lav frekvens 

EPS stimulering [79]. Det ble heller ikke vist noen effekt av SERCA-aktivatoren på 

ekspresjonen av PDK4.  

 

Det ble observert økt mRNA-ekspresjon av IL-6 etter EPS og EPS sammen med CDN1163. 

Selv om ekspresjonen av IL-6 viste tegn til økning, var denne ikke signifikant. Økningen av 

IL-6 etter EPS stemmer godt med studier som er blitt gjort tidligere som viser økt IL-6 nivå 

under trening og at skjelettmuskulatur er den dominerende kilden for denne økningen i blodet 

[112]. Nedachi et al. og Nicolic et al. viste at det var tendens til økning av IL-6 etter EPS 

behandling [52, 79]. Økt nivå av IL-6 nivå in vivo etter trening i skjelettmuskulatur styrker at 

elektrisk pulsstimulering etterligner trening [79].  
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4.7 Veien videre  
I løpet av en kort masterperiode er det ikke mulig å gjøre alle ønskelige forsøk. Mange steder 

i oppgaven var det ikke mulig å sammenligne celler fra de to ulike muskeltypene fordi det 

ikke var utført tilstrekkelig antall forsøk. Arbeidet i denne masteroppgaven er basert på 

resultater fra muskelceller isolert fra 8 frivillige individer. Det ble gjort forsøk med celler fra 

to ulike donorer med muskelcelletypen musculi interspinales (MI) og 6 donorer med 

muskeltype musculus vastus lateralis. Dermed vil antall forsøk med MI-myotuber ikke få stor 

nok validitet til å trekke sikre konklusjoner når resultater skal sammenlignes. 

 

Det er klare forskjeller mellom kronisk og akuttbehandling med SERCA-aktivatoren 

CDN1163, og resultater kan ikke direkte sammenlignes på grunn av forskjellig design av 

disse forsøkene. Ved kronisk behandling med CDN1163, er ikke CDN tilsatt i trappemediet 

når energiomsetningen måles, men ved akuttbehandling er CDN og radioaktivt substrat tilsatt 

samtidig til myotubene.  

 

Det hadde vært ønskelig å se på ekspresjonen av andre viktige metabolske proteiner slik som 

AMPK, GLUT4 og FAT/CD36 for å kunne få et klarere bilde av hvilke effekter CDN1163 

har på glukose- og fettsyremetabolismen. Samtidig hadde det vært interessant å se på mer på 

den akutte synergistiske effekten FCCP og CDN1163 har når de kombineres. EPS-effekt ble 

kun på glukosemetabolismen og ikke på oljesyremetabolismen på grunn av tidligere funn av 

mindre effekt av denne behandlingen på oljesyremetabolismen i humane myotuber.  
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5 Konklusjon 
 

Ved sammenligning av glukose- og fettsyremetabolismen i musculus vastus lateralis og 

musculi interspinales ble det sett ulike responser i celleassosiert (CA) radioaktivitet for 

glukose og oljesyre og for oljesyreopptak. Musculus vastus lateralis prolifererte seinere, men 

ble til lengre myotuber, sammenlignet med musculi interspinales som prolifererte raskere og 

ble til kortere myotuber.   

En kombinasjon av elektrisk pulsstimulering (EPS) og CDN1163 ga noen effekter på 

glukosemetabolismen. Forsøkene med EPS viste signifikante effekter på både oksidasjon, 

celleassosiert radioaktivitet, opptak og fraksjonell oksidasjon av glukose i myotubene både i 

kombinasjon og uten, ved både akutt og kronisk behandling med SERCA-aktivatoren. 

Metabolismen av glukose i myotubene viste at CDN1163 i kombinasjon med elektrisk 

pulsstimulering forbedret oksidasjonen, CA, og glukoseopptak i myotubene. I akuttforsøkene 

med oljesyre gjort med CDN1163 sammen med FCCP ble det vist synergistisk effekt i 

akuttbehandling og gir økt oksidasjon, CA, CO2/ASM-ratio og fraksjonell oksidasjon av 

fettsyrer i myotubene. Når myotubene ble behandlet over 5 dager ble det ikke sett tilsvarende 

effekt av FCCP. Elektrisk pulsstimulering sammen med CDN-behandling viste tendens til økt 

ekspresjon av PDK4, IL-6 og PPARGC1a, men reduksjon av MYH2 og MYH7.  CDN1163 

alene viste effekter på noen av de laveste konsentrasjonene og viste effekt på 

deoksyglukoseakkumulering ved akuttforsøk.  Dersom det hadde vært mer tid hadde jeg sett 

på uttrykk av SERCA i de to forskjellige muskeltypene i kombinasjon med forskjellige 

behandlinger. Det har blitt vist at CDN1163 kan påvirke både glukoseopptak og -oksidasjon 

og dermed ha en gunstig effekt på glukosemetabolismen ved å øke glukoseopptak og lagring 

i humane myotuber. Det ble også funnet interessante effekter av CDN1163 på 

fettsyremetabolismen som krever videre studier. 

 

 

 

 

 

 

 



	 83	

 



	84	

Litteraturliste 
1. World Health Organization. Obesity and overweight.  [cited 09.01.2020]; Available 

from: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight   
 

2. World Health Organization. Obesity.  [cited 09.01 2020]; Available from: 
https://www.who.int/topics/obesity/en/ 

3. World Health Organization. European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020.  
[cited 09.01.2020]; Available from: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_
140426.pdf 

 
4. H. P. Rang, M.M.D., J. M. Ritter, R. J. Flower, G. Henderson, Rang and Dale´s 

Pharmacology. 7th. ed. 2012, London, UK: Elsevier Limited. 

5. Thomas, T.A.G.W.A., In the clinic: obesity. Annals of internal medicine, 2013. 
159(5): p. ITC3-ITC16. 

6. Gadde, K.M., et al., Obesity. Journal of the American College of Cardiology, 2018. 
71(1): p. 69-84. 

7. Astrup, A., Thermogenic Drugs as a Strategy for Treatment of Obesity. Endocrine, 
2000. 13: p. 207-212. 

8. Mashili, F.K., Regulators of glucose and lipid metabolism in skeletal muscle and 
serum implications for obesity and type 2 diabetes 1st. ed. 2013, Stockholm, Sverige: 
Karolinska institutet. 

9. World Health Organization. Body mass index - BMI. [cited 09.01 2020]; Available 
from: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-
healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi 

 

10. Folkehelseinstituttet. Overvekt og fedme i Noreg. 

11. Avenell A, B.J., Brown TJ, Poobalan A, Aucott L, Stearns SC, Smith WC, Jung RT, 
Campbell MK, Grant AM., Systematic review of the long-term effects and economic 
consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. 
Health Technology Assessment 2004. 8(21). 

12. Helsedirektoratet. Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos 
voksne, Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten. [cited 14.03.2020]; 
Available from: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/overvekt-og-fedme-
hos-voksne/Overvekt%20og%20fedme%20hos%20voksne%20 

13. Folkehelseinstituttet. Fysisk inaktivitet - voksne (indikator 7). 2017 [cited 
11.04.2020]; Available from: https://www.fhi.no/nettpub/ncd/fysisk-aktivitet/voksne/. 



	 85	

14. Greenway, C.J.R.F.L., Obesity medications in development. Expert Opinion on 
Investigational Drugs, 2019. 29: p. 63-71. 

15. A. Chatzigeorgiou, E.K., A. G. Papavassiliou & M. Koutsilieris, Peripheral targets in 
obesity treatment: a comprehensive update. 2014. 

16. Michael A. Valentino, J.E.L.S.A.W., Central and Peripheral Molecular Targets for 
Anti-Obesity Pharmacotherapy. Clinical pharmacology and therapeutics, 2010. 87(6). 

17. Muthu Periasamy, J.J.H.a.F.C.G.R., Skeletal Muscle Thermogenesis and Its Role in 
Whole Body Energy Metabolism. Diabetes & Metabolism Journal, 2017. 41. 

18. Muthu Periasamy, S.K.M., Sanjaya Kumar Sahoo, Sushant Singh, Felipe C. G. Reis, 
and Naresh Chandra Bal, Role of SERCA Pump in Muscle Thermogenesis and 
Metabolism. Comprehensive Physiology, 2017. 7: p. 879-890. 

19. Jens Petter Berg, P.i.m., Universitetet i Oslo. ghrelin. 2018 [cited 27.02.2020]; 
Available from: https://sml.snl.no/ghrelin. 

20. P. Mårin, M.K., P. Björntorp, Androgen Treatment of Middle-Aged, Obese Men: 
Effects on Metabolism, Muscle and Adipose Tissues. The European Journal of 
Medicine, 1992. 1(6). 

21. Amanda S. Mangolim, M., Leonardo A. R. Brito, BS, Vania S. Nunes-Nogueira, 
Effectiveness of testosterone therapy in obese men with low testosterone levels, for 
losing weight, controlling obesity complications, and preventing cardiovascular 
events. Medicine, 2018. 97(17): p. e0482. 

22. Amy M.Heck, J.A.Y., K. A. Calis, Orlistat, a New Lipase Inhibitor for the 
Management of Obesity. Pharmacotherapy, 2000. 20(3). 

23. Jain, A.E.A.S.K., Adiponectin, a Therapeutic Target for Obesity, Diabetes, and 
Endothelial Dysfunction. International Journal of Molecular Sciences, 2017. 18(6). 

24. Maria J. Pereira, J.W.E., Emerging Role of SGLT-2 Inhibitors for the Treatment of 
Obesity. Drugs, 2019. 79: p. 219-230. 

25. Norsk legemiddelhåndbok. L23.4 Legemidler mot overvekt/fedme. 2017 [cited 09.01 
2020]; Available from: 
https://www.legemiddelhandboka.no/L23.4/Legemidler_mot_overvekt/fedme. 

26. Norsk legemiddelhåndbok. L3.1.2.2 Liraglutid. 2013  [cited 11.04.2020]; Available 
from: https://www.legemiddelhandboka.no/L3.1.2.2/Liraglutid. 

27. Sherman MM, U.S., Rey JA, Naltrexone/Bupropion ER (Contrave): Newly Approved 
Treatment Option for Chronic Weight Management in Obese Adults. P & T: a Peer-
reviewed Journal for Formulary Management, 2016. 

28. Norsk legemiddelhåndbok, L23.4.1 Orlistat. Norsk legemiddelhåndbok, 2017. 



	86	

29. Z. Dong, L.X., H. Liu, Y. Lv, Q. Zheng, L. Li, Comparative efficacy of five long-term 
weight loss drugs: quantitative information of medication guidelines. Obesity 
Reviews, 2017. 18(12): p. 1377-1385. 

30. Kunnskapssenteret. Kirurgisk behandling ved fedme 2014 [cited 10.03.2020]; 
Available from: https://www.fhi.no/publ/2014/kirurgisk-behandling-ved-fedme/ 

31. Diabetesforbundet. Diabetes type 2. 2016  [cited 14.03.2020]; Available from: 
https://www.diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/. 

32. Czech, M.P., Insulin action and resistance in obesity and type 2 diabetes. Nature 
Medicine, 2017. 23(7): p. 804-814. 

33. RA., D., Pathogenesis of type 2 diabetes mellitus 2004. 88(4): p. 787-835. 

34. World Health Organization. Diabetes. 2018 [cited 20.04.2020]; Available from: 
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/diabetes. 

35. Helsedirektoratet. Blodsukkersenkende behandling og behandlingsmål ved diabetes 
type 2  [cited 12.04.2020]; Available from: 
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/behandling-med-
blodsukkersenkende-legemidler-ved-diabetes/blodsukkersenkende-behandling-og-
behandlingsmal-ved-diabetes-type-2. 

36. (NTNU), B.O.Å. Diabetes. 2019 [cited 09.01 2020]; Available from: 
https://sml.snl.no/diabetes. 

37. Norsk legemiddelhåndbok. T3.1 Diabetes mellitus. 2015 [cited 08.03.2020]; 
Available from: https://www.legemiddelhandboka.no/T3.1/Diabetes_mellitus. 

38. Johan Halse og Jens Petter Berg. HbA1c. 2019 [cited 2020 09.01.2020]; Available 
from: https://sml.snl.no/HbA1c. 

39. Norsk legemiddelhåndbok. T3.1.3 Behandling. 2015 [cited 08.03.2020]; Available 
from: https://www.legemiddelhandboka.no/T3.1.3/Behandling. 

40. Norsk legemiddelhåndbok. L3.2 Perorale blodglukosesenkende midler 2015 [cited 
01.04.2020]; Available from: 
https://www.legemiddelhandboka.no/L3.2/Perorale_blodglukosesenkende_mid. 

41. Norsk legemiddelhåndbok. T3.1.3.1 Insulinbehandling. 2015  [cited 10.01.2020]; 
Available from: https://www.legemiddelhandboka.no/T3.1.3.1/Insulinbehandling. 

42. Diabetesforbundet. Insulinresistens (nedsatt insulinfølsomhet) kan gi høyere 
blodsukker. 2015 [cited 21.01 2020]; Available from: 
https://www.diabetes.no/leksikon/i/insulinresistens-nedsatt-insulinfolsomhet/. 

43. Tremblay F, D.M., Marette A Regulation of GLUT4 traffic and function by insulin 
and contraction in skeletal muscle. Frontiers in Bioscience, 2003. 

44. Richter EA, H.M., Exercise, GLUT4, and skeletal muscle glucose uptake. 2013. 



	 87	

45. B. D. Cuevas, Y.L., M. Mao, J. Zhang, R. LaPushin, K. Siminovitch & G. B. Mills, 
Tyrosine Phosphorylation of p85 Relieves Its Inhibitory Activity on 
Phosphatidylinositol 3-kinase. Journal of Biological Chemistry, 2001. 276(29): p. 
27455-27461. 

46. Olav Sand, Ø.V.S.o.E.H., Menneskets fysiologi. 2. ed. 2014: Gyldendal Akademisk. 

47. Lodish H, B.A., Zipursky SL, et al., Section 18.4, Muscle: A Specialized Contractile 
Machine, in Molecular Cell Biology, W.H. Freeman, Editor. 2000: New York. 

48. Frontera, W.R. and J. Ochala, Skeletal Muscle: A Brief Review of Structure and 
Function. Calcified Tissue International, 2015. 96(3): p. 183-195. 

49. Allison R. Gillies, B.S.R.L.L., Structure and Function of the Skeletal Muscle 
Extracellular Matrix. Muscle Nerve, 2011. 44: p. 318-331. 

50. Norio Yamamoto, M.U., Takuya Sato, Kengo Kawasaki, Keisuke Sawada, Kyuichi 
Kawabata, Hitoshi Ashida, Measurement of Glucose Uptake in Cultured Cells. 2011. 

51. A.H. Khan, J.E.P., Insulin regulation of glucose uptake: a complex interplay of 
intracellular signalling pathways. Diabetologia, 2002. 45. 

52. Taku Nedachi, H.F.M.K., Contractile C2C12 myotube model for studying exercise-
inducible responses in skeletal muscle. American Journal of Physiology, 2008. 
295(5). 

53. Xin Guo, H.L., Hang Xu, Shihlung Woo, Hui Dong, Fuer Lu, Alex J. Lange, 
Chaodong Wu, Glycolysis in the control of blood glucose homeostasis Acta 
Pharmaceutica Sinica B, 2012. 2(4): p. 358-367. 

54. Martin Röhling, C.H., Theodor Stemper & Karsten Müssig, Influence of Acute and 
Chronic Exercise on Glucose Uptake. Journal of Diabetes Research, 2016. 

55. G.H. Thoresen, N.P.H., S.S. Bakke, V.Aas, A.C.Rustan, Metabolic switching of 
human skeletal muscle cells in vitro Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty 
Acids, 2011. 85(5): p. 227-234. 

56. Jill A. Bell, M.A.R., Leslie A. Consitt, Ola J. Martin, Kimberly R., Haynie, Matthew 
W. Hulver, Deborah M. Muoio and G. Lynis Dohm, Lipid Partitioning, Incomplete 
Fatty Acid Oxidation, and Insulin Signal Transduction in Primary Human Muscle 
Cells: Effects of Severe Obesity, Fatty Acid Incubation, and Fatty Acid 
Translocase/CD36 Overexpression. The Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism, 2010. 95(7): p. 3400-3410. 

57. Debby P.Y.Koonen, J.F.C.G., Arend Bonen, Joost J.F.P.Luiken, Long-chain fatty acid 
uptake and FAT/CD36 translocation in heart and skeletal muscle. Biochimica et 
Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids, 2005. 1736(3): p. 
163-180. 

58. Ussher, J.R., The Role of Incomplete Fatty Acid β-Oxidation in the Development of 
Cardiac Insulin Resistance. Biochemistry in Health and Disease, 2014. 11. 



	88	

59. Robert W. Schwenk, G.P.H., Joost J.F.P. Luiken, Arend Bonen, Jan F.C. Glatz, Fatty 
acid transport across the cell membrane: Regulation by fatty acid transporters 
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 2010. 82(4-6): p. 149-164. 

60. Hoy, M.J.W.A.J., Lipid metabolism in skeletal muscle: generation of adaptive and 
maladaptive intracellular signals for cellular function. American Journal of 
Physiology, 2012. 302(11): p. e1315-e1328. 

61. Virginie Bourlier, C.S.-L., Kaie Louche, Pierre-Marie Badin, Claire Thalamas, 
Isabelle de Glisezinski, Dominique Langin, Coralie Sengenes, Cedric Moro, 
Enhanced Glucose Metabolism Is Preserved in Cultured Primary Myotubes From 
Obese Donors in Response to Exercise Training. The Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism, 2013. 98(9): p. 3739-3747. 

62. Wolfe, B.B.R.a.R.R., Regulation of fatty acid oxidation in skeletal muscle Annual 
Review of Nutrition, 1999. 19: p. 463-484. 

63. Bruce Alberts, D.B., Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, 
Keith Roberts & Peter Walter, Essential Cell Biology, ed. M. Morales. 2014, New 
York, United States of America: Garland Science. 

64. Lund J, R.A., Løvsleten NG,Mudry JM, Langleite TM, Feng Yz, Stensrud C, Brubak 
MG, Drevon CA, Birkeland KI, Kolnes KJ, Johansen El, Tangen DS, Stadheim HK, 
Gulseth Hl, Krook A, Kase ET, Jensen K, Thoresen GH, Exercise in vivo marks 
human myotubes in vitro: Training-induced increase in lipid metabolism. PloS One, 
2017. 12. 

65. Goodyear, K.I.S.L.J., Exercise and type 2 diabetes: molecular mechanism regulating 
glucose uptake in skeletal muscle. Advances in Physiology Education, 2014. 38(4): p. 
308-314. 

66. Goedecke J.H., M.L.K., The Effect of Exercise on Obesity, Body Fat Distribution and 
Risk for Type 2 Diabetes. Diabetes and Physical Acitivity, 2014. 60: p. 82-93. 

67. Rodrigo M. Pereira, L.P.d.M., Vitor R. Munoz, Adelino S. R. da Silva, Rodrigo S. 
Gaspar, Eduardo R. Ropelle, José R. Pauli. , Molecular mechanism of glucose uptake 
in skeletal muscle at rest and in response to exercise 2017. 

68. Periasamy M, K.A., SERCA pump isoforms: their role in calcium transport and 
disease Muscle & Nerve, 2007. 35(4). 

69. Soojeong Kang, R.D., Wilson Hsieh, Andrew Shin, Krisztina M. Zsebo, Christoph 
Buettner, Roger J. Hajjar and Djamal Lebeche, Small Molecular Allosteric Activator 
of the Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) Attenuates Diabetes and 
Metabolic Disorders*. Journal of Biological Chemistry, 2016. 291(10): p. 5185-5198. 

70. Sahu B., P.S., Swalsingh G. & Bal NC., Non and Epigenetic Mechanisms in 
Regulation of Adaptive Thermogenesis in Skeletal Muscle. Frontiers in 
Endocrionology, 2019. 10. 



	 89	

71. Sang Won Park, Y.Z., Jaesmin Lee, Justin Lee & Umut Ozkan, Sarco(endo)plasmic 
reticulum Ca2+-ATPase 2b is a major regulator of endoplasmic reticulum stress and 
glucose homeostasis in obesity. PNAS, 2010. 107(45): p. 19320-19325. 

72. Daniel Gamu, E.S.J., Karlee J. Hall, A. Russell Tupling, The sarcoplasmic reticulum 
and SERCA: a nexus for muscular adaptive thermogenesis. Applied Physiology, 
Nutrition, and Metabolism, 2019. 45: p. 1-10. 

73. Sjaastad, I. Mekanismer For Myokardiell Dysfunksjon. 2011[cited 19.05.2020]; 
Available from: 
https://www.legeforeningen.no/contentassets/cc717686c806414f9ee1d7d3ef0d8239/o
le-storsteins-pris-mekanismer-for-myokardiell-dysfunksjon.-ivar-sjaastad.pdf. 

74. Merck. CDN1163. [cited 03.02.2020]; Available from: 
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/sml1682?lang=en&region=NO. 

75. Rizwan Qaisar, S.B., Rojina Ranjit, Kavithalakshmi Sataranatarajan, Pavithra 
Premkumar, Kendra Huseman, Holly Van Remmen, Restoration of SERCA ATPase 
prevents oxidative stress-related muscle atrophy and weakness. Redox Biology, 2019. 
20: p. 68-74. 

76. Sigma-Aldrich, CDN1163. Sigma-Aldrich. 

77. Aas, N.N.V., Electrical Pulse Stimulation of Primary Human Skeletal Muscle Cells: 
Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology, 2019. 

78. Vigdis Aas, S.T., Merethe H. Andersen, Jørgen Jensen, Arild Chr.Rustan, Electrical 
Stimulation Improves Insulin Responses in a Human Skeletal Muscle Cell Model of 
Hyperglycemia. Annals of the New York Academy of Sciences, 2006. 967(1). 

79. Natasa Nikolic, S.S.B., Eili Tranheim Kase, Ida Rudberg, Ingeborg Flo Halle, Arild 
C. Rustan, G. Hege Thoresen & Vigdis Aas, Electrical Pulse Stimulation of Cultured 
Human Skeletal Muscle Cells as an In Vitro Model of Exercise. PloS One, 2013. 8(3). 

80. Refnes, P.E. Bein. [cited 12.04.2020]; Available from: 
https://www.olympiatoppen.no/fagstoff/kraft_styrke/artikler_kraft_styrke/styrketrenin
gsovelser/page980.html. 

81. Fawzi Kadi, N.C., Jan Henriksson, The number of satellite cells in slow and fast fibres 
from human vastus lateralis muscle. Histochemistry and Cell Biology 2005. 126: p. 
83-87. 

82. Brookbush, B. Human Movement Science & Functional Anatomy of the: Rotatores, 
Interspinales and Intertransversarii.  [cited 20.01.2020]; Available from: 
https://brookbushinstitute.com/article/rotatores-interspinales-and-intertransversarii/. 

83. Vigdis Aas, G.H.T., Arild C. Rustan, Jenny Lund, Substrate oxidation in primary 
human skeletal muscle cells is influenced by donor age. 2020: Oslo, Norge. 

84. Holck, P. vastus. 2019  [cited 20.01.2020]; Available from: https://sml.snl.no/vastus. 



	90	

85. Wensaas AJ, R.A., Lövstedt K, Kull B, Wikström S, Drevon CA, Hallén S. , Cell-
based multiwell assays for the detection of substrate accumulation and oxidation. 
Journal of lipid research, 2007: p. 961-967. 

86. QIAGEN. Buffer RLT.  [cited 25.05.2020]; Available from: 
https://www.qiagen.com/gb/shop//lab-basics/buffers-and-reagents/buffer-rlt/. 

87. QIAGEN, RNeasy Plus Mini Handbook. 2014, QIAGEN. 

88. Stephan Pabinger, S.R., Albert Kriegner, Klemens Vierlinger, Andreas Weinhäusel, A 
survey of tools for the analysis of quantitative PCR (qPCR) data. Biomolecular 
Detection and Quantification, 2014. 1(1): p. 23-33. 

89. FCCP, mitochondrial oxidative phosphorylation uncoupler (ab120081).  [cited 
15.05.2020]; Available from: https://www.abcam.com/fccp-mitochondrial-oxidative-
phosphorylation-uncoupler-ab120081.html. 

90. McLaughlin, R.B., The molecular mechanism of action of the proton ionophore 
FCCP (carbonylcianide p-trifluoromethoxyphenylhydrazone). Biophys J., 1983. 
41(3): p. 381-398. 

91. M. Gaster, S.R.K., H. Beck-Nielsen & H.D. Schrøder, A cellular model system of 
differentiad human myotubes. APMIS, 2001. 109(11). 

92. Aas, V., et al., Are cultured human myotubes far from home? Cell and Tissue 
Research, 2013. 354(3): p. 671-682. 

93. Robert R. Henry, L.A., Svetlana Nikoulina & Theodore P. Ciaraldi, Insulin Action 
and Glucose Metabolism in Nondiabetic Control and NIDDM Subjects: Comparison 
Using Human Skeletal Muscle Cell Cultures. Diabetes, 1995. 44(8): p. 936-946. 

94. Stephanie Chanon, C.D., Aurelie Vieille-Marchiset, Maud Robert, Charna Dibner, 
Chantal Simon & Etienne Lefai, Glucose Uptake Measurement and Response to 
Insulin Stimulation in In Vitro Cultured Human Primary Myotubes. Journal of 
Visualized Experiments, 2017. 124: p. 55743. 

95. D. B. Thompson, R.P.V.O., Human Primary Myoblast Cell Cultures From Non-
Diabetic Insulin Resistant Subjects Retain Defects in Insulin Action. J Clin Invest., 
1996. 98(10): p. 2346-2350. 

96. Bradford, M.M., A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical 
Biochemistry, 1976. 72(1-2): p. 248-254. 

97. Western blot protocol.  [cited 19.05 2020]; Available from: 
https://www.abcam.com/protocols/general-western-blot-protocol. 

98. Western Blotting- A Beginner´s Guide.  [cited 19.05.2020]; Available from: 
https://www.abcam.co.jp/ps/products/131/ab131366/documents/Western%20blotting
%20-%20a%20beginner%27s%20guide.pdf. 



	 91	

99. Spiering, L., Skjelettmuskelceller isolert fra musculus vastus lateralis og musculi 
interspinales har ulike egenskaper i kultur in Seksjon for farmakologi og farmasøytisk 
biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 
2019, Universitetet i Oslo: Oslo, Norge. p. 89. 

100. Amy C. Maher, M.H.F., Robert J. Isfort, Alex R. Varbanov, Xiaoyan A. Qu & Mark 
A. Tarnopolsky, Sex Differences in Global mRNA Content of Human Skeletal Muscle. 
PloS One, 2009. 4(7): p. e6335. 

101. Kiens, A.-M.L.B., Gender Differences in Skeletal Muscle Substrate Metabolism- 
Molecular Mechanisms and Insulin Sensitivity. Front Endocrinol 2014. 13(5). 

102. Badmaev, S.J.S.a.V., A review of Natural Stimulant and Non-stimulant Thermogenic 
Agents. Phytotherapy Research, 2016. 30(5): p. 732-740. 

103. Joelle I. Rosser, B.W.M.C.H., Effect of physiological levels on caffeine on Ca2+ 
handling and fatigue development in Xenopus isolated signle myofibers. American 
Journal of Physiology, 2009. 296: p. R1512-R1517. 

104. Satoshi Tsuda, T.H.T.E., The Effects of Caffeine on Metabolomic Responses to 
Muscle Contraction in Rat Skeletal Muscle Nutrients, 2019. 11(8): p. 1819. 

105. Yuan Z. Feng, N.N., Siril S. Bakke, Eili T. Kase, Kari Guderud, Jøran Hjelmesæth, 
Vigdis Aas, Arild C. Rustan & G. Hege Thoresen, Myotubes from lean and severely 
obese subjects with and without type 2 diabetes respond differently to an in vitro 
model of exercise. American Journal of Physiology, 2014. 7(308). 

106. Kwak, H.-B., Exercise and obesity-induced insulin resistance in skeletal muscle. 
Integrative Medicine Research, 2013. 2(4): p. 131-138. 

107. Stéphane Demine, P.R.T.A., Mitochondrial Uncoupling: A Key Controller of 
Biological Processes in Physiology and Diseases. Cells, 2019. 8(8): p. 795. 

108. Frank K. Huynh, M.F.G., Timothy R. Koves & Matthew D. Hirschey, Measurement 
of Fatty Acid Oxidation Rates in Animal Tissues and Cell Lines. Methods in 
Enzymology, 2014. 542: p. 391-405. 

109. Dahl, R., A new target for Parkinson´s disease: Small molecule SERCA activator 
CDN1163 ameliorates dyskinesia in 6-OHDA-lesioned rats Bioorganic & Medicinal 
Chemistry, 2017. 25(11): p. 55-57. 

110. Donal J. O´Gorman, A.K., Exercise and the Treatment of Diabetes and Obesity. 
Endrocrinology and Metabolism Clinics of North America, 2008. 37(4): p. 887-903. 

111. S. Lambernd, A.T., A. Schober, B. Platzbecker, S. W. Görgens, R. Schlich, K. 
Jeruschke, J. Weiss, K. Eckardt & J. Eckel, Contractile activity of human skeletal 
muscle cells prevents insulin resistance by inhibitoring pro-inflammaroty signalling 
pathways. Diabetologia, 2012. 55: p. 1128-1139. 

112. Stephan Glund, A.D., Yun Chau Long, Theodore Moller, Heikki A. Koistinen, 
Kenneth Caidahl, Juleen R. Zierath and Anna Krook, Interleukin-6 Directly Increases 



	92	

Glucose Metabolism in Resting Human Skeletal Muscle. Diabetes Journals 2007. 56: 
p. 1630-1637. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 93	

Appendiks  
1. Medier til celledyrkning 

1.1 Proliferasjonsmedium  

500 ml DMEM med Glutamax med 1,0 g glukose 

50 ml FCS 

2,5 ml Pen/Strep (10 000 enheter/ml) 

2,5 ml Fungizone (250 μg/ml Amphotericin) 

500 μl hEFF (10 μg/ml) 

500 μl Deksametason (0,39 mg/ml) 

3,3 BSA 7,5% løsning 

12,5 ml 1 M HEPES 

 

1.2 Differensieringsmedium 

500 ml DMEM med Glutamax med 1,0 g glukose 

10 ml FCS  

2.5 ml Pen/Strep (10 000 enheter/ml) 

2.5 ml Fungizone (250 𝜇g/ml Amphotericin)  

12.5 ml 1M HEPES  

500 μl Gentamicin (50 mg/ml)  

25 pmol Insulin 

 

2 Medier til substratoksidasjonsmetoden  

2.1 Radioaktiv glukose 

200 μmol/l glukose: 

25 μl D-[14C(U)]glukose (0,5 μCi/ml) 

0,98 μl 1 M glukose 

20,83 μl 2,4 mM BSA 

4,95 ml DPBS med HEPES 

Totalt: 5 ml 

 

2.2 Radioaktiv oljesyre 

100 μmol/l oljesyre: 

25 μl [1-14C]oljesyre (0,5 μCi/ml) 
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75,8 μl 6 mM oljesyre 

7,4 μl 2,4 mM BSA 

5 μl 1 M L-karnitin 

4,89 ml DPBS med HEPES 

Totalt: 5 ml 

 

2.3 Radioaktiv oljesyre med FCCP  

1,8 ml av medium 2.2 

1,8 μl 1mM FCCP 

 

3 Medier til westernblotting 

3.1 Høstebuffer 

2xSamplebuffer 

10 μl/ml Protease Inhibitor Cocktail 

10 μl/ml Phosphatase Inhibitor Cocktail 2 

 

3.2 2xSamplebuffer 

10 ml 0,5 mol/l Tris-HCl, pH 6,8 

8 ml glyserol 

8 ml 10 % (w/v) SDS 

14 ml dH2O 

Tilsett 10 % b-merkaptoetanol og 5 % bromfenylblått 

 

3.3 Elektroforesebuffer 

25 mmol/l Tris 

192 mmol/l glycin 

0,1 % (w/v) SDS 

Fortynnes 1:10 med dH2O, pH 8,3 

 

3.4 Blottebuffer 

200 ml 5x Transferbuffer 

600 ml dH2O 

200 ml etanol 
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3.5 1xTTBS 

10xTBS fortynnes 1:10 i dH2O 

0,05 % Tween 20 

 

3.6 10xTBS 

61 g Tris Base 

90 g NaCl 

1000 ml MilliQ-vann 

pH justeres til 8,4 med konsentrert HCl 

 

4 Medier til qPCR 

4.1 Reaksjonsblanding 

For hver pr.ve, totalt 20 μl i hvert rør: 

13,2 μl DEPC-dH2O + prøve 

2,0 μl 10 x TaqMan RT Buffer 

0,8 μl dNTP mix 

2,0 μl 10 x RT Random hexamers 

1,0 μl RNase inhibitor (20 U/μl) 

1,0 μl Multiscribe Reverse Transcriptase (50 U/μl) 

 

4.2 Standarder 

cDNA-miks: 2 μl fra hver prøve 

Standard 1000: 36 μl cDNA-miks + 144 μl nukleasefritt vann 

Standard 500: 90 μl av Standard 1000 + 90 μl nukleasefritt vann 

Standard 250: 90 μl av Standard 500 + 90 μl nukleasefritt vann 

Standard 125: 90 μl av Standard 250 + 90 μl nukleasefritt vann 

 

4.3 Fortynning av primere 

Utgangskonsentrasjon (stock) 300 μmol/l ønsket konsentrasjon 30 μmol/l. 

Fortynner 1:10= 10 μl primer + 90 μl nukleasefritt vann 

 

4.4 Fortynning av cDNA-prøver 

2,5 μl x 2 paralleller x 6 gener = 30 μl. Lager 45 μl av hver prøve for å ha litt overskudd. 

Fortynnes 1:5= 45 μl/5 = 9 μl cDNA-prøve + 36 μl nukleasefritt vann 
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4.5 SYBR Green PCR-miks 

12,5 μl 2 x SYBR Green Master Mix 

0,25 μl Primer F (Forward primer) 

0,25 μl Primer R (Reverse primer) 

9,5 μl DEPC-dH2O 

Totalt: 22,5 μl per prøve 

 

 

 

 


