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Sammendrag 
Det er velkjent at vitamin D er nødvendig for normal beinhomeostase og utvikling av 

skjelettet. Foruten effekter på beinmetabolismen har den aktive metabolitten 1,25-

dihydroksyvitamin D3 (1,25(OH)2D3) en potent immunmodulerende effekt, og studier tyder 

på at 1,25(OH)2D3 kan ha en potensiell terapeutisk rolle i flere autoimmune sykdommer samt 

ved enkelte kreftformer. En mulig mekanisme bak disse effektene antas å skyldes at 

vitamin D reseptor (VDR) regulerer uttrykk av flere proteaser og inhibitorer av disse. Flere 

sykdomstilstander er assosiert med dysregulering av proteolytisk aktivitet. Med få unntak er 

proteolytiske spaltinger irreversible, og ukontrollert proteolytisk aktivitet kan potensielt gjøre 

stor skade. Den lysosomale cysteinproteasen legumain er overuttrykt i flere kreftformer, i 

ustabile aterosklerotiske lesjoner og kan være involvert i utviklingen av osteoporose. 

Legumain er beskrevet å degradere transportproteinet for vitamin D, vitamin D-bindende 

protein (VDBP), og i en tidligere masteroppgave ble det sett effekter av 1,25(OH)2D3 på 

aktiviteten av legumain, og det var derfor ønskelig å studere dette nærmere.  

I denne masteroppgaven ble effekter av den aktive formen av vitamin D (1,25(OH)2D3; 1–

100 nM) undersøkt på både aktivitet, sekresjon og uttrykk av legumain i HEK293- og M38L 

(overuttrykker legumain)-celler, samt i THP-1-makrofager og humane mesenchymale 

stamceller (hMSC-TERT4). Det ble også undersøkt om forstadiet til aktivt vitamin D 

(25(OH)D3; 50–1000 nM) har effekt på legumain i hMSC-TERT4-celler. Videre ble VDBP 

undersøkt som substrat for legumain. Legumainaktivitet ble målt med et fluorescerende 

peptidsubstrat, legumainsekresjon ble analysert ved ELISA og uttrykk av legumainformer og 

degradering av VDBP ble analysert ved immunoblotting.  

Signifikante resultater fra denne studien viste en doseavhengig effekt av 1,25(OH)2D3 på 

reguleringen av legumain. Det ble observert at behandling med 1,25(OH)2D3 oppregulerte 

legumainaktiviteten i THP-1-makrofager og hMSC-TERT4-celler, men derimot nedregulerte 

legumainaktiviteten i HEK293-celler hvor legumainaktivitet og uttrykk av moden form (36 

kDa) var lavest etter behandling med 50 nM 1,25(OH)2D3. Det ble også sett at behandling 

med 1,25(OH)2D3 stimulerte legumainsekresjonen fra HEK293-celler og THP-1-makrofager. 

Behandling med 25(OH)D3 resulterte i oppregulert legumainaktivitet i hMSC-TERT4-celler. 

VDBP som substrat for legumain ble bekreftet, og det ble funnet at VDBP degraderes av 

legumain på en både tids- og konsentrasjonsavhengig måte. Legumain ga fire degraderings-

produkter av VDBP (45, 36, ~30 og ~25 kDa), som kan representere fire unike spaltinger. 
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VDBP ble også degradert av cellelysat fra HEK293, M38L og THP-1, hvor også andre 

proteaser var ansvarlige for degraderingen, men et degraderingsprodukt på 45 kDa 

representerte et legumainspesifikt degraderingsprodukt. 

I denne studien ble det vist at vitamin D regulerer legumain i ulike cellemodeller og at VDBP 

er substrat for legumain. 
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Abstract 
It is well known that vitamin D is required for normal bone homeostasis and skeleton 

development. In addition to effects on bone metabolism, the active metabolite 1,25-

dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3) has a potent immunomodulatory effect, and studies 

indicate that 1,25(OH)2D3 may have a potential therapeutic role in a number of autoimmune 

diseases as well as in some cancers. A possible mechanism behind these effects is thought to 

be due to the fact that the vitamin D receptor (VDR) regulates the expression of several 

proteases and protease inhibitors. Several disease states are associated with dysregulation of 

proteolytic activity. With few exceptions, proteolytic cleavages are irreversible and 

uncontrolled proteolytic activity can potentially pose significant harm. The lysosomal 

cysteine protease legumain is overexpressed in multiple cancers, in unstable atherosclerotic 

lesions and may be involved in the development of osteoporosis. Legumain is described to 

degrade the transport protein of vitamin D, vitamin D-binding protein (VDBP), and in a 

previous master's thesis, effects of 1,25(OH)2D3 were observed on the activity of legumain, 

and it was therefore interesting to study this further.  

In this master thesis, effects of the active form of vitamin D (1,25(OH)2D3; 1–100 nM) were 

examined on both activity, secretion and expression of legumain in HEK293- and M38L 

(overexpressing legumain)-cells, as well as in THP-1-macrophages and human mesenchymal 

stem cells (hMSC-TERT4). It was also investigated whether the precursor of active 

vitamin D (25(OH)D3; 50–1000 nM) regulates legumain in hMSC-TERT4-cells. 

Furthermore, VDBP was examined as a substrate for legumain. Legumain activity was 

measured with a fluorescent peptide substrate, legumain secretion was analysed by ELISA 

and expression of legumain and degradation of VDBP was analysed by immunoblotting.  

The significant results of this study showed a dose-dependent effect of 1,25(OH)2D3 on the 

regulation of legumain. It was observed that treatment with 1,25(OH)2D3 upregulated 

legumain activity in THP-1-macrophages and hMSC-TERT4-cells, but downregulated 

legumain activity in HEK293 cells, where legumain activity and expression of the mature 

form (36 kDa) was lowest after treatment with 50 nM 1,25(OH)2D3. It was also seen that 

treatment with 1,25(OH)2D3 stimulated legumain secretion from HEK293-cells and THP-1-

macrophages. Treatment with 25(OH)D3 resulted in upregulated legumain activity in hMSC-

TERT4-cells. VDBP as a substrate for legumain was confirmed, and it was found that VDBP 

is degraded by legumain in both a time and concentration-dependent manner. Legumain gave 
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four degradation products of VDBP (45, 36, ~30 and ~25 kDa), which can represent four 

unique cleavages. VDBP was also degraded in cell lysates from HEK293, M38L and THP-1, 

where other proteases contributed to the degradation, but one degradation product of 45 kDa 

represented a legumain-specific degradation product. 

In this study, it was shown that vitamin D regulates legumain in different cell models and that 

VDBP is a substrate for legumain. 
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1 Innledning 
1.1 Proteaser 
Proteaser, også kjent som peptidaser eller proteinaser, er enzymer som spalter 

peptidbindinger i proteiner ved hydrolyse (proteolyse). Enzymene defineres som endo- eller 

eksopeptidaser basert på hvor i substratmolekylet spaltingen utøves. Endopeptidaser spalter 

peptidbindinger inne i proteinet og eksopeptidaser spalter i N- eller C-terminale ender. I 

mennesket er det identifisert rundt 600 proteaser, og disse kodes av gener som utgjør så mye 

som ~2 % av det humane genom. Proteaser inngår i svært mange signalveier og 

kaskadesystem og er viktige enzymer i mange vitale fysiologiske prosesser i organismer [1-

3], slik som i koagulasjonskaskaden, hvor en serie av nøye regulerte proteolytiske spaltinger 

fører til aktivering av fibrin og dannelse av et blodkoagel [4]. Ulike proteaser har forskjellige 

egenskaper, men felles for proteolytiske spaltinger er at de, med få unntak, er irreversible. 

Potensielt kan disse enzymene gjøre stor skade, og aktiviteten til proteaser er derfor nøye 

kontrollert blant annet ved tilstedeværelse av endogene inhibitorer. Flere patologiske 

tilstander som inflammatoriske, nevrodegenerative og kardiovaskulære sykdommer samt 

kreft, osteoporose og infeksjoner er assosiert med dysregulering av proteolytisk aktivitet. 

Kunnskap om proteolytisk aktivitet ved slike patologier er bakgrunn for at proteaser er 

interessante “targets” for legemidler, og som diagnostiske og prognostiske markører [1-3]. 

 

Klassifisering av proteaser er beskrevet i databasen MEROPS. Klassifiseringen har en 

hierarkisk oppbygging med totalt sju klasser basert på katalytisk type: asparagin-, aspartat- 

cystein-, glutamat-, metallo-, serin-, eller treoninproteaser (Figur 1.1). Klassene er inndelt i 

klaner av proteaser med lignende tredimensjonale strukturer som indikerer felles 

evolusjonært opphav. Klanene er beskrevet med to bokstaver hvor den første bokstaven 

indikerer katalytisk type. Klanene utgjør grupper av familier som har lignende sekvenser av 

aminosyrer i katalytisk domene, som indikerer et nært evolusjonært forhold. Familiene er 

beskrevet med en bokstav som indikerer klasse av protease, for eksempel C for 

cysteinprotease, etterfulgt av et nummer [5, 6]. 
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Figur 1.1. Klassifisering av proteaser ifølge databasen MEROPS. Proteaser klassifiseres i 

sju klasser basert på katalytisk type. Figuren viser de fire mest studerte klassene av proteaser 

i pattedyr. Klassene deles inn i klaner med lignende tredimensjonal struktur, som videre 

inndeles i familier med likheter i aminosyresekvens. Figuren er modifisert fra Rawlings et al. 

(2016) [5]. 

 

1.2 Legumain 
Legumain er en cysteinprotease som tilhører klan CD og familie C13 (Figur 1.1) [5]. 

Proteasen ble først identifisert i frø fra bønner på 1980-tallet, og ble karakterisert i pattedyr i 

1997 [7, 8]. Strukturelt sett er legumain beslektet med caspasene (C14, klan CD), men ikke 

med cathepsinene (C1, klan CA) [9, 10]. I pattedyr er legumain uttrykt i de fleste vev med 

spesielt høyt uttrykk i nyrer, placenta og testikler [7, 8, 11]. I cellen er legumain hovedsakelig 

lokalisert i det endolysosomale systemet; i sene endosomer og lysosomer [7, 9, 12], hvor 

legumain deltar i intracellulær degradering av proteiner [13, 14]. Legumain er en asparaginyl 

endopeptidase (AEP) og spalter spesifikt peptidbindinger C-terminalt for aminosyren 

asparagin (Asn), noe som er unikt blant lysosomale enzymer [8-10]. Ved sure betingelser kan 

legumain også spalte etter aminosyren aspartat (Asp) [15]. 

 

1.2.1 Syntese og aktivering av legumain 
Legumain syntetiseres som en inaktiv proform, prolegumain (proenzym; 56 kDa), som består 

av fire domener: et C-terminalt peptid (legumain stabilitet- og moduleringsdomene, LSAM; 

Asp324–Tyr433), et aktiveringspeptid (AP; Lys287–Asn323), et katalytisk domene (Gly26–
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Met286) med aktivt sete og et N-terminalt propeptid (Val18–Asp25) (Figur 1.2). Prolegumain er 

stabil ved nøytral pH; LSAM stabiliserer proenzymet ved en elektrostatisk interaksjon og 

skjermer det aktive setet [16, 17]. 

 

I det endolysosomale systemet autoaktiveres prolegumain til en inaktiv intermediær form 

(47 kDa) ved avspalting av det C-terminale peptidet (LSAM) etter Asn323. Denne 

autoaktiveringen krever sur pH (<5,5). Ved pH <4,5 autoaktiveres en aktiv intermediær form 

(46 kDa) ved avspalting etter Asp21 og Asp25 av et kort N-terminalt propeptid. Spalting av 

LSAM-domenet er, i motsetning til spalting av det N-terminale propeptidet, nødvendig for å 

oppnå full enzymatisk aktivitet, men ved pH 4,5 vil ikke LSAM være elektrostatisk bundet til 

enzymet og den intermediære formen (46 kDa) får aktivitet [10, 16, 17]. 

 

Videre prosessering til aktivt modent legumain (36 kDa) utføres trolig ved en proteolytisk 

spalting ved KRK289 (Lys-Arg-Lys289), men det er per i dag ikke identifisert hvilke proteaser 

som er ansvarlig for denne spaltingen [7]. Optimal pH for enzymatisk aktivitet er 

substratavhengig. Ved pH 5,5 har legumain sin optimale substratspesifisitet overfor Asn, 

mens spalting etter Asp er mest effektivt ved pH 4,0. Aktivt legumain blir irreversibelt 

denaturert ved pH over 6,0 [17]. 

 

 
 

Figur 1.2. Prosessering og aktivering av legumain. Inaktiv proform (56 kDa) autoaktiveres 

til inaktiv intermediær form (47 kDa) ved pH <5,5 ved avspalting av det C-terminale peptidet 

LSAM etter Asn323 (N323). Ved pH <4,5 autoaktiveres en aktiv intermediær form (46 kDa) ved 

avspalting av det N-terminale peptidet etter Asp21 og Asp25 (D21 og D25). LSAM vil etter 

avspalting være elektrostatisk bundet til den intermediære formen ved pH >4,5. Videre 

prosessering til den aktive modne formen (36 kDa) skjer ved en proteolytisk spalting ved 

KRK289. Modifisert fra Dall et al. (2016) [7].  
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1.2.2 Legumain i normalfysiologi og ved sykdomstilstander 
Legumain er høyt uttrykt i celler i proksimale nyretubuli og spiller en viktig rolle i å 

opprettholde normal nyrefunksjon. En av hovedfunksjonene til proksimale tubuliceller er 

reabsorpsjon og degradering av filtrerte lavmolekylære proteiner [18]. I studier på legumain 

“knock-out” (KO)-mus var den normale proteinkatabolismen i disse cellene forstyrret, med 

lysosomal proteinakkumulering og redusert glomerulær filtrasjonsrate (GFR) [18, 19]. 

Fibronektin, en av hovedkomponentene i ekstracellulær matriks (ECM), degraderes av 

legumain in vitro og er identifisert som substrat for legumain i proksimale tubuliceller. I en 

studie på legumain KO-mus ble det sett akkumulering av fibronektin i nyretubuli [14]. 

 

ECM er en dynamisk støttestruktur som utgjør den ikke-cellulære komponenten i alle vev og 

organer, og er involvert i cellesignalering og –differensiering [20, 21]. Sammensetningen av 

ECM er unik i ulike vev og organer og består hovedsakelig av proteiner, glykoproteiner, 

proteoglykaner og polysakkarider med ulike fysiologiske og biokjemiske egenskaper [20, 

22]. Proteinet fibronektin har en viktig regulatorisk rolle i sammensetning og stabilitet av 

ECM og legumain spiller trolig en direkte rolle i degradering av ECM ved degradering av 

fibronektin [14], og en indirekte rolle ved å aktivere og prosessere andre proteaser. Matriks 

metalloproteaser (MMP) er en av de viktigste gruppene av proteaser involvert i ECM-

degradering, og cathepsiner er beskrevet å delta i degraderingen [13, 21]. Legumain er 

nødvendig for aktivering av proMMP-2 [13] og for prosessering av cathepsin B, H og L. 

Disse cathepsinene syntetiseres som proenzymer og eksisterer i “single-chain” og “two-

chain” former etter spalting av proformen ved sur pH. I legumain KO-mus ble det sett økt 

uttrykk av “single-chain” form og fullstendig fravær av “two-chain” form av de ovennevnte 

cathepsinene [19, 23, 24].  

 

I flere former av kreft er legumain overuttrykt og assosiert med økt invasjon av tumorer 

(svulster) og metastasering (spredning) [25, 26]. Ved kreft er legumain funnet både i 

cellekjerne, i cytosol og ekstracellulært [7, 27]. Miljøet i og rundt tumorer er preget av 

hypoksi og sur pH, som kan forklare aktivitet av legumain utenfor det endolysosomale 

systemet. Det er funnet høyt uttrykk av legumain på overflaten av tumorassosierte 

makrofager (TAMs), som er viktige modulatorer for utvikling av tumorer og metastasering 

[7]. Utvikling og progresjon av kreft er blant annet assosiert med dysregulering i omsetning 

av ECM, som fremmer proliferasjon og invasjon av kreftceller [21]. Proteaser som 
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degraderer ECM kan generere biologisk aktive proteinfragmenter av ECM, som kan påvirke 

celleproliferasjon av tumorceller [22, 28, 29]. Både MMP og cathepsiner, spesielt cathepsin 

B og L, er assosiert med utvikling av kreft og fremmer migrasjon og invasjon av kreftceller. 

Økt uttrykk og/eller aktivitet av cathepsiner og legumain er positivt korrelert med dårlig 

prognose hos kreftpasienter [24-26, 30, 31].  

 

Lysosomale cysteinproteaser bidrar i patogenesen ved aterosklerose, en inflammatorisk 

sykdom i arterieveggen, blant annet ved degradering av ECM og destabilisering av 

aterosklerotiske plakk [13, 32, 33]. I aterosklerotisk vev er legumain hovedsakelig uttrykt i 

monocytter/makrofager og skumceller [13], og i ustabile aterosklerotiske lesjoner er 

legumain mRNA oppregulert i områder som er rike på makrofager, med høyere uttrykk og 

aktivitet sammenlignet med stabile lesjoner. Det er sett en korrelasjon mellom uttrykk av 

legumain og akkumulering av inflammatoriske celler [13, 32, 34]. Andre proteaser, som 

cathepsin L og MMP-2, er også beskrevet å være involvert i utvikling av aterosklerose [13]. 

 

I hjerneceller hos pasienter med Alzheimers sykdom (AD) er det funnet økte nivåer av aktivt 

legumain, også i cytosol. AD er en multifaktoriell sykdom og det lysosomale systemet er 

involvert i patologien med økt membranpermeabilitet og proteolytisk aktivitet. Flere 

patologiske faktorer bidrar til redusert pH som kan forklare funn av aktivt legumain utenom 

det endolysosomale systemet. Legumain spalter forløperproteinet for amyloid-b som 

medfører akkumulering av dette proteinet, og er involvert i hyperfosforylering og 

aggregering av proteinet tau. Akkumulering og aggregering av amyloid-b og tau er to av de 

viktigste patologiske forandringene ved AD [35, 36]. 

Videre er legumain beskrevet å være involvert i blant annet immunsignalering og 

antigenpresentering [7], og i differensiering av osteoklaster og osteoblaster (Kapittel 1.3.7). 

 

1.2.3 Cystatiner  
Cystatiner er en familie av endogene inhibitorer av cysteinproteaser som kontrollerer intra- 

og ekstracellulær proteolytisk aktivitet av blant annet cathepsiner og legumain [37]. De har 

bred vevsdistribusjon, og danner raskt irreversible komplekser med sine målenzymer [37, 

38]. Cystatin C, E/M og F er inhibitorer av legumain, hvor cystatin E/M er den mest potente 

[9].  
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1.3 Vitamin D 
Vitamin D er en fellesbetegnelse på vitamin D2 (ergokalsiferol; VD2) og vitamin D3 

(kolekalsiferol; VD3) og er egentlig ikke et vitamin, men et prohormon som kan syntetiseres i 

de fleste organismer ved eksponering for sollys [39, 40]. Oppdagelsen av at rakitt, en alvorlig 

tilstand karakterisert ved deformasjon av skjelettet og vekstretardasjon hos barn, kunne 

behandles og forebygges med sollys, førte senere til identifisering av vitamin D. Denne 

oppdagelsen regnes som et stort medisinsk gjennombrudd og det er i dag velkjent at 

vitamin D er essensielt for normal beinhomeostase og utvikling av skjelettet [41, 42]. Til 

tross for dette er vitamin D-mangel fremdeles vanlig, og er assosiert som en medvirkende 

faktor til utvikling og/eller forverring av osteoporose, en tilstand med redusert beinstyrke og 

økt fare for brudd [39, 43]. 

 

1.3.1 Endogen syntese og biologisk aktivering av vitamin D 
VD2 syntetiseres fra forløperen ergosterol i planter og sopp, og VD3 fra forløperen 7-

dehydrokolesterol i mennesker, dyr og fisk. Kjemisk er molekylene like, med unntak av en 

dobbeltbinding (mellom C22–C23) og en ekstra sidekjede (metylgruppe i C24-posisjon) i 

VD2 [44].  

 

UVB-stråling fra sollys initierer en fotokjemisk isomerisering av 7-dehydrokolesterol 

(provitamin D3) i de øverste hudlagene (epidermis og dermis) til previtamin D3. Previtamin 

D3 omdannes videre ved en langsom, ikke-enzymatisk varmeavhengig isomerisering til VD3 

[45, 46]. Endogen syntese av VD3 påvirkes av faktorer som tid på døgnet, årstid, breddegrad, 

høyde over havet, hudfarge og alder [40]. Andre kilder til vitamin D er gjennom kosten, både 

som VD2 og VD3 [47, 48], men endogen syntese av VD3 regnes som den primære vitamin D-

kilden [40]. Vitamin D er fettløselig, og lagres i kroppsfettet ved overskudd. I perioder med 

lite endogen syntese eller inntak, fungerer lagret som et depot og frigir vitamin D til 

sirkulasjonen [39]. VD2 og VD3 er prohormoner og behandles likt i kroppen med hensyn til 

biologisk aktivering og metabolisme. VD3 anses å være en bedre kilde til vitamin D enn VD2, 

men dette er omdiskutert [40, 44, 48-51]. Videre i denne oppgaven blir syntese, metabolisme 

og biologiske effekter av VD3 omtalt. 

 

Den biologiske aktiveringen av VD3 krever to hydroksyleringstrinn. I lever blir VD3 

konvertert til 25-hydroksyvitamin D3 (25(OH)D3) ved en enzymatisk hydroksylering i C25-
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posisjon. Flere enzymer i cytokrom P450 (CYP)-familien katalyserer reaksjonen, hvor det 

viktigste enzymet antas å være CYP2R1 som er en 25-hydroksylase. Videre konverteres 

25(OH)D3 i nyrer ved hydroksylering i C1-posisjon av enzymet CYP27B1 (1a-hydroksylase) 

til den biologisk aktive metabolitten 1,25-dihydroksyvitamin D3 (1,25(OH)2D3) [46-48]. Det 

er i senere tid holdepunkter for at også 25(OH)D3 har biologisk aktivitet [52, 53]. Enzymet 

CYP24A1 (24-hydroksylase) er det viktigste enzymet for inaktivering av 1,25(OH)2D3 og 

25(OH)D3, og er uttrykt i de fleste celler med spesielt høyt uttrykk i nyrer [54]. Dets primære 

funksjon er å forhindre akkumulering av disse vitamin D-metabolittene [44]. 

 

Ved monitorering av vitamin D-status måles plasmanivået av 25(OH)D3 som er den primære 

sirkulerende vitamin D-metabolitten. Plasmanivået av 1,25(OH)2D3 er strengt regulert og kan 

være normalt eller forhøyet selv ved mangel, og halveringstiden er betydelig kortere for 

1,25(OH)2D3 sammenlignet med 25(OH)D3 (4 timer versus 2–3 uker). På bakgrunn av dette 

er 25(OH)D3 derfor et bedre estimat på kroppens vitamin D-status [50, 55, 56]. 

 

1.3.2 Vitamin D-bindende protein  
Omtrent 85–90 % av sirkulerende vitamin D og vitamin D-metabolitter i plasma er bundet til 

vitamin D-bindende protein (VDBP). VDBP, også kjent som gc-globulin, er et plasma a2-

globulin på 52–59 kDa som syntetiseres i lever. Plasmakonsentrasjonen av VDBP er 

betydelig høyere enn dets ligander, som okkuperer mindre enn 5 % av bindingssetene på 

VDBP. Overskudd av VDBP i sirkulasjonen har trolig en beskyttende effekt mot vitamin D-

toksisitet, og fungerer som en buffer eller et reservoar for 25(OH)D3. Fullstendig mangel på 

VDBP hos mennesker er aldri beskrevet, noe som indikerer at en eller flere funksjoner av 

VDBP kan være essensielt for liv. Foruten vitamin D-transport har VDBP andre biologiske 

funksjoner. Det intracellulære proteinet aktin frigis til sirkulasjonen ved vevsskade og 

celledød. I sirkulasjonen kan aktin polymeriseres, noe som kan føre til blodkoagulasjon og 

dysfunksjon av organer. VDBP binder aktin med høy affinitet, og forhindrer dannelsen av 

aktin-polymere. VDBP er også involvert i transport av fettsyrer, og kan videre være involvert 

i makrofagaktivering og remodellering av beinvevet [57-59]. 

 

VDBP har en halveringstid på 2,5 dager, og degraderes av proteaser i flere vev, blant annet i 

nyrer [57]. Ved biologisk aktivering av VD3 (Kapittel 1.3.1) transporteres 25(OH)D3 bundet 

til VDBP fra lever til nyrer. Komplekset av 25(OH)D3 og VDBP filtreres i glomeruli og 
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bindes deretter til reseptoren megalin på epitelceller i proksimale tubuli og internaliseres ved 

endocytose. VDBP degraderes i cellenes lysosomer slik at 25(OH)D3 frigis til cytosol og blir 

tilgjengelig for syntese av 1,25(OH)2D3 [60]. I lysosomer i proksimale tubuliceller er 

legumain høyt uttrykt [18]. Legumain er nødvendig for normal fysiologisk funksjon av disse 

cellene, og er beskrevet å spalte VDBP in vitro ved minst to aminosyrer. Legumain kan på 

denne måten være involvert i frigivelsen av 25(OH)D3, som er nødvendig for syntese av den 

biologisk aktive vitamin D-metabolitten 1,25(OH)2D3 [11, 60].  

 

1.3.3 Biologiske effekter av 1,25(OH)2D3 
Biologiske effekter av 1,25(OH)2D3 medieres gjennom binding til kjernereseptoren vitamin D 

reseptor (VDR) [61]. Reseptoren er uttrykt i svært mange ulike vev og celler, og kan regulere 

uttrykk av mer enn 1000 gener [62]. Ved binding til VDR induseres en 

konformasjonsendring i reseptoren, som så danner en heterodimer med retinoid X reseptor 

(RXR). Dette komplekset translokeres til cellekjernen hvor det bindes til vitamin D 

responselementer (VDRE) i promoterregionen av gener, og utøver en direkte opp- eller 

nedregulering av deres transkripsjon [42, 46, 61]. Det er funnet tusenvis av VDRE, som 

indikerer at VDR er involvert i regulering av mange biologiske prosesser [44]. Det mest 

VDR-regulerte genet er for enzymet CYP24A1 [42], som induseres sterkt av 1,25(OH)2D3, 

og er ansvarlig for inaktivering av 1,25(OH)2D3 og 25(OH)D3 [44]. Det er også kjent at 

1,25(OH)2D3 utøver raske biologiske effekter som ikke medieres gjennom regulering av 

genuttrykk. Eksempler på slike effekter av 1,25(OH)2D3 er aktivering av flere signalveier i 

celler, og regulering av kalsiuminnfluks inn i celler og frigivelse av kalsium fra intracellulære 

lagre. Det antas at majoriteten av slike ikke-genomiske effekter også krever binding til VDR 

[46, 63]. 

 



Innledning 
	

 9 

 
 

Figur 1.3. Endogen syntese og biologisk aktivering av VD3. Den viktigste kilden til 

vitamin D er endogen syntese av VD3 i hud ved eksponering for UVB-stråling (1), men 

vitamin D kan også inntas gjennom kosten i form av VD2 eller VD3 (2). VD2 skiller seg 

kjemisk fra VD3 med en dobbeltbinding mellom C22–C23 og en metylgruppe i C24-posisjon 

(3; rød ring). Etter syntese i de øverste hudlagene (epidermis og dermis) transporteres VD3 

bundet til VDBP til lever (4) og hydroksyleres i C25-posisjon (5; rød ring) av enzymet 

CYP2R1 til 25(OH)D3 (5). 25(OH)D3 transporteres videre ved hjelp av VDBP til nyrer (6) 

hvor en hydroksylering i C1-posisjon (7; rød ring) katalyseres av enzymet CYP27B1 og 

1,25(OH)2D3 dannes (7). 1,25(OH)2D3 er den biologiske aktive formen av VD3, og medierer 

biologiske effekter ved binding til VDR (8). Figuren er modifisert fra Girgis et al. (2012) og 

Holick (2007) [39, 54]. 
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1.3.4 Effekter av 1,25(OH)2D3 på beinhomeostase 
Skjelettet er et metabolsk aktivt organ og undergår en kontinuerlig fornying gjennom livet. 

Beinvevet, som utgjør den største delen av skjelettet, består hovedsakelig av hydroksyapatitt 

(krystaller av kalsium og fosfat), kollagen og celler [64]. I løpet av en periode på ti år blir 

hele skjelettet fornyet, gammelt beinvev blir brutt ned (resorpsjon) og nytt beinvev blir 

dannet (formasjon). Denne prosessen betegnes felles for beinremodellering [64-66]. 

Beinresorpsjon og beinformasjon er en sammensatt prosess regulert av utallige vekstfaktorer, 

cytokiner, hormoner og andre modulatorer [65]. De viktigste cellene involvert i 

beinremodellering er beinformasjonsceller (osteoblaster) og beinresorpsjonsceller 

(osteoklaster). Osteoblaster stammer fra multipotente mesenchymale stamceller og 

syntetiserer osteoid som utgjør den organiske komponenten i bein, som hovedsakelig består 

av kollagen. Deretter regulerer osteoblaster mineralisering av osteoid ved deponering av 

beinmineral (hydroksyapatitt) [64-67]. Osteoklaster er store, flerkjernede celler lokalisert på 

overflaten av beinsubstansen. De er differensierte celler avledet fra monocytt/makrofaglinjen 

og sekrerer blant annet cathepsin K som bryter ned beinvevet [68, 69]. Cathepsin K er 

primært uttrykt i osteoklaster, og inhibering av cathepsin K reduserer effektivt 

beinresorpsjonen. Det er utviklet inhibitorer av cathepsin K til behandling av osteoporose, 

men ingen av disse legemidlene er per i dag godkjent på grunn av ugunstig bivirkningsprofil 

og bekymringer vedrørende sikkerhet av slike inhibitorer [70, 71].  

 

Den viktigste biologiske funksjonen til 1,25(OH)2D3 er å opprettholde en fysiologisk 

plasmakonsentrasjon av kalsium, primært ved å regulere absorpsjon fra kosten i tarmen, men 

også ved å regulere reabsorpsjon i nyrer og lagring til eller frigivelse av kalsium fra skjelettet 

[72]. 1,25(OH)2D3 er også involvert i å opprettholde en fysiologisk plasmakonsentrasjon av 

fosfat, som sammen med kalsium utgjør de viktigste komponentene av beinmineralet 

hydroksyapatitt som gir mekanisk styrke til beinvevet [73, 74]. Ved en negativ 

kalsiumbalanse, som ved redusert inntak gjennom kosten og/eller redusert absorpsjon, bidrar 

1,25(OH)2D3 og parathyreoideahormon (PTH) til frigivelse av kalsium fra skjelettet, og til 

økt kalsiumreabsorpsjon i nyrer (Figur 1.4). Vedlikehold av plasmakonsentrasjonen av 

kalsium prioriteres fremfor lagring til skjelettet. Beinvevet mineraliseres ved overskudd av 

kalsium, og den totale effekten av 1,25(OH)2D3 på beinhomeostasen under fysiologiske 

forhold er normalt positiv, gitt at inntak av kalsium er tilstrekkelig [42, 72]. 
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Figur 1.4. Regulering av plasmakonsentrasjonen av kalsium (Ca2+) ved 1,25(OH)2D3 og 

PTH. Den viktigste faktoren for regulering av kalsiumabsorpsjonen fra tarm er 1,25(OH)2D3. 

Ved en negativ kalsiumbalanse stimulerer 1,25(OH)2D3 og PTH reabsorpsjon av kalsium i 

nyrer, samt frigivelse av kalsium fra skjelettet. Beinvevet mineraliseres ved overskudd av 

kalsium. Figuren er modifisert fra DeLuca et al. (2004) [42].  

 

Direkte effekter av 1,25(OH)2D3 på beinceller er sammensatte, komplekse og ikke fullstendig 

kartlagt. Regulatoriske effekter på differensiering og funksjon av osteoblaster avhenger av 

kalsiumbalansen og osteoblastenes modningsstadium [72, 75]. Mesenchymale stamceller kan 

differensieres til en rekke celletyper, og 1,25(OH)2D3 induserer differensiering av disse 

stamcellene mot osteoblaster [52, 76]. Primært er 1,25(OH)2D3 ansett som stimulator av 

beinresorpsjon ved å indusere differensiering av osteoklaster for frigivelse av kalsium fra 

skjelettet ved en negativ kalsiumbalanse [77]. PTH og 1,25(OH)2D3 stimulerer produksjon av 

membranproteinet RANKL i osteoblaster. RANKL bindes med høy affinitet til reseptoren 

RANK på preosteoklaster, og stimulerer differensiering av disse til modne osteoklaster med 

etterfølgende beinresorpsjon [42, 65, 69]. Ved en positiv kalsiumbalanse kan 1,25(OH)2D3 

regulere beinmetabolismen lokalt, og har vist både inhiberende og stimulerende effekt på 

differensiering og funksjon av osteoblaster [75, 78, 79]. 

 

1.3.5 Andre biologiske effekter av 1,25(OH)2D3  
På slutten av 1970-tallet ble det kjent at vitamin D hadde effekter utover kalsium- og 

fosfathomeostasen etter at VDR og 1,25(OH)2D3 ble detektert i flere celler og vev. Huden 

som produserer VD3, er selv et målorgan for 1,25(OH)2D3. Keratinocytter uttrykker VDR 
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hvor 1,25(OH)2D3 regulerer proliferasjon og differensiering av disse cellene. I dag er bruk av 

vitamin D-analoger veletablert i behandling av psoriasis, en hudsykdom karakterisert av 

hyperproliferasjon av keratinocytter [40, 80].  

 

VDR er uttrykt i de fleste immunceller, spesielt i T-lymfocytter og makrofager, og 

1,25(OH)2D3 har en potent immunmodulerende effekt både på medfødt og ervervet 

immunsystem [77, 81]. Studier indikerer at 1,25(OH)2D3 kan ha en potensiell terapeutisk 

rolle i flere autoimmune sykdommer som multippel sklerose og revmatoid artritt, samt i 

enkelte kreftformer [77, 82]. Ved høyere breddegrader med korte dager og lite sol sees økt 

prevalens av flere autoimmune sykdommer, og en økt risiko for å utvikle enkelte kreftformer 

som tykktarms-, bryst- og prostatakreft. Det er foreslått en sammenheng mellom prevalens og 

risiko for disse sykdommene og lav eller fraværende endogen syntese av VD3 [40]. Foruten 

lever og nyrer er CYP2R1 og/eller CYP27B1 uttrykt i flere vev og celler, som hud, tykktarm, 

bryst, prostata, osteoblaster og makrofager [40, 46, 83]. I motsetning til renal produksjon av 

1,25(OH)2D3 som hovedsakelig reguleres av kalsiumbalansen, er lokal produksjon regulert 

ved andre mekanismer [40, 82, 83]. 
 

Et interessant aspekt ved de tilsynelatende positive effektene av 1,25(OH)2D3 på kreft, er at 

UVB-stråling, som er den viktigste kilden for syntese av VD3, i seg selv er den viktigste 

miljømessige risikofaktoren for å utvikle ikke-melanom hudkreft [82, 84]. Topikal 

applikasjon av 1,25(OH)2D3 ser ut til å ha beskyttende effekt mot UV-stråling, og mus som 

mangler VDR i keratinocytter er predisponert for hudkreft [44]. Flere faktorer påvirker 

endogen syntese av VD3 (Kapittel 1.3.1), men generelt er det tilstrekkelig å eksponere 

hender, armer og ansikt for sollys i 5–30 minutter to til tre ganger i uken i løpet av 

sommerhalvåret for tilstrekkelig VD3-syntese. Ved opphold i solen utover dette anbefales 

bruk av solbeskyttelse [39, 84]. 

 

1.3.6 Effekter av vitamin D på regulering av proteaser 
Transkripsjonen av flere proteaser og proteaseinhibitorer reguleres av VDR, og dette antas å 

være en medvirkende mekanisme for cellulære effekter av 1,25(OH)2D3 som blant annet er 

beskrevet ved kreft [3, 30]. Uttrykk av cystatin D, en inhibitor av cathepsin S, H og L [37], 

induseres kraftig av 1,25(OH)2D3 og er foreslått som en mekanisme for effekter av 

1,25(OH)2D3 som er observert på tykktarmskreft [30, 85]. En analog av 1,25(OH)2D3 
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(EB1089) har vist å inhibere utvikling av tumorer og oppregulerer cystatin E/M i celler fra 

plateepitelkarsinom (hudkreft) [86, 87]. Cystatin E/M er den mest potente inhibitoren av 

legumain, og er hovedsakelig lokalisert i hudepitel [9, 38]. I normale keratinocytter er 

cystatin A, en differensieringsmarkør for disse cellene, også regulert av 1,25(OH)2D3. I en 

type brystkreftceller ble uttrykk av cathepsin L inhibert av 1,25(OH)2D3 [30]. I en annen type 

brystkreftceller ble det sett oppregulering av cathepsin B ved 1,25(OH)2D3 og med økt 

apoptose av kreftcellene [88]. Videre har behandling med 1,25(OH)2D3 på kreftceller fra 

bryst og prostata vist redusert uttrykk av MMP, som kan være en forklaring på redusert 

invasjon av kreftceller, som er sett med 1,25(OH)2D3 [30]. Det også beskrevet at 

1,25(OH)2D3 øker aktiviteten av vevs-inhibitorer av metalloproteaser (TIMPs) som inhiberer 

MMP [63].  

 
1.3.7 Effekter av legumain på beinhomeostase  
Legumain er identifisert i human beinmargsplasma [89] og sekreres under differensiering av 

osteoklaster og osteoblaster [76, 90, 91]. Det 17 kDa ikke-enzymatiske C-terminale 

fragmentet (LSAM) som avspaltes ved aktivering av legumain er karakterisert som 

“osteoklast-inhibitorisk peptid 2” (OIP-2) og har trolig en regulatorisk funksjon på 

osteoklaster. OIP-2 er beskrevet å inhibere dannelsen av osteoklaster i beinmargskulturer fra 

mus og menneske, og behandling av humane beinmargskulturer med antistoff mot legumain 

induserer dannelse av disse cellene [89, 92]. 

 

Under differensieringsprosessen av osteoblaster fra humane mesenchymale stamceller 

(hMSC) oppreguleres legumain under tidlig fase (dag 1–6), med en påfølgende nedregulering 

under sen fase (dag 6–18) [76, 93]. Fibronektin i ECM er viktig for 

osteoblastdifferensieringen. Foruten osteoblaster kan hMSC differensieres til blant annet 

adipocytter, men denne differensieringen inhiberes av fibronektin. Legumain degraderer 

fibronektin på en tids- og konsentrasjonsavhengig måte, og fremmer differensiering av hMSC 

mot adipocytter. Legumain inhiberer også osteoblastdifferensiering i sen fase og 

mineralisering av ECM. I legumain KO-sebrafisk øker osteoblastdifferensieringen og 

beinmineraliseringen. Hos kvinner med postmenopausal osteoporose er uttrykk av legumain 

økt i hMSC som indikerer at legumain er involvert i patofysiologien ved osteoporose [76].  
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2 Mål med oppgaven  
 

Vitamin D er nødvendig for normal beinhomeostase og har en potensiell terapeutisk rolle i 

flere autoimmune sykdommer, samt ved enkelte kreftformer [77, 82]. Den aktive vitamin D-

metabolitten 1,25(OH)2D3 kan være involvert i regulering av proteolytiske enzymer 

(proteaser) [30, 63]. Cysteinproteasen legumain er overuttrykt i flere former for kreft [25, 26] 

og kan være involvert i patogenesen ved osteoporose [76]. Legumain er beskrevet å 

degradere transportproteinet for vitamin D, vitamin D-bindende protein (VDBP) [11] og i 

arbeidet til en tidligere masterstudent ble det sett at 1,25(OH)2D3 økte aktiviteten av legumain 

i makrofager [94].  

 

Målet for denne oppgaven er å: 

Ø Studere effekter av 1,25(OH)2D3 på både aktivitet, sekresjon og uttrykk av legumain i 

ulike cellemodeller 

Ø Undersøke om 25(OH)D3-metabolitten av vitamin D har effekt på legumain i 

cellemodeller  

Ø Studere degradering av vitamin D-bindende protein ved legumain 
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3 Materialer og metoder  
3.1 Materialer 
3.1.1 Kjemikalier og reagenser 
Kjemikalier og reagenser Leverandør 

1,25-dihydroksyvitamin D3 (D1530) Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA  

2-merkaptoetanol 

C2H6OS (M7522) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

25-hydroksyvitamin D3 (17938) Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Aceton  

C2H5OH 

Merk, Darmstadt, Tyskland  

Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 

Concentrate, proteinstandard (500-0006) 

Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

Bovint aktivt legumain, homogenisert og 

renset fra storfenyre 

Produsert i laboratoriet av H.T. Johansen 

etter protokoll fra Yamane et al. (2002) [11] 

Bovint serumalbumin, Pierce™ BSA 

Protein Assay Standards (23209) 

Thermo Fisher Scientific Inc., USA 

Chameleon™ Duo Pre-stained Protein 

Ladder, proteinstandard (928-60000) 

LI-COR, Lincoln, NE, USA 

CHAPS 

C32H58N2O7S (C3023) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Deksametason (D4902) Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Dimetylsulfoksid, DMSO 

(CH3)2SO (D2650) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Dinatrium-EDTA  

Na2C10H16N2O8 (00064) 

Ferak, Berlin, Tyskland 

Dinatriumhydrogenfosfat  

Na2HPO4 x 2H2O (28029.292) 

VWR Prolabo, Fontenay, Frankrike  

Ditiotreitol, DTT  

C4H10O2S2 (438117) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Dulbecco´s Modified Eagles Medium 

(DMEM), dyrkingsmedium (42430-025) 

Life Technologies, Paisley, Storbritannia  
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DuoSet® Human Total Legumain ELISA-kit 

(DY4769) 

R&D Systems, Abingdon, England 

E-64 

Trans-epoksysuksinyl-L-leukylamido(4-

guanidiono)-butan 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Etanol, rektifisert (96 %) 

C2H5OH (600051) 

Antibac AS, Asker, Norge 

Fettfri tørrmelk  Normilk, Levanger, Norge 

Fungizone (Amfotericin B), 250 µg/ml Bristol-Myers Squibb, Montreal, Canada 

Føtalt kalveserum, FBS (30160.03) Hyclone SV, Thermo Fisher Scientific Inc., 

USA  

G418 disulfat saltløsning, GeneticinÒ 

aminoglykosidantibiotika (10131027) 

Thermo Fisher Scientific Inc., USA  

Gc-globulin fra humant plasma, (vitamin D-

bindende protein) (G8764) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA  

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

cathepsin L (AF952) 

R&D Systems, Abingdon, England 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

CD80 (AF140) 

R&D Systems, Abingdon, England 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

legumain (AF2199) 

R&D Systems, Abingdon, England 

Glukose 

C6H12O6 (G8644) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

HEPES 

C8H18N2O4S (H0887) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Hydrogenklorid 

HCl (26614) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

IRDye® 800CW Esel anti-geit 

immunoglobulin (926-32214) 

LI-COR Biosciences, Cambridge, England 

IRDye® 800CW Esel anti-mus 

immunoglobulin (926-32212) 

LI-COR Biosciences, Cambridge, England 

Kaliumdihydrogenfosfat  

KH2PO4 (7778-77-0) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 
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Kaliumklorid 

KCl (P-3911) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

L-askorbinsyre (A5960) Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Metanol  

CH3OH (L13255) 

Thermo Fisher Scientific Inc., USA 

Minimum Essential Medium,  

MEM, dyrkingsmedium (31095-029)  

Life Technologies, Paisley, Storbritannia  

Mus anti-human monoklonalt antistoff mot 

GAPDH (SC.47724) 

Santa Cruz Biotechnology Inc., TX, USA 

Mus anti-human monoklonalt antistoff mot 

vitamin D-bindende protein (MAB3778) 

R&D Systems, Minneapolis, MN, USA 

N-oktyl-b-D-glykopyranosid (1%) (O8001) Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Natriumcitrat, 100 mM 

Na3C6H5O7 x 2H2O (6446) 

Merck, Darmstadt, Tyskland 

Natriumklorid  

NaCl (1.06404.1000) 

Merck, Darmstadt, Tyskland 

Natriumpyrovat, 100 mM (SH30239.01) Hyclone SV, GE Healthcare Life Sciences 

NuPAGE® Antioksidant (NP0005) Life Technologies, Paisley, Storbritannia  

NuPAGE® LDS Sample Buffer (4X) 

(NP0007)  

Life Technologies, Paisley, Storbritannia  

NuPAGE® MOPS SDS Running Buffer 

(20X) (NP0001) 

Life Technologies, Paisley, UK 

Penicillin - Streptomycin (SV30010) Hyclone SV, GE Healthcare Life Sciences 

PMA 

Forbol 12-myristat 13-acetat (P1558) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Ponceau S løsning  

C22H12N4Na4O13S4 (P7170) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Precision Plus Protein™ Dual Color 

Standards, proteinstandard (161-0374) 

Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

QDD legumaininhibitor  Richard Williams, Queen´s University, 

Belfast, Nord-Irland  

Reagent diluent (RD) concentrate (10X) 

(DY995) 

R&D Systems, Abington, England 
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Restore™ PLUS Western Blot Stripping 

Buffer, strippebuffer (46430) 

Thermo Fisher Scientific Inc., Rockford, IL, 

USA 

RPMI 1640, dyrkingsmedium (21875-034) Life Technologies Corporation, Scotland 

Sitronsyre  

C6H8O7 x H2O (1.00244.1000) 

Merck, Darmstadt, Tyskland 

Substrat Solution, Color Reagent A + Color 

Reagent B, substratblanding (DY999) 

R&D Systems, Abington, England 

Svovelsyre  

H2SO4 (731) 

Merck, Darmstadt, Tyskland 

Tris, Trizma® 

C4H11NO3 (T1503) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

Tris/Glycin buffer (10X) (1610771) Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

Trypanblått 0,4 % (T10282) Life Technologies, Carlsbad, CA, USA 

Trypsin-EDTA 0,25 % (25200-056) Life Technologies, Carlsbad, CA, USA 

Tween® 20 (170-6531) Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

Z-Ala-Ala-Asn-AMC, peptidsubstrat  

(I-1865) 

Bachem, Bubendorf, Sveits 

b-glyserolfosfat (D9422) Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

 

3.1.2 Utstyrsliste 
Utstyr Leverandør 

Bio-Rad PowerPac™ HC Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

BioHit Optifit tip pipettespisser (10, 200 og 

1000 µl) 

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, 

Finland 

Blottingpaper, filterpapir (732-0593) VWR International, Storbritannia 

Corning® Sentristar™ sentrifugerør (15 ml) 

(430791) 

Corning Inc., NY, USA 

Corning® Sentristar™ sentrifugerør (50 ml) 

(430921) 

Corning Inc., NY, USA 

Costar® 10 ml pipette (4101) Corning Inc., NY, USA 

Costar® 25 ml pipette (4251) Corning Inc., NY, USA 

Costar® 5 ml pipette (4051) Corning Inc., NY, USA 
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Costar® 6-brønners brett (3506) Corning Inc., NY, USA 

Costar® 96-brønners mikroplate (3598) Corning Inc., NY, USA 

Costar® 96-brønners mikroplate, svart 

(3915) 

Corning Inc., NY, USA 

Countess™ Automated Cell Counter Invitrogen, Life Technologies  

Dri-Block® DB-2A (FDBO2AD) Techne, England  

Dynabeads® Mixer Invitrogen, Life Technologies 

Eppendorfrør (1,5, 2,0 og 5,0 ml) Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

Falcon® 5 ml pipette (357543) Corning Inc., NY, USA 

Falcon® celleskrape (89008-786)  Corning Inc., NY, USA 

Finnpipette™ Thermo Electron Corp. 

Finnpipette™ F1 Multichannel  Thermo Fischer Scientific 

Galaxy® 170S inkubatorskap Eppendorf, NY, USA 

Heraeus™ Fresco™ 21 sentrifuge 

(75002426) 

Thermo Fisher Scientific 

Holten Lamin Air LAF-benk Medinor, Oslo, Norway 

Nitrocellulosemembran (0,45 µm) 

Amersham Protran premium (10600003) 

GE Health Care, Life Science, Tyskland  

Nunc™ EasYFlask™ 75 cm2 dyrkingsflaske 

(156499) 

Thermo Fisher Scientific, Danmark 

NuPAGE® 4–12% Bis-Tris Gel, Novex®  

Ferdigstøpt gradientgel til gelelektroforese 

(NP0322) 

Life Technologies, Carlsbad, CA, USA 

Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging 

System 

LI-COR Biosciences 

Olympus CKX41 lysmikroskop Olympus, Tokyo, Japan 

PipetBoy™, Integra  VWR International, Radnor, PA, USA 

Plate Sealers, plateforseglere (plastfilm) til 

ELISA (DY992) 

R&D Systems, Abington, England 

Specteafuge™ mini (C1301B) Labnet Inc. 

The Belly Dancer Stovall Life Science, Greensboro, NC, USA 

Trans-Blot®Turbo™ Transfer system Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 
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VictorÔ X4  

Multimode Plate Reader, mikroplateleser 

(2030-0050) 

Perkin Elmer Life and Analytical Sciences, 

Boston, MA, USA 

Vortex Genie 2 Scientific Industries Inc. 

VWR® Disposable Graduated Transfer 

Pipets (612-4545) 

VWR International, Storbritannia  

XCell SureLock™ Mini-Cell 

Electrophoresis System,  

elektroforesekar  

Life Technologies, Paisley, Storbritannia  

Yellow Line MST  

digital magnetic stirrer with heating 

IKA, Tyskland 
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3.2 Celledyrking 
3.2.1 Cellelinjer 
HEK293 

Humane embryonale nyreceller, HEK293 (ATCC; CRL-1573, Rockville, MD, USA), er en 

adherent cellelinje fra 1973 som stammer fra nyreepitel i et abortert foster. Cellelinjen er 

permanent transformert med DNA fra adenovirus type 5 som forhindrer apoptose i cellene 

[95, 96], og derav klassifisert som “Biosafety level” 2 (BSL-2). Cellelinjen er svært 

anvendbar; den er enkel å vedlikeholde, lett å transfektere og produserer modne og 

funksjonelle proteiner [95-97].  

 
M38L 

M38L er en monoklonal stabil cellelinje som overuttrykker legumain etter at HEK293-celler 

er transfektert med humant cDNA for legumain (LGMN) i en plasmidvektor (pcDNA3,1). 

Plasmidvektoren inneholder et resistensgen mot et aminoglykosid antibiotikum, Geneticinâ 

(G418), og cellene dyrkes i medium tilsatt 160 µl G418 (sluttkonsentrasjon: 800 µg/ml) for å 

hindre oppvekst av ikke-transfekterte celler. M38L-celler er klassifisert som BSL-2 [9]. 

 
THP-1 

THP-1 er en cellelinje fra 1980 av humane monocytter (ATCC; TIB-202) isolert fra en ett år 

gammel gutt med akutt monocytisk leukemi [98]. Cellene vokser i suspensjon og er 

morfologisk lik primære monocytter. Cellelinjen er blant annet brukt til å studere 

differensiering av monocytter til makrofager [99], og er klassifisert som BSL-1. 

 

hMSC-TERT4 

Humane mesenchymale stamceller (hMSC, mottatt fra Moustapha Kassem; Odense 

Universitetshospital) fra beinmarg er en stamcellelinje som kan differensieres til blant annet 

osteoblaster, adipocytter, kondrocytter og myocytter. Cellene overuttrykker human 

telomerase revers transkriptase (hTERT) for å opprettholde lengden på telomerene under 

celledeling, som øker levetiden og opprettholder fenotypen hos disse cellene. Tallet 4 

beskriver at disse cellene er splittet 1:4, som har betydning for veksthastighet og morfologi 

[100, 101]. Disse cellene er klassifisert som BSL-2.  
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3.2.2 Frysing, tining og utsåing av celler 
Levende celler oppbevares på nitrogentank ved -196 °C for langvarig lagring. Før nedfrysing 

tilsettes et kryobeskyttende stoff, dimetylsulfoksid (DMSO), til cellesuspensjonen og 

nedfrysingen foregår langsomt. DMSO trekker vann ut av cellene og forhindrer dannelsen av 

intracellulære iskrystaller som kan lysere cellene [102]. Ved uttak fra nitrogentanken tines 

cellene raskt (40–60 sekunder) ved 37 °C. Cellene overføres til en celleflaske med oppvarmet 

serumholdig medium og inkuberes ved 37 °C og 5 % CO2 over natt. Deretter fjernes mediet 

og nytt medium tilsettes og byttes hver tredje dag i dagene før første splitting (Kapittel 3.2.3). 

Ved uttak fra nitrogentanken var passasjenummer på cellelinjene i denne masteroppgaven 

henholdsvis 9, 30 og 12 for HEK293, M38L og THP-1. Ved oppstart av eksperiment var 

passasjenummer på hMSC-TERT4-cellene 49. Frysing, tining og utsåing av celler ble utført 

av overingeniør Hilde Nilsen. 

 

3.2.3 Dyrking og splitting av celler 
Cellene dyrkes i celleflasker (75 cm2) i 10 % serumholdig medium. HEK293- og M38L-

celler dyrkes i serumholdig DMEM medium (Vedlegg A, 1.1), THP-1-celler i serumholdig 

RPMI 1640 medium (Vedlegg A, 1.2) og hMSC-TERT4-celler i serumholdig MEM medium 

(Vedlegg A, 1.3). 

 
HEK293-, M38L- og hMSC-TERT4-celler splittes når tettheten i celleflasken er 70–80 %, 

omtrent én gang per uke. Gammelt medium suges forsiktig opp med en pipette og kastes, og 

cellene vaskes én gang med 10 ml serumfritt DMEM medium (HEK293 og M38L; Vedlegg 

A, 1.4) eller 10 ml serumfritt MEM medium (hMSC-TERT4; Vedlegg A, 1.5) for å fjerne 

eventuelle serumrester. For å løsne cellene fra overflaten av celleflasken tilsettes 2 ml av 

proteasen trypsin (trypsin-EDTA) og celleflasken inkuberes i 5 minutter ved 37 °C og 

5 % CO2. Det kontrolleres visuelt i mikroskop at cellene har løsnet. Serum inneholder 

proteaseinhibitorer og det tilsettes 10 ml serumholdig medium for å inaktivere trypsin. 

Cellesuspensjonen blandes godt ved å pipettere opp og ned noen ganger før overføring til et 

sentrifugerør og sentrifugering ved 800 rpm i 5 minutter. Medium suges av og etterlater en 

cellepellet som resuspenderes og blandes godt i 10 ml serumholdig medium. 

Cellesuspensjonen blandes godt før uttak til celletelling (Kapittel 3.2.4). Cellesuspensjonen 

fortynnes deretter til ønsket konsentrasjon (levende celler/ml) med nytt serumholdig medium 

i nye celleflasker til et totalvolum på 10 ml, og inkuberes ved 37 °C og 5 % CO2. Til 
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celleflasker med M38L tilsettes 160 µl G418 (aminoglykosid antibiotikum, 

sluttkonsentrasjon: 800 µg/ml) for å hindre oppvekst av ikke-transfekterte celler. Etter 3–4 

dager tilsettes 10 ml nytt serumholdig medium til cellene. 

 

THP-1 suspensjonsceller splittes når konsentrasjonen i celleflasken er ca. 1 million celler/ml, 

omtrent én gang per uke. Cellesuspensjonen blandes godt og celler tas ut til telling 

(Kapittel 3.2.4). Deretter overføres volumet av cellesuspensjon (levende celler/ml) som 

inneholder 1 million celler til et sentrifugerør som sentrifugeres ved 800 rpm i 5 minutter. 

Medium suges forsiktig opp og kastes, og cellepelleten resuspenderes i 10 ml nytt 

serumholdig medium i nye celleflasker og inkuberes ved 37 °C og 5 % CO2. Etter 3–4 dager 

tilsettes 10 ml nytt serumholdig medium til cellene.  

 
3.2.4 Telling av celler 
Til celletelling benyttes fargestoffet trypanblått (0,4 %) for å skille mellom levende og døde 

celler. Intakte cellemembraner i levende celler er ikke permeable for fargestoffet, og kun 

døde celler vil farges blå [103]. I et eppendorfrør blandes 20 µl trypanblått og 20 µl 

cellesuspensjon godt, og 10 µl overføres til et tellekammer som plasseres i en automatisk 

celleteller (Countess™ Automated Cell Counter). Konsentrasjonen av celler blir gitt som 

totalt antall celler/ml, antall levende celler/ml, antall døde celler/ml og % viabilitet. 

 

3.2.5 Utsåing av celler  
Til forsøk sås celler ut i 6-brønners brett i serumholdig medium. Antall levende celler/ml 

(Kapittel 3.2.4) benyttes for å beregne volum av cellesuspensjon som er nødvendig for å 

oppnå en konsentrasjon på henholdsvis 100 000 celler/brønn (hMSC-TERT4), 

500 000 celler/brønn (HEK293 og M38L) eller 1 million celler/brønn (THP-1). Beregnet 

volum cellesuspensjon overføres til et sentrifugerør.  

 

HEK293-, M38L- og hMSC-TERT4-celler tilsettes serumholdig medium i sentrifugerøret og 

innholdet blandes godt før utsåing. THP-1-cellene sentrifugeres ved 800 rpm i 5 minutter, 

gammelt medium suges av og kastes, og cellepelleten resuspenderes i nytt serumholdig 

medium før 62 ng/ml PMA (forbol 12-myristat 13-acetat) tilsettes. PMA induserer THP-1 

celleadherens til plastoverflaten med påfølgende differensiering til makrofager [99]. 
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Det overføres 2 ml cellesuspensjon til hver brønn, og cellene inkuberes ved 37 °C og 

5 % CO2 i inkubatorskap i 6 timer (THP-1), ett døgn (HEK293 og M38L) eller tre døgn 

(hMSC-TERT4) før cellebehandling (Kapittel 3.2.6).  

 

3.2.6 Behandling av celler med 1,25-dihydroksyvitamin D3 og 25-

hydroksyvitamin D3 
HEK293-, M38L-, THP-1- og hMSC-TERT4-celler behandles med fem konsentrasjoner av 

1,25-dihydroksyvitamin D3 (1,25(OH)2D3; 1, 5, 10, 50 og 100 nM) og hMSC-TERT4-celler 

behandles med fem konsentrasjoner av 25-hydroksyvitamin D3 (25(OH)D3; 50, 100, 250, 500 

og 1000 nM). Fra en 10 µM stamløsning av 1,25(OH)2D3 i 96 % etanol (D1530, Sigma-

Aldrich) og en 1000 µM stamløsning av 25(OH)D3 i 96 % etanol (17938, Sigma-Aldrich) 

lages ovennevnte fortynninger i serumholding medium. For hMSC-TERT4-celler fortynnes 

1,25(OH)2D3 og 25(OH)D3 i osteoblast induksjonsmedium (Vedlegg A, 1.6). Som kontroll 

brukes 96 % etanol, som er løsningsmiddel for 1,25(OH)2D3 og 25(OH)D3.  

 

I lysmikroskop undersøkes det om cellene er jevnt fordelt i brønnene og om THP-1-cellene 

har festet seg. Medium suges forsiktig av cellene og kastes. Adherente THP-1-celler vaskes 

forsiktig én gang med 1 ml serumholdig medium for å fjerne rester av PMA. Til hver brønn 

tilsettes forsiktig langs brønnkanten 2 ml nytt serumholdig medium med 0 (kontroll med 

etanol), 1, 5, 10, 50 eller 100 nM 1,25(OH)2D3 (HEK293, M38L, THP-1 og hMSC-TERT4) 

eller 0 (kontroll med etanol), 50, 100, 250, 500 eller 1000 nM 25(OH)D3 (hMSC-TERT4). 

Cellene inkuberes ved 37 °C og 5 % CO2 i totalt 3 døgn (HEK293 og M38L) eller 7 døgn 

(THP-1 og hMSC-TERT4). Det utføres en ny, tilsvarende behandling etter de første 3 døgn 

for THP-1-celler og etter de første 4 døgn for hMSC-TERT4. 

3.2.7 Høsting av kondisjonert medium og celler  
Cellene inspiseres for morfologiske endringer, celletetthet og adherens. Kondisjonert medium 

høstes etter 3 døgn (HEK293 og M38L), etter 3 og 7 døgn (THP-1) eller etter 4 og 7 døgn 

(hMSC-TERT4) etter behandling. Høsting av celler utføres etter 3 døgn (HEK293 og M38L) 

og etter 7 døgn (THP-1 og hMSC-TERT4).  
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Høsting av kondisjonert medium  

Medium suges forsiktig av brønnen og overføres til 1,5 eller 2 ml eppendorfrør og 

sentrifugeres ved 800 rpm i 10 minutter. Supernatanten overføres til nye 1,5 ml eppendorfrør 

og lagres ved -20 °C frem til analyse.  

Høsting av celler  

Cellene vaskes forsiktig én gang med 1X PBS (Vedlegg A, 2.1) før 0,5 ml lysisbuffer 

(Vedlegg A, 2.2) tilsettes til hver brønn for å lysere cellene. Det kontrolleres visuelt og i 

mikroskop at cellene har løsnet fra overflaten i brønnene. Brønnene skrapes godt med en 

celleskrape og cellelysatet suges opp med en pipette og overføres til 1,5 ml eppendorfrør. Før 

analyse fryses og tines cellelysat i tre omganger. Frysing utføres ved -70 °C i 15 minutter 

med en påfølgende opptining ved 30 °C på varmeblokk. Etter siste opptining sentrifugeres 

cellelysat ved 10 000 G og 4 °C i 5 minutter. Supernatanten pipetteres over i nye 1,5 ml 

eppendorfrør som lagres ved -20 °C eller benyttes direkte til analyse.  

 
3.2.8 Inkubering av vitamin D-bindende protein (VDBP) med legumain 

eller cellelysat 
For å undersøke VDBP som substrat for legumain benyttes aktivt legumain (36 kDa) renset 

fra bovine nyrer [11] med en anslått molaritet på 275 µM. Legumain fortynnes til en 

konsentrasjon på 2 µM med sur buffer (pH 5,0; 50 mM sitronsyre 100 nM natriumklorid og 

1 mM DTT) for å sikre aktivitet av legumain. Frysetørret VDBP fra humant plasma løses i 

destillert vann (dH2O) til en konsentrasjon på 1 mg/ml (19,2 µM). Fra denne stamløsningen 

fortynnes VDBP 1:10 i sur buffer (pH 5,0) til en konsentrasjon på 1,9	µM som benyttes 

videre. VDBP som substrat for legumain undersøkes som funksjon av legumainkonsentrasjon 

(1) og inkubasjonstid (2), samt i cellelysat fra HEK293 og M38L (3) og i cellelysat fra THP-

1, M38L og HEK293 med og uten inhibitor av cysteincathepsiner eller legumain (4). All 

inkubering utføres ved 37 °C.  

1) Degradering av VDBP som funksjon av legumainkonsentrasjon: 

Legumain fortynnes til ulike konsentrasjoner (2,7 nM–2 µM) i sur buffer (pH 5,0). Av 

disse fortynningene blandes 20 µl med 20 µl VDBP (1,9 µM) i et eppendorfrør. Som 

kontroll inkuberes 20 µl sur buffer (pH 5,0) med 20 µl VDBP (1,9 µM). Prøvene 

inkuberes i totalt 5 timer. 
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2) Degradering av VDBP med legumain som funksjon av inkubasjonstid: 

Til ett eppendorfrør tilsettes 200 µl legumain (2 µM) og 200 µl VDBP (1,9 µM) og 

inkuberes. Etter 0, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 og 25 timer tas det ut prøver på 26 µl fra inkubatet, 

samt fra kontroll (200 µl sur buffer (pH 5,0) og 200 µl VDBP (1,9 µM)) ved tiden 

0 og 25 timer. 

 

3) Degradering av VDBP i cellelysat fra HEK293 og M38L: 

Det brukes cellelysat fra HEK293 og M38L behandlet med 0 eller 100 nM 

1,25(OH)2D3, og fra disse tas det ut 20 µl som inkuberes med henholdsvis 20 µl 

VDBP (1,9 µM) eller sur buffer (pH 5,0) i 5 timer. 

 

4) Degradering av VDBP i cellelysat med og uten inhibitor av cysteincathepsiner eller 

legumain:  

Cellelysat fra HEK293, M38L og THP-1 behandlet med 0 og 100 nM 1,25(OH)2D3 

justeres for lik konsentrasjon av totalprotein ved fortynning i lysisbuffer til et volum 

på 200 µl. E-64 (inhibitor av cysteincathepsiner) og QDD (inhibitor av legumain) 

fortynnes med dH2O fra 10 mM stamløsninger i DMSO til en sluttkonsentrasjon på 

10 µM. Cellelysat (18 µl) inkuberes med: 

a) 20 µl VDBP, og tilsettes enten 2 µl dH2O, 2 µl E-64 eller 2 µl QDD, og 

b) 20 µl sur buffer (pH 5,0) og 2 µl dH2O.  

Som kontroll inkuberes 20 µl VDBP med 18 µl lysisbuffer og 2 µl dH2O. Prøvene 

inkuberes i 5 timer.  

 

Etter inkubering lages det prøver til gelelektroforese (Kapittel 3.5.2), og inkubatene 

analyseres ved immunoblotting.  

 

3.3 Måling av totalprotein  
Til måling av konsentrasjon av totalprotein benyttes metoden beskrevet av Bradford [104]. 

Det rødbrune fargestoffet “Coomassie Brilliant Blue G-250” (CBBG) bindes til aminosyrer i 

proteiner i løsning, og CBBG-protein-komplekset får en blå farge. Denne bindingen medfører 

et skift i fargestoffets absorbansmaksimum fra 465 nm til 595 nm. Både absorbans og 

fargeintensitet øker med økende mengde CBBG-protein-kompleks i prøven. Konsentrasjonen 

av totalprotein bestemmes ved måling av absorbans ved 595 nm i en mikroplateleser. Måling 
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av totalprotein utføres for å korrigere enzymaktivitet med totalprotein, og for å beregne uttak 

av cellelysat til acetonfelling før gelelektroforese (Kapittel 3.5.1). 

 

Absorbansen er ikke fullstendig lineær med konsentrasjon av totalprotein, og det lages derfor 

en standardkurve med standarder av bovint serumalbumin (BSA) som fortynnes i lysisbuffer 

til konsentrasjoner på 0, 50, 100, 200, 300 og 400 µg/ml. Fra denne standardkurven beregnes 

totalprotein i prøvene. Til en gjennomsiktig 96-brønners mikroplate påsettes 10 µl av hver 

konsentrasjon av standarder i paralleller. Tilsvarende påsettes 10 µl av hver cellelysatprøve i 

duplikater eller triplikater. Konsentrasjon av totalprotein måles i cellelysat høstet i lysisbuffer 

fra HEK293, M38L, THP-1 og hMSC-TERT4. Cellelysat av M38L fortynnes 1:3 i 

lysisbuffer før måling som følge av høyt innhold av totalprotein, mens cellelysater fra 

HEK293, THP-1 og hMSC-TERT4 analyseres ufortynnet.  

 

Til standarder og prøver tilsettes deretter 200 µl fargereagens fortynnet 1:5 i dH2O (Vedlegg 

A, 3.1) og mikroplaten oppbevares i romtemperatur i 5 minutter for å sikre dannelse av 

CBBG-protein-kompleks. Mikroplaten plasseres så i en mikroplateleser (Victor™ X4) og 

absorbans måles ved 595 nm.  

 
3.4 Måling av legumain- og asparaginyl endopeptidase 

(AEP)-aktivitet  
For å bestemme enzymaktivitet av legumain benyttes metoden beskrevet av Chen et al. og 

Johansen et al. [8, 105]. Peptidsubstratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC er substrat for asparaginyl 

endopeptidaser (AEP) inkludert legumain, som avspalter gruppen AMC (7-amino-4-

metylkumarin) fra peptidet. AMC har høyere fluorescens i fri form og enzymaktivitet i 

prøver bestemmes ved måling av økning i fluorescens i en mikroplateleser. Hastigheten på 

enzymatiske reaksjoner er temperaturavhengig og enzymaktiviteten måles ved konstant 

temperatur på 30 °C.  

 

Legumainaktivitet måles i cellelysat fra HEK293, M38L, THP-1 og hMSC-TERT4 høstet i 

lysisbuffer. I cellelysat fra HEK293 og M38L er legumain eneste AEP tilstede som spalter 

peptidsubstratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC, og målt fluorescens korresponderer til 

legumainaktivitet. For å måle legumainaktivitet i cellelysat fra THP-1 og hMSC-TERT4 må 
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andre AEP inhiberes [32] og dette utføres ved å tilsette substansen E-64 som inhiberer AEP 

[106] men ikke legumain [8]. 

 

Til en svart 96-brønners mikroplate appliseres 20 µl blankprøve (lysisbuffer) i triplikater og 

20 µl av lysatprøver i triplikater (HEK293 og M38L) eller kvartetter (THP-1 og hMSC-

TERT4). Prøvene appliseres ufortynnet unntatt M38L som fortynnes 1:3 eller 1:10 i 

lysisbuffer, avhengig av målt totalprotein og forventet enzymaktivitet. Til to paralleller av 

hver prøve fra THP-1 og hMSC-TERT4 tilsettes 17 µl dH2O, og til de to øvrige tilsettes 17 µl 

10 µM E-64 (sluttkonsentrasjon; 1 µM). Mikroplaten plasseres i en mikroplateleser. Til hver 

brønn tilsettes automatisk 100 µl (HEK293 og M38L) eller 83 µl (THP-1 og hMSC-TERT4) 

legumain assaybuffer med ditiotreitol (DTT) (Vedlegg A, 4.1) til prøvene. DTT er et 

reduksjonsmiddel som aktiverer cysteinproteaser og tilsettes legumain assaybuffer 

umiddelbart før bruk. Etter 10 minutter tilsettes 50 µl substratoppløsning (Z-Ala-Ala-Asn-

AMC, sluttkonsentrasjon; 34 µM, Vedlegg A, 4.2) til hver brønn og mikroplaten ristes i tre 

sekunder. Det utføres totalt 10 fluorescensmålinger med 60 (M38L) eller 360 (HEK293, 

THP-1 og hMSC-TERT4) sekunder mellom hver måling. Enzymaktivitet beregnes 

automatisk av mikroplateleseren (Victor™ X4) som endring i fluorescens per sekund 

(dF/sek). Eksitasjon: 360 nm og emisjon: 460 nm.  

 

Det utføres i tillegg enkeltmålinger av enzymaktivitet i lysat fra celler med lavt uttrykk av 

legumain (HEK293 og THP-1). Målingene utføres etter 0, 2 og 4 timer, og aktiviteten av 

legumain beregnes ved å subtrahere målt fluorescens ved første måling fra målt fluorescens 

ved siste måling, delt på antall sekunder mellom målingene. 

 
3.5 Gelelektroforese og immunoblotting 
3.5.1 Acetonfelling av proteiner i cellelysat  
Acetonfelling av proteiner i cellelysat utføres i forkant av gelelektroforese. Hensikten er å 

oppkonsentrere mengden av totalprotein i hver prøve til en forhåndsbestemt konsentrasjon 

(10, 15 eller 20 µg) for å applisere lik mengde totalprotein i hver brønn på gelen. Iskald 

aceton og cellelysat blandes i eppendorfrør i forholdet 80:20 %, slik at det blir lik mengde 

totalprotein per prøve beregnet fra totalprotein i cellelysatet (Kapittel 3.3). Blandingen virvles 

og inkuberes i 60 minutter ved -20 °C. Deretter sentrifugeres prøvene i 20 minutter ved 

15 000 G og 4 °C, og supernatanten pipetteres forsiktig av og kastes. Den gjenværende 
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proteinpelleten tørkes i 15–20 minutter før tillaging av gelelektroforeseprøver (Kapittel 

3.5.2). 

 
3.5.2 Tillaging av gelelektroforeseprøver  
Før applisering av prøver på gel denatureres proteinene slik at de mister sin tredimensjonale 

struktur. I tillegg påføres proteiner en uniform negativ ladning ved tilsetning av 

natriumdodecylsulfat (SDS). Dette sikrer at separasjonen på gelen skjer på bakgrunn av 

molekylstørrelse alene. Til dette formålet benyttes prøvebuffer (NuPAGEâ LDS Sample 

Buffer, 4X) og et reduksjonsmiddel (DTT).  

 

Proteinpelleten fra acetonfellingen (Kapittel 3.5.1) løses i 13 µl dH2O og det tilsettes 5 µl 

4X prøvebuffer og 2 µl DTT (500 mM) til et totalvolum på 20 µl. Til prøver av inkubat med 

VDBP med legumain eller cellelysat (Kapittel 3.2.8) tilsettes 10 µl 4X prøvebuffer og 4 µl 

DTT (500 mM) til 26 µl prøve, eller 15,4 µl 4X prøvebuffer og 6,2 µl DTT (500 mM) til 

40 µl prøve. Deretter varmes prøvene i 10 minutter ved 70 °C. 

 
3.5.3 Gelelektroforese 
Gelelektroforese er en metode for separasjon av proteiner i ulik prøvematriks. Prøver 

applisert i brønner på en porøs gel vil ved hjelp av elektrisk spenning vandre mot anoden og 

separeres etter molekylstørrelse (kDa). I denne oppgaven benyttes vertikal 

polyakrylamidgelelektroforese (PAGE). 

 

Det benyttes en ferdigstøpt gradientgel (4–12 %) av polyakrylamid med 12 brønner. Gelen 

plasseres i et gelelektroforesekar som fylles med 800 ml fortynnet elektroforesebuffer 

(Vedlegg A, 5.1) og til midten av karet tilsettes 500 µl antioksidant (NuPAGEÒ). For å 

estimere størrelsen på separerte proteiner benyttes proteinstandard (1 µl Precision Plus 

Protein™ Dual Color Standards eller 5 µl Chameleon™ Duo Pre-stained Protein Ladder) 

som appliseres til en eller to brønner. Til øvrige brønner appliseres 15 µl av prøve, og 

elektroforesen kjøres i 50–60 minutter ved 200 volt.  

 
3.5.4 Immunoblotting 
Immunoblotting benyttes for å detektere proteiner separert ved gelelektroforesen. Proteiner 

separert på gelen overføres til en nitrocellulosemembran ved elektrisk strøm (blotting) [107]. 

Nitrocellulosemembranen blir så inkubert med et primærantistoff som bindes spesifikt til 
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proteinet som ønskes detektert. Deretter inkuberes membranen med et sekundærantistoff som 

er spesifikt for primærantistoffet, og bindes til dette. Sekundærantistoffet har en infrarød 

fluorescerende gruppe og detekteres ved måling av infrarød fluorescens ved skanning med 

Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging System (LI-COR). 

 

Filterpapir og nitrocellulosemembran fuktes i blottebuffer (Vedlegg A, 5.2) i noen minutter, 

og arrangeres i en sandwich. Gelen løsnes forsiktig fra gelkassetten og overføres på 

nitrocellulosemembranen. Filterpapir legges forsiktig over gelen og proteiner overføres til 

membranen i en blottemaskin ved 25 volt i 30 minutter.  

 

Membranen farges i 1 minutt med Ponceau S fargeløsning for visualisering av overførte 

proteiner og fotografering. Fargen fjernes ved skylling og vasking med dH2O og 1X T-TBS 

(Vedlegg A, 5.3). For å hindre binding av primærantistoff til uspesifikke bindingsseter på 

membranen, blir det blokket med 5 % fettfri tørrmelk i 1X T-TBS (Vedlegg A, 5.4) ved 

romtemperatur og vipping i 60 minutter. Membranen overføres til et sentrifugerør med 

primærantistoff fortynnet i 1X T-TBS i henhold til tabell 3.1, og inkuberes over natt ved 4 °C 

med rulling.  

 

Tabell 3.1: Primærantistoffer benyttet i denne masteroppgaven  

Protein Primærantistoff Fortynning 

Legumain Geit anti-human polyklonalt antistoff 

mot legumain (AF2199) 

1:200  

1:1000 

Cathepsin L Geit anti-human polyklonalt antistoff 

mot cathepsin L (AF952) 

1:500  

CD80 Geit anti-human polyklonalt antistoff 

mot CD80 (AF140) 

1:2000  

GAPDH Mus anti-human monoklonalt 

antistoff mot GAPDH (SC.47724) 

1:40 000  

VDBP Mus anti-human monoklonalt 

antistoff mot vitamin D-bindende 

protein (MAB3778) 

1:500  
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Membranen vaskes 3–4 ganger med 1X T-TBS i 10 minutter. Deretter inkuberes membranen 

med 10 ml sekundærantistoff (Tabell 3.2) fortynnet i 1X T-TBS i 60 minutter ved 

romtemperatur og vipping, dekket med aluminiumsfolie for å beskytte mot lys. Før skanning 

blir membranen igjen vasket 3–4 ganger med 1X T-TBS i 10 minutter.  

 

Tabell 3.2: Sekundærantistoffer benyttet i denne masteroppgaven 

Sekundærantistoff  Fortynning 

IRDye® 800CW Esel anti-geit  1:10 000 

IRDye® 800CW Esel anti-mus 1:10 000 

 

Membranen skannes deretter med Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging System. Det 

sekundære antistoffet inneholder en infrarød fluorescerende gruppe som detekteres ved 

800 nm og gir et grønt signal. 

 

3.5.5 Reblotting 
Dersom membranen benyttes til deteksjon av flere proteiner, fjernes primær- og sekundær-

antistoffet etter fremkalling. Membranen vaskes med 1X T-TBS og inkuberes med 10–20 ml 

strippebuffer (Restore™ PLUS Western Blot Stripping Buffer) i 15 minutter ved 

romtemperatur og vipping. Strippebufferen kastes, og membranen vaskes to ganger med 1X 

T-TBS i 5 minutter. Det utføres en ny blokking i 5 % fettfri tørrmelk i 1X T-TBS i 

60 minutter, og membranen inkuberes med nytt primær- og sekundærantistoff som beskrevet 

ovenfor. 

 
3.6 ELISA 
Sekresjon av legumain til kondisjonert medium analyseres ved bruk av et kommersielt 

ELISA-kit (Human Total Legumain DuoSet®). ELISA, “enzyme-linked immunosorbent 

assay”, er en metode for kvantitativ deteksjon av antigen i væsker og er mye benyttet innen 

laboratoriemedisin. Prøver tilsettes til brønner i en mikroplate med et spesifikt antistoff 

bundet på overflaten i brønnene, og tilhørende antigen i prøven adsorberes til disse. Mengden 

av antigen i prøven kan deretter måles [108]. Metoden som er benyttet i denne oppgaven er 

sandwich-ELISA.  
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Til en gjennomsiktig 96-brønners mikroplate appliseres 100 µl av “Capture Antibody” 

fortynnet til 2 µg/ml i 1X PBS til hver brønn. Brønnene tildekkes med en plastfilm og 

oppbevares ved romtemperatur over natt. Neste dag fjernes antistoffet og brønnene vaskes tre 

ganger med 400 µl vaskebuffer (0,05 % Tween i 1X PBS). Uspesifikke bindingsseter i 

brønnene blokkes ved å påsette 300 µl “Reagent Dilution” (RD)-buffer som inneholder 

albumin til hver brønn, og mikroplaten dekkes med plastfilm og oppbevares i 1 time ved 

romtemperatur. Vaskingen gjentas som tidligere og to paralleller av 100 µl standard (0–2000 

pg/ml fortynnet i RD-buffer) eller prøver appliseres i brønnene. Prøvene appliseres 

ufortynnet (THP-1), fortynnet 1:5 (THP-1, HEK293, hMSC-TERT4), 1:25 (HEK293), 1:50 

(HEK293), 1:1000 (M38L) eller 1:3000 (M38L) i RD-buffer. Mikroplaten tildekkes og 

oppbevares i romtemperatur i 2 timer. Legumain i prøver vil bindes til “Capture antibody”. 

Vaskingen gjentas som tidligere, og 100 µl av “Detection antibody” fortynnet til 0,4 µg/ml i 

RD-buffer appliseres til hver brønn. Mikroplaten tildekkes på nytt og oppbevares i 2 timer 

ved romtemperatur etterfulgt av en ny vask. “Detection antibody” bindes til legumain som er 

bundet til “Capture antibody” på overflaten i brønnen, som en sandwich. Deretter tilsettes 

100 µl Streptavidin-“horseradish peroxidase” (HRP) fortynnet 1:200 i RD-buffer til hver 

brønn, platen tildekkes og oppbevares i 20 minutter i romtemperatur på et mørkt sted. 

Streptavidin-HRP bindes til “Detection antibody”. En ny vasking utføres, 100 µl 

substratblanding (“Substrate Solution”) tilsettes til hver brønn og mikroplaten tildekkes og 

inkuberes i 20 minutter i romtemperatur på et mørkt sted. Til hver brønn tilsettes så 50 µl 

stoppløsning (svovelsyre) og innholdet i brønnene blandes ved å dunke forsiktig på 

mikroplaten. Absorbans måles i en mikroplateleser (Victor™ X4) ved 450 nm.  

 
3.7 Statistiske analyser 
I denne oppgaven er data presentert som gjennomsnitt ± standardfeil (SEM). Gjennomsnittet 

er beregnet fra antall gjentakelser av forsøk og antallet (n) varierer fra  

1–5. Signifikansnivået i oppgaven ble satt til p<0,05. Tosidig uparet t-test og Spearman 

korrelasjonsanalyse er anvendt som statistiske metoder. Verdier fra målinger som var 

statistisk signifikant med tosidig uparet t-test angis i figurene med én stjerne (*). Statistiske 

analyser ble beregnet ved hjelp av GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, Inc., San Diego, 

CA, USA).  
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4 Resultater 
4.1 Studier av 1,25-dihydroksyvitamin D3 på regulering 

av legumain i ulike cellemodeller  
Biologiske effekter av 1,25-dihydroksyvitamin D3 (1,25(OH)2D3) medieres gjennom binding 

til kjernereseptoren vitamin D reseptor (VDR). Oppdagelsen av denne reseptoren i mange 

celletyper, spesielt immunceller, har ført til økende interesse for biologiske effekter av 

1,25(OH)2D3 utover den essensielle rollen i beinhomeostasen [77]. Et første mål i denne 

oppgaven var å studere effekter av 1,25(OH)2D3 på legumain i celler som uttrykker lite 

legumain (HEK293-celler og THP-1-makrofager) og i celler som overuttrykker legumain 

(M38L-celler; legumaintransfekterte HEK293-celler). Cellene ble behandlet med ulike 

konsentrasjoner av 1,25(OH)2D3 (1, 5, 10, 50 eller 100 nM) eller etanol (kontroll; 0 nM) i 

3 døgn (HEK293 og M38L) eller i 7 døgn (THP-1). Effekter av 1,25(OH)2D3 ble undersøkt 

med hensyn på aktivitet, sekresjon og uttrykk av legumain i disse cellelinjene. I tillegg ble 

cellene undersøkt for morfologiske endringer. 

 
4.1.1 1,25(OH)2D3 påvirker aktivitet, sekresjon og uttrykk av legumain i 

HEK293- og M38L-celler  
Legumainaktivitet (dF/sek) ble målt i cellelysat og korrigert for konsentrasjon av totalprotein 

(dF/sek/µg totalprotein, Figur 4.1, A–B). Målinger i lysat fra HEK293-celler viste redusert 

legumainaktivitet etter behandling med økende 1,25(OH)2D3-konsentrasjoner (Figur 4.1, A). 

Lavest legumainaktivitet ble målt etter behandling med 50 nM, hvor aktiviteten var halvert 

og signifikant lavere enn kontroll (p<0,05, tosidig uparet t-test). Korrelasjon mellom 

1,25(OH)2D3-konsentrasjon og legumainaktivitet var statistisk signifikant (p<0,05, Spearman 

korrelasjonsanalyse). I lysat fra M38L-celler indikerte aktivitetsmålingene økt 

legumainaktivitet etter behandling med lave 1,25(OH)2D3-konsentrasjoner (1–10 nM), men 

redusert legumainaktivitet etter behandling med høye 1,25(OH)2D3-konsentrasjoner (50–100 

nM, Figur 4.1, B). Legumainaktiviteten var høyest etter behandling med 5 nM (31 % økning) 

og lavest etter behandling med 50 nM (42 % reduksjon) sammenlignet med kontroll.  

 

Legumainsekresjon (ng/ml) ble analysert i kondisjonerte media og korrigert for konsentrasjon 

av totalprotein i cellelysat (ng/ml/µg totalprotein, Figur 4.1, C–D). Det ble sett økt 

legumainsekresjon fra HEK293-celler etter behandling med økende 1,25(OH)2D3-
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konsentrasjoner (Figur 4.1, C). Sekresjonen var høyest etter behandling med 50 nM (478 % 

økning) sammenlignet med kontroll. Korrelasjon mellom 1,25(OH)2D3-konsentrasjon og 

legumainsekresjon var statistisk signifikant (p<0,05, Spearman korrelasjonsanalyse). Motsatt 

ble det sett tendens til redusert legumainsekresjon fra M38L-celler etter behandling med 

økende 1,25(OH)2D3-konsentrasjon (Figur 4.1, D). Sekresjonen var lavest etter behandling 

med 50 nM (67 % reduksjon) sammenlignet med kontroll.  

 

Figur 4.1. Legumainaktivitet i (A–B) og legumainsekresjon fra (C–D) HEK293- og M38L-

celler etter behandling med ulike konsentrasjoner av 1,25(OH)2D3. HEK293- og M38L-

celler (0,5 x 106 celler/brønn) ble inkubert med 1,25(OH)2D3 (1, 5, 10, 50 eller 100 nM) eller 

etanol (kontroll; 0 nM) i 3 døgn ved 37 °C. Legumainaktivitet ble målt ved spalting av et 

fluorescerende peptidsubstrat (Z-Ala-Ala-Asn-AMC) og korrigert for totalprotein (dF/sek/µg 

totalprotein) i cellelysat (CL) fra HEK293 (A) og M38L (B), og er presentert som 

gjennomsnitt ± SEM (n=4). Legumainsekresjon ble målt ved ELISA i kondisjonert media 

(KM) og korrigert for totalprotein i cellelysat (ng/ml/µg totalprotein) i HEK293 (C) og M38L 

A B 

C D 
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(D), og er presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=4). *indikerer p<0,05 sammenlignet med 

kontroll (tosidig uparet t-test).  

 

Begge cellelinjene viste lavest legumainaktivitet etter behandling med 50 nM 1,25(OH)2D3. 

Ved denne 1,25(OH)2D3-konsentrasjonen var derimot legumainsekresjonen høyest fra 

HEK293-celler og legumainsekresjonen lavest fra M38L-celler. Samlet antydet disse funnene 

at 50 nM 1,25(OH)2D3 hadde størst effekt på regulering av legumainaktivitet og –sekresjon i 

disse cellelinjene.  

 

Cellene ble studert i lysmikroskop etter behandling med 1,25(OH)2D3 i 3 døgn. Ingen 

morfologiske endringer ble observert, men det ble sett flere ikke-adherente (løse) celler ved 

de høyeste konsentrasjonene av 1,25(OH)2D3 (50–100 nM) i begge cellelinjene.  

 

Molekylære former av legumain ble undersøkt i cellelysat ved immunoblotting med antistoff 

mot legumain (Figur 4.2). Inaktiv proform (56 kDa), intermediære former (46/47 kDa) og 

moden form (36 kDa) var uttrykt i begge cellelinjer både med og uten behandling med 

1,25(OH)2D3. I HEK293-celler avtok intensiteten av proteinbåndene for de molekylære 

legumainformene etter behandling med økende 1,25(OH)2D3-konsentrasjoner, og 

reduksjonen i intensiteten var mest uttalt for moden form (36 kDa). Denne observasjonen var 

i samsvar med legumainaktiviteten, hvor aktiviteten ble redusert etter behandling med økende 

1,25(OH)2D3-konsentrasjoner (Figur 4.1, A). Det var høyest uttrykk av moden form og lavest 

uttrykk av intermediære former. I cellelysat fra M38L var effekter av 1,25(OH)2D3 mindre 

uttalt på alle molekylære former av legumain (Figur 4.2). Det var generelt høyest uttrykk av 

moden form, og uttrykk av intermediære former og moden form var lavest etter behandling 

med 50 nM. GAPDH (37 kDa) ble benyttet som kontroll for å verifisere lik påsetting av µg 

totalprotein/brønn. 
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Figur 4.2. Molekylære former av legumain i HEK293- og M38L-celler etter behandling 

med ulike konsentrasjoner av 1,25(OH)2D3. HEK293- og M38L-celler (0,5 x 106 

celler/brønn) ble inkubert med 1,25(OH)2D3 (1, 5, 10, 50 eller 100 nM) eller etanol (kontroll; 

0 nM, ikke vist for HEK293) i 3 døgn ved 37 °C. Etter lysering og acetonfelling av cellelysat 

ble det påsatt 15 (HEK293) eller 10 (M38L) µg totalprotein/brønn, som etter 

polyakrylamidgelelektroforese (PAGE) og immunoblotting ble analysert med antistoff mot 

legumain og skanning med OdysseyÒ CLx Near-Infrared Imaging System. Et representativt 

immunoblott er vist (n=4). GAPDH ble brukt som “housekeeping”-kontroll. 

 
4.1.2 1,25(OH)2D3 endrer morfologien av PMA-stimulerte THP-1-celler og 

påvirker aktivitet og sekresjon av legumain 
Figur 4.3 viser PMA-stimulerte THP-1-celler (62 ng/ml, 6 timer; A) som ble inkubert videre i 

7 døgn med etanol (B) eller 100 nM 1,25(OH)2D3 (C). Etter 7 døgn var cellene mer 

morfologisk lik makrofager (B–C) sammenlignet med kontroll (A). Cellene som var 

behandlet med 100 nM 1,25(OH)2D3 hadde en mer forgreinet form sammenlignet med 

cellene som var inkubert med etanol, som var mer sirkulære og hadde færre forgreininger.  

 

 
Figur 4.3. Morfologi av PMA-stimulerte THP-1-celler (A) inkubert med etanol (B) eller 

100 nM 1,25(OH)2D3 (C). THP-1-celler (1 x 106 celler/brønn) etter behandling med PMA 

(62 ng/ml) i 6 timer (A; kontroll). B) PMA-stimulerte THP-1-celler (THP-1-makrofager) 

A B C 
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etter inkubering i 7 døgn med etanol. C) THP-1-makrofager etter behandling med 100 nM 

1,25(OH)2D3 i 7 døgn. Bildene er tatt med 40X forstørrelse i lysmikroskop.  

 

Enzymaktivitet (dF/sek) ble målt i cellelysat som total asparaginylendopeptidase (AEP)-

aktivitet, og som legumainaktivitet etter tilsetting av cathepsininhibitoren E-64 (Figur 4.4, A–

B). E-64 inhiberer AEP-aktivitet som skyldes cysteincathepsiner [32, 106], men ikke 

legumain [8]. Målinger ble gjort etter 0 og 4 timer, og aktivitet ble beregnet og korrigert for 

konsentrasjon av totalprotein (dF/sek/µg totalprotein).  

Figur 4.4, A viser enzymaktivitet som skyldtes legumain (svarte søyler) beregnet som prosent 

av total AEP-aktivitet (totalt søyleareal; 100 %). Grå søyler viser hvor mye AEP-aktivitet 

som ikke var legumain, og representerer enzymaktivitet som ble inhibert av E-64. 

Legumainaktivitet som dF/sek/µg totalprotein er presentert i figur 4.4, B. Det ble målt høyest 

legumainaktivitet etter behandling med 50 nM 1,25(OH)2D3 og lavest legumainaktivitet etter 

behandling med 1 nM 1,25(OH)2D3. Korrelasjon mellom 1,25(OH)2D3-konsentrasjon og 

legumainaktivitet var statistisk signifikant (p<0,05, Spearman korrelasjonsanalyse). 

Legumainsekresjon ble analysert i kondisjonert media høstet 3 og 7 døgn etter behandling 

med 1,25(OH)2D3. Etter 3 døgn ble det sett en økning i legumainsekresjon med ³10 nM 

1,25(OH)2D3 (Figur 4.4, C). Korrelasjon mellom 1,25(OH)2D3-konsentrasjon og 

legumainsekresjon var statistisk signifikant (p<0,05, Spearman korrelasjonsanalyse). Etter 7 

døgn var konsentrasjonen av sekrert legumain svært lav eller ikke mulig å detektere (data 

ikke vist). 
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Figur 4.4. Legumainaktivitet som prosent av total AEP-aktivitet (A), legumainaktivitet i (B) 

samt legumainsekresjon fra (C) THP-1-makrofager etter behandling med ulike 

konsentrasjoner av 1,25(OH)2D3. PMA-stimulerte (62 ng/ml, 6 timer) THP-1-celler (THP-1-

makrofager, 1 x 106 celler/brønn) ble inkubert med 1,25(OH)2D3 (1, 5, 10, 50 eller 100 nM) 

eller etanol (kontroll; 0 nM) i 7 døgn ved 37 °C. AEP- og legumainaktivitet ble målt i 

cellelysat og korrigert for totalprotein. A) Legumainaktivitet (svarte søyler) etter tilsetning av 

E-64 (1 µM) som inhiberer AEP som ikke er legumain, vist som prosent av total AEP-

aktivitet (totalt søyleareal; 100 %). B) Legumainaktivitet (dF/sek/µg totalprotein) etter 

tilsetning av E-64 (1 µM), presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3). C) Legumainsekresjon 

(ng/ml) ble målt ved ELISA i kondisjonert media 3 døgn etter 1,25(OH)2D3-behandling, og er 

presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3).  

 

Molekylære former av legumain ble undersøkt i cellelysat ved immunoblotting med antistoff 

mot legumain og cathepsin L (Figur 4.5). Immunoblotting med antistoff mot legumain viste 

svake proteinbånd av alle molekylære legumainformer (56, 46/47 og 36 kDa). Ved 

A 

C 

B 
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immunoblotting med antistoff mot cathepsin L ble det observert proteinbånd på 39 kDa 

(profom), 30 kDa (“single-chain” form) og 25 kDa (“two-chain” form) i alle cellelysatene. 

Uttrykk av GAPDH viste at det var litt ujevn påsetting av µg totalprotein/brønn. 

Kvantifisering av proteinbåndene for “two-chain” form (25 kDa) av cathepsin L i forhold til 

uttrykk av GAPDH i immunoblottet presentert i figur 4.5, viste høyest uttrykk av “two-chain” 

form etter behandling med 5 nM og lavest uttrykk etter behandling med 50 nM 1,25(OH)2D.  

 

Figur 4.5. Molekylære former av legumain og cathepsin L i cellelysat fra THP-1-

makrofager etter behandling med ulike konsentrasjoner av 1,25(OH)2D3. PMA-stimulerte 

(62 ng/ml, 6 timer) THP-1-celler (1 x 106 celler/brønn; THP-1-makrofager) ble inkubert med 

1,25(OH)2D3 (1, 5, 10, 50 eller 100 nM) eller etanol (kontroll; 0 nM) i 7 døgn ved 37 °C. 

Etter lysering og acetonfelling av cellelysat ble det påsatt 15 µg totalprotein/brønn, som etter 

PAGE og immunoblotting ble analysert med antistoff mot legumain eller cathepsin L og 

skanning med OdysseyÒ CLx Near-Infrared Imaging System. Et representativt immunoblott 

er vist (n=3). GAPDH ble brukt som “housekeeping”-kontroll. 

Differensiering av THP-1-celler til proinflammatoriske (M1) eller antiinflammatoriske (M2) 

makrofager ble undersøkt ved immunoblotting med antistoff mot CD80, en overflatemarkør i 

M1-makrofager [109]. Det ble ikke observert noen proteinbånd, som antydet at behandling av 

PMA-stimulerte THP-1-celler med 1,25(OH)2D3 ikke resulterte i differensiering til M1-

makrofager (data ikke vist).  
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4.2 Studier av 1,25(OH)2D3 og 25-hydroksyvitamin D3 på 

regulering av legumain i hMSC-TERT4-celler under 

osteoblastdifferensiering  
Tidligere studier har vist at legumain oppreguleres under tidlig fase (dag 1–6) og 

nedreguleres under sen fase (dag 6–18) i differensieringsprosessen av humane mesenchymale 

stamceller (hMSC) til osteoblaster [76, 93]. Når disse stamcellene skal differensieres til 

osteoblaster in vitro blir de dyrket i et induksjonsmedium som blant annet inneholder 10 nM 

1,25(OH)2D3. I denne delen av oppgaven var hensikten å undersøke effekter av 1,25(OH)2D3 

(1–100 nM) eller 25-hydroksyvitamin D3 (25(OH)D3; 50–1000 nM) på hMSC-TERT4-celler 

med hensyn på aktivitet, sekresjon og uttrykk av legumain 7 dager etter start av 

osteoblastdifferensiering. I tillegg ble cellene undersøkt for morfologiske endringer.  

 

Figur 4.6 viser morfologien av hMSC-TERT4-celler dagen etter utsåing (dag 0, kontroll; A) 

og etter inkubasjon i osteoblastinduksjonsmedium med etanol (B), 100 nM 1,25(OH)2D3 (C) 

eller 1 µM 25(OH)D3 (D) i 7 døgn. Sammenlignet med dag 0 var cellene mer konfluente etter 

7 døgn, men det ble ikke observert tydelige morfologiske forskjeller. 

 

 
Figur 4.6. Morfologi av hMSC-TERT4-celler under differensiering til osteoblaster. hMSC-

TERT4-celler (0,1 x 106 celler/brønn) ble inkubert med osteoblast induksjonsmedium tilsatt 

1,25(OH)2D3 eller 25(OH)D3, samt etanol som kontroll i 7 døgn ved 37 °C. Figuren viser 

cellene etter utsåing (dag 0; A) og etter inkubasjon i 7 døgn med etanol (B), 100 nM 

A           B 
 
 
 
 
 
 
 

C           D 



Resultater 
	

 41 

1,25(OH)2D3 (C) og 1 µM 25(OH)D3 (D). Bildene er tatt med 10X forstørrelse i 

lysmikroskop. 

 

Legumainaktivitet (dF/sek) ble målt i cellelysat og korrigert for konsentrasjon av totalprotein 

(dF/sek/µg totalprotein, Figur 4.7, A–B). Det ble sett en økning i legumainaktiviteten etter 

behandling med økende konsentrasjoner av 1,25(OH)2D3 eller 25(OH)D3. I lysat fra celler 

som var behandlet med 1,25(OH)2D3 var legumainaktiviteten høyest etter behandling med 

100 nM (85 % økning) sammenlignet med kontroll (Figur 4.7, A), mens det i lysat fra celler 

som var behandlet med 25(OH)D3 var høyest legumainaktivitet etter behandling med 500 nM 

(146 % økning) sammenlignet med kontroll (Figur 4.7, B). Korrelasjon mellom 

konsentrasjon av 1,25(OH)2D3 eller 25(OH)D3 og legumainaktivitet var statistisk signifikant 

(p<0,05, Spearman korrelasjonsanalyse). Tallene som danner grunnlag for grafen i figur 4.7 

A (n=5) og B (n=3) inkluderer henholdsvis tre og et forsøk utført av Hilde Nilsen eller 

Tatjana Bosnjak.  

 

Figur 4.7, C–D viser legumainsekresjon (ng/ml) analysert i kondisjonert media etter 

behandling med 1,25(OH)2D3 eller 25(OH)D3 beregnet som prosent av legumainsekresjon i 

kontrollprøvene (etanol; 0 nM), og korrigert for konsentrasjon av totalprotein i cellelysat 

(ng/ml/µg totalprotein). Fra celler som var behandlet med 1,25(OH)2D3 ble det sett en 

tendens til økning i legumainsekresjon etter behandling med 1–5 nM, og sekresjonen var 

høyest fra celler som var behandlet med 5 nM 1,25(OH)2D3 (Figur 4.7, C). Fra celler som var 

behandlet med 25(OH)D3 ble det sett større variasjon i legumainsekresjon ved de ulike 

25(OH)D3-konsentrasjonene (Figur 4.7, D). Sekeresjonen var høyest fra celler etter 

behandling med 100 nM 25(OH)D3.  
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Figur 4.7. Legumainaktivitet i (A–B) og legumainsekresjon fra (C–D) hMSC-TERT4-

celler etter behandling med ulike konsentrasjoner av 1,25(OH)2D3 (A–B) og 25(OH)D3 (C–

D) under differensiering til osteoblaster. hMSC-TERT4-celler (0,1 x 106 celler/brønn) ble 

inkubert med osteoblast induksjonsmedium tilsatt 1,25(OH)2D3 (1, 5, 10, 50 eller 100 nM), 

25(OH)D3 (50, 100, 250, 500 eller 1000 nM) eller etanol (kontroll; 0 nM) i 7 døgn ved 37 °C. 

Legumainaktivitet ble målt i cellelysat og korrigert for totalprotein (dF/sek/µg totalprotein) i 

celler behandlet med 1,25(OH)2D3 (A) eller 25(OH)D3 (B), og er presentert som 

gjennomsnitt ± SEM (A; n=5, B; n=3). Legumainsekresjon ble målt i kondisjonert media 7 

døgn etter behandling med 1,25(OH)2D3 (C) eller 25(OH)D3 (D), og deretter beregnet som 

prosent relativt til kontroll og korrigert for totalprotein i cellelysat (ng/ml/µg totalprotein). 

Data er presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=2).  

 

Molekylære former av legumain ble undersøkt i cellelysat ved immunoblotting med antistoff 

mot legumain (Figur 4.8). Det ble observert tre molekylære legumainformer: inaktiv proform 

A B 

C D 
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(56 kDa), intermediære former (46/47 kDa) og moden form (36 kDa). I lysat fra celler som 

var behandlet med 1,25(OH)2D3 (brønn 1–5) var intensiteten av alle proteinbåndene for 

moden form (36 kDa) sterkere enn kontrollen (brønn 6), og intensiteten på disse båndene økte 

etter behandling med økende 1,25(OH)2D3-konsentrasjon. I lysat fra celler som var behandlet 

med 25(OH)D3 (brønn 7–11) var derimot intensiteten av proteinbåndene for moden form (36 

kDa) svakere enn kontrollen (brønn 6) etter behandling med 50–250 nM (brønn 7–9), og 

tilsvarende til eller litt sterkere enn kontrollen etter behandling med 500–1000 nM (brønn 10–

11).  

 

Disse observasjonene viste at det var mer moden form av legumain i lysat fra celler som var 

behandlet med 1,25(OH)2D3 sammenlignet med celler som var behandlet med 25(OH)D3. 

Derimot påvirket 25(OH)D3 uttrykket av moden form i større grad enn 1,25(OH)2D3, da det 

var større variasjon i intensiteten av proteinbåndene på 36 kDa. Immunoblotting ble utført av 

Hilde Nilsen. 

 
Figur 4.8. Molekylære former av legumain i hMSC-TERT4 etter behandling med ulike 

konsentrasjoner av 1,25(OH)2D3 eller 25(OH)D3 under differensiering til osteoblaster. 

hMSC-TERT4-celler (0,1 x 106 celler/brønn) ble inkubert med osteoblast induksjonsmedium 

tilsatt 1,25(OH)2D3 (1, 5, 10, 50 eller 100 nM; brønn 1–5) eller 25(OH)D3 (50, 100, 250, 500 

eller 1000 nM; brønn 7–11) samt etanol (kontroll, 0 nM; brønn 6) i 7 døgn ved 37 °C. Etter 

lysering og acetonfelling av cellelysat ble det påsatt 15 µg totalprotein/brønn, som etter 

PAGE og immunoblotting ble analysert med antistoff mot legumain og skanning med 

OdysseyÒ CLx Near-Infrared Imaging System (n=1).  

 

Resultatene viste at både 1,25(OH)2D3 og 25(OH)D3 har effekter på aktivitet, sekresjon og 

uttrykk av legumain i hMSC-TERT4-celler under differensiering til osteoblaster.  
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4.3 Vitamin D-bindende protein som substrat for 

legumain  
Vitamin D-bindende protein (VDBP) degraderes av flere proteaser [57] og det er tidligere 

beskrevet at VDBP spaltes av legumain ved minst to aminosyrer [11]. I denne delen av 

oppgaven var målet å verifisere at VDBP er substrat for og blir spaltet av legumain, samt å 

undersøke om humant renset VDBP spaltes etter inkubering med renset legumain eller 

cellelysat fra ulike cellelinjer (HEK293, M38L og THP-1).  

 

4.3.1 VDBP degraderes av legumain in vitro på en tids- og 

konsentrasjonsavhengig måte 
Renset VDBP (52 kDa) fra humant plasma ble inkubert med aktivt legumain (36 kDa) renset 

i laboratoriet fra bovine nyrer (H.T. Johansen), og degradering av VDBP ble undersøkt som 

funksjon av legumainkonsentrasjon eller inkubasjonstid ved immunoblotting med antistoff 

mot VDBP.  

 

Immunoblotting viste at VDBP ga et proteinbånd på 52 kDa (Figur 4.9). Etter inkubering av 

VDBP (1,9 µM) med renset legumain ble det observert økt degradering av VDBP med 

økende legumainkonsentrasjon (2,7 nM–2 µM; Figur 4.9, A). Ved lave konsentrasjoner av 

legumain (2,7–25 nM; brønn 2–4) ble det observert et svakt proteinbånd for ett 

degraderingsprodukt av VDBP med beregnet molekylvekt på 45 kDa. Proteinbåndet for dette 

degraderingsproduktet ble sterkere etter inkubering med >25 nM legumain (brønn 5–8), og 

ved disse konsentrasjonene ble det også sett et nytt degraderingsprodukt med beregnet 

molekylvekt på 36 kDa (brønn 5–8). To ytterligere mindre degraderingsprodukter med anslått 

molekylvekt på ~30 og ~25 kDa ble sett ved de høyeste legumainkonsentrasjonene (0,6–

2,0µM; brønn 7–8), som viste at legumain totalt ga fire degraderingsprodukter av VDBP. Det 

ble sett størst degradering etter inkubering av VDBP med 2 µM legumain, og denne 

legumainkonsentrasjonen ble derfor benyttet videre.  

 

Ved økende inkubasjonstid (0–25 timer) ble det sett økt degradering av VDBP (1,9 µM) etter 

inkubering med 2 µM legumain (Figur 4.9, B). To degraderingsprodukter med molekylvekt 

på henholdsvis 45 og 36 kDa ble sett etter 0–2 timers inkubering (brønn 1–4) og ytterligere to 

degraderingsprodukter med anslått molekylvekt på ~30 og ~25 kDa ble sett etter > 4 timers 
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inkubering (brønn 5–8). Degradering av VDBP var klart størst etter inkubering i 25 timer 

(brønn 8).  

 

Det ble i tillegg observert svake proteinbånd på ~125 kDa som ble borte etter inkubering av 

VDBP med høye konsentrasjoner av legumain (Figur 4.9, A) og etter 4 timer (Figur 4.9, B). 

 

Disse funnene bekreftet at VDBP var et substrat for legumain, og at VDBP ble degradert av 

legumain på en konsentrasjons- og tidsavhengig måte. Degradering av VDBP var størst med 

2 µM legumain og etter en inkubasjonstid > 4 timer. Det så ut til at legumain degraderte 

VDBP mest effektivt ved et konsentrasjonsforhold på ca. 1:1.  

 

 
Figur 4.9. Vitamin D-bindende protein (VDBP) degraderes av legumain på en 

konsentrasjons- (A) og tidsavhengig (B) måte. VDBP (1,9 µM, 52 kDa) ble inkubert ved 

37 °C med ulike konsentrasjoner (A, 0–2 µM) av renset aktivt bovint legumain i 5 timer eller 

med 2 µM legumain ved ulik tid (B, 0–25 timer). Som kontroll ble VDBP inkubert med 

fortynningsbuffer (sur buffer pH 5,0; A, brønn 1; B, brønn 9–10). Etter PAGE og 

immunoblotting ble blottene analysert med antistoff mot VDBP og skanning med OdysseyÒ 

CLx Near-Infrared Imaging System (n=1). Nederste immunoblott viser et overeksponert bilde 

av øverste immunoblott for bedre visualisering av svake proteinbånd. 

4.3.2 Degradering av VDBP i lysat fra ulike cellemodeller 
Siden VDBP var bekreftet å være substrat for legumain (Kapittel 4.3.1) ble degradering av 

VDBP videre undersøkt etter inkubering med lysat fra celler som uttrykker lite legumain 

(HEK293-celler og THP-1-makrofager) eller som overuttrykker legumain (M38L-celler). 

A B 
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Cellelysatene ble korrigert for lik mengde totalprotein, og degradering av VDBP ble 

undersøkt med og uten tilsetning av inhibitor av cysteincathepsiner (E-64) eller legumain 

(QDD). Degradering av VDBP ble undersøkt ved immunoblotting med antistoff mot VDBP, 

og ble analysert ved å se på størrelse og intensiteten av proteinbåndene for 

degraderingsproduktene.  

 

Som legumainkilder ble det brukt lysat fra celler som var inkubert uten (kontroll; Figur 4.10, 

A, ikke vist for THP-1) eller med 100 nM 1,25(OH)2D3 (Figur 4.10, B). Ubehandlet VDBP 

(1,9 µM) ble bekreftet som et proteinbånd på 52 kDa (A–B; brønn 1) og VDBP var ikke 

tilstede i cellelysatene (A–B; brønn 5). Degradering av VDBP ble observert etter inkubering 

med lysat fra alle cellelinjene (A–B; brønn 2–4).  

 

Etter inkubering med VDBP og cellelysat fra HEK293 ble det sett sterkest intensitet av et 

degraderingsprodukt med beregnet molekylvekt på 32 kDa (A–B, brønn 2–4). Degradering 

av VDBP var størst etter inkubering med lysat fra kontrollceller (kontroll; A, brønn 2–4) 

sammenlignet med lysat fra celler som var behandlet med 100 nM 1,25(OH)2D3 (B, brønn 2–

4). Et proteinbånd med beregnet molekylvekt på 45 kDa, som var observert etter inkubering 

av renset legumain og VDBP (Kapittel 4.3.1; Figur 4.9), ble også sett etter inkubering av 

VDBP med cellelysat fra M38L (A–B, brønn 2). Intensiteten av proteinbåndet for dette 

degraderingsproduktet var redusert etter ko-inkubering med cathepsininhibitoren E-64 (A–B, 

brønn 3) og båndet var nesten helt borte etter ko-inkubering med legumaininhibitoren QDD 

(A–B, brønn 4). Det ble også sett proteinbånd for et degraderingsprodukt med beregnet 

molekylvekt på 32 kDa (A–B; brønn 2–4), og degraderingen var størst etter inkubering med 

VDBP og lysat av celler som var behandlet med 1,25(OH)2D3 (B; brønn 2–4) sammenlignet 

med cellelysat fra kontrollceller (A; brønn 2–4). Etter inkubering av VDBP med cellelysat fra 

THP-1-makrofager ble det observert to degraderingsprodukter med beregnet molekylvekt på 

32 og 41 kDa (B; brønn 2–4). Det ble videre observert et proteinbånd på ca. 125 kDa i alle 

inkubatene med VDBP (A–B; brønn 1–4).  

 

Disse resultatene bekreftet at VDBP ble degradert etter inkubering med cellelysat fra 

HEK293, M38L og THP-1. Proteinbåndet på 45 kDa som ble sett etter inkubering med 

VDBP og cellelysat fra M38L, ble også sett etter inkubering med VDBP og legumain 

(Kapittel 4.3.1; Figur 4.9), og dette antas å være et legumainspesifikt degraderingsprodukt. 

  



Resultater 
	

 47 

 
Figur 4.10. Vitamin D-bindende protein (VDBP) degraderes i cellelysat fra HEK293, 

M38L og THP-1. Degradering av VDBP (1,9 µM; 52 kDa) ble undersøkt i cellelysat fra 

HEK293-, M38L- og THP-1-celler som var behandlet med 0 (kontroll med etanol; A, ikke 

vist for THP-1) eller 100 nM 1,25(OH)2D3 (B), med eller uten inhibitor av cysteincathepsiner 

(E-64; 10 µM) eller legumain (QDD; 10 µM). A og B viser VDBP inkubert med cellelysat 

(brønn 2-4); med destillert vann (dH2O; brønn 2), E-64 (brønn 3) eller QDD (brønn 4) ved 

37 °C i 5 timer. Som kontroll for cellelysat ble VDBP inkubert med lysisbuffer (brønn 1). Som 

kontroll for VDBP ble cellelysat inkubert med sur buffer pH 5,0 (brønn 5). Etter PAGE og 

immunoblotting ble blottene analysert med antistoff mot VDBP og skanning med OdysseyÒ 

CLx Near-Infrared Imaging System (n=1). 

A 

B 
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5 Diskusjon 
I dette arbeidet ble det sett at 1,25-dihydroksyvitamin D3 (1,25(OH)2D3) regulerer det 

proteolytiske enzymet legumain. Det ble vist en doseavhengig effekt av 1,25(OH)2D3 på både 

legumainaktivitet og legumainsekresjon, samt på uttrykk av moden form (36 kDa) i de 

studerte cellemodellene. Det ble også funnet at vitamin D-metabolitten 25-hydroksyvitamin 

D3 (25(OH)D3) regulerer legumain, og det ble bekreftet at vitamin D-bindende protein 

(VDBP) er substrat for legumain. 

Flere sykdomstilstander er assosiert med dysregulering av proteolytisk aktivitet. Med få 

unntak er proteolytiske spaltinger irreversible, og ukontrollert proteolytisk aktivitet kan 

potensielt gjøre stor skade [1, 3]. Cysteinproteasen legumain er overuttrykt i flere former for 

kreft, i ustabile aterosklerotiske lesjoner og kan ha betydning for utviklingen av blant annet 

osteoporose [13, 25, 76]. Det er velkjent at vitamin D er nødvendig for normal 

beinmetabolisme og utvikling av skjelettet [41, 42]. Den aktive vitamin D-metabolitten 

1,25(OH)2D3 har en potent immunmodulerende effekt, og studier tyder på at 1,25(OH)2D3 

kan ha en potensiell terapeutisk rolle i flere autoimmune sykdommer som multippel sklerose 

og revmatoid artritt, samt i enkelte kreftformer [77, 82]. En mulig mekanisme bak disse 

effektene antas å skyldes at vitamin D reseptor (VDR), som medierer biologiske effekter av 

1,25(OH)2D3, regulerer uttrykk av flere proteaser og inhibitorer av disse [30, 63]. Derfor er 

det svært interessant å undersøke effekter av 1,25(OH)2D3 på regulering av legumain. 

Bakgrunn for denne masteroppgaven var arbeidet til en tidligere masterstudent i farmasi, 

Håvard Berger (2004), som viste at 1,25(OH)2D3 økte aktiviteten av legumain i THP-1-

makrofager [94]. I denne studien ble derfor effekter av vitamin D-metabolittene 1,25(OH)2D3 

og 25(OH)D3 undersøkt på både aktivitet, sekresjon og uttrykk av legumain i ulike 

cellemodeller. Det ble også undersøkt om transportproteinet for vitamin D, VDBP, 

degraderes av legumain, som kun er beskrevet én gang tidligere [11].  

 
5.1 Valg av cellemodeller 
Innledningsvis i denne studien ble det benyttet to cellemodeller for å studere generelle 

effekter av 1,25(OH)2D3 på regulering av legumain; HEK293 som har lavt basaluttrykk av 

legumain og M38L (monoklonale legumaintransfekterte HEK293-celler) som overuttrykker 

legumain [9]. HEK293 er en adherent, transformert cellelinje med opphav fra human 
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embryonal nyre, og er mye benyttet innen forskning da den er enkel å vedlikeholde og 

transfektere, og produserer modne og funksjonelle proteiner [95-97]. Det er derimot ikke 

kjent hvilken celletype HEK293 egentlig representerer, da cellene ikke har et vevsspesifikt 

genuttrykk [110]. M38L, med HEK293 som kontroll, er en velegnet cellemodell for å 

eksplisitt studere regulering av legumain. Denne cellelinjen har høyt uttrykk av alle 

molekylære former av legumain (36, 46/47 og 56 kDa), samt sekrerer store mengder proform 

(56 kDa) [9].  

 

Videre ble det brukt THP-1-celler som cellemodell for å studere effekter av 1,25(OH)2D3 på 

legumain i makrofager. THP-1 er en cellelinje av humane monocytter og er mye benyttet for 

å studere differensiering av monocytter til makrofager. Monocytt til makrofag-differensiering 

av THP-1 induseres ved stimulering med blant annet forbolesteren PMA [99]. Legumain er 

ikke uttrykt basalt i THP-1-monocytter, men både uttrykk og aktivitet av legumain øker 

kraftig etter PMA- eller TNFa-stimulert differensiering til makrofager [32].  

 

Det ble også benyttet en stamcellelinje av humane mesenchymale stamceller (hMSC), 

hMSC-TERT4, som er forløperceller for osteoblaster. Cellelinjen overuttrykker human 

telomerase revers transkriptase (hTERT) som øker levetiden og opprettholder fenotypen, og 

hMSC-TERT4 er en god modell for studier på hMSC [100, 101]. Denne cellelinjen ble valgt 

på bakgrunn av den etablerte rollen vitamin D har på beinhomeostasen, samt en nylig 

publisert studie som viste at uttrykk og aktivitet av legumain reguleres under 

osteoblastdifferensiering av disse cellene [76].  

 
5.2 Valg av 1,25(OH)2D3-konsentrasjoner 
Plasmakonsentrasjonen av 1,25(OH)2D3 er strengt regulert mellom 0,03–0,15 nM [52] og 

gjenspeiler dårlig det faktiske nivået av 1,25(OH)2D3 i celler og vev fordi syntese og 

metabolisme av 1,25(OH)2D3 samt binding til VDR skjer intracellulært [111]. I andre in 

vitro-studier på effekter av 1,25(OH)2D3 i ulike cellemodeller er det benyttet konsentrasjoner 

i området 0,05–100 nM [52, 88, 92, 112, 113]. På bakgrunn av dette ble det i denne oppgaven 

valgt å behandle celler med 1,0 til 100 nM 1,25(OH)2D3. 
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5.3 Cellulære effekter av 1,25(OH)2D3 på regulering av 

legumain 
Biologiske effekter av 1,25(OH)2D3 medieres primært gjennom binding til kjernereseptoren 

VDR, med en etterfølgende opp- eller nedregulering av gener [61]. Det er ikke kjent hvorvidt 

VDR er uttrykt i HEK293-celler, men reseptoren er beskrevet å være uttrykt i THP-1- og 

hMSC-TERT4-celler, og 1,25(OH)2D3 kan indusere differensiering av disse cellene til 

henholdsvis makrofager og osteoblaster [100, 112, 114-116].  

Legumainaktiviteten ble målt ved spalting av peptidsubstratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC, som er 

blitt regnet som et spesifikt substrat for legumain [8, 105]. Solberg et al. (2015) fant at 

omtrent 70 % av AEP (asparaginylendopeptidase)-aktiviteten i THP-1-makrofager målt ved 

spalting av dette peptidsubstratet ble inhibert med cysteincathepsininhibitoren E-64 [32].  

E-64 inhiberer AEP [106], men ikke legumain [8], og funnet i studien til Solberg et al. 

indikerer at det er en høy andel av AEP-aktivitet i THP-1-makrofager som skyldes en eller 

flere cysteincathepsin(er) [32]. I HEK293- og M38L-celler er legumain eneste AEP 

(personlig kommunikasjon; H.T. Johansen), men i hMSC-TERT4-celler ble det også 

observert AEP-aktivitet som ikke var legumain (data ikke vist). Denne AEP-aktiviteten var 

lav, og var ikke påvirket av behandling med vitamin D. På bakgrunn av dette ble målinger av 

enzymaktivitet i cellelysat fra THP-1-makrofager og hMSC-TERT4-celler undersøkt både 

med og uten E-64 tilstede, som ga henholdsvis legumainaktivitet og total AEP-aktivitet. 

Signifikante resultater viste at behandling med økende 1,25(OH)2D3-konsentrasjon 

oppregulerte legumainaktiviteten i THP-1-makrofager og hMSC-TERT4-celler, men 

nedregulerte legumainaktiviteten i HEK293-celler og stimulerte legumainsekresjonen fra 

HEK293-celler og THP-1-makrofager. Andre resultater viste en tendens til oppregulert 

legumainaktivitet i M38L-celler etter behandling med lave 1,25(OH)2D3-konsentrasjoner (1–

10 nM) og en tendens til nedregulert legumainaktivitet etter behandling med høye 

1,25(OH)2D3-konsentrasjoner (50–100 nM), samt en tendens til nedregulert 

legumainsekresjon fra disse cellene etter behandling med økende 1,25(OH)2D3-

konsentrasjoner. Det ble også sett en tendens til økt legumainsekresjon fra hMSC-TERT4-

celler etter behandling med lave 1,25(OH)2D3-konsentrasjoner (1–5 nM). Samlet sett 

indikerer disse resultatene at 1,25(OH)2D3 både har stimulerende og inhiberende effekt på 

regulering av legumain i de studerte cellemodellene.  
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I HEK293- og M38L-celler hadde behandling med 50 nM 1,25(OH)2D3 størst effekt på 

reguleringen av legumain, og legumainaktiviteten og uttrykket av moden form var lavest etter 

denne behandlingen, mens legumainsekresjonen var enten høyest eller lavest fra henholdsvis 

HEK293- og M38L-celler. I HEK293-celler var legumainaktiviteten signifikant lavere etter 

behandling med 50 nM 1,25(OH)2D3. Denne konsentrasjonen av 1,25(OH)2D3 hadde også 

størst effekt på legumainaktiviteten i THP-1-makrofager, men i motsetning til HEK293- og 

M38L-celler, var legumainaktiviteten høyest etter denne behandlingen. Uttrykk av cathepsin 

L ble også undersøkt i THP-1-makrofager, da antistoffet mot legumain som ble brukt viste 

svake bånd som var vanskelig å tolke, som kan skyldes lite protein og/eller at antistoffet ikke 

var optimalt for deteksjon av legumain i THP-1. Modne enzymformer av cathepsiner 

eksisterer som “single-chain” eller “two-chain” former [24]. Legumain er nødvendig for 

prosessering av cathepsin L fra “single-chain” (30 kDa) til “two-chain” (25 kDa) form, og 

uttrykk av “two-chain” form kan derfor indirekte indikere mengden av enzymatisk aktivt 

legumain [9, 19]. Det ble observert at behandling med 50 nM 1,25(OH)2D3 medførte høyest 

uttrykk av “two-chain” form, som samsvarte med legumainaktiviteten.  

 

I masterarbeidet til Håvard Berger ble det observert en betydelig høyere legumainaktivitet i 

THP-1-makrofager etter behandling med 1,25(OH)2D3 sammenlignet med det som ble funnet 

i denne masteroppgaven [94]. Et viktig poeng er at legumainaktiviteten som ble målt i 

Berger´s arbeid egentlig representerer total AEP-aktivitet, da det på den tiden ikke var kjent 

at andre proteaser i THP-1-makrofager kan spalte peptidsubstratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC [32], 

og legumainaktiviteten ble derfor ikke målt spesifikt etter inhibering av cysteincathepsiner 

med E-64.  

I dette arbeidet ble THP-1-cellene stimulert med PMA (62 ng/ml; 6 timer) for å indusere 

makrofagdifferensiering før behandling med 1,25(OH)2D3. PMA og 1,25(OH)2D3 regulerer 

ulike signalveier under makrofagdifferensieringen av disse cellene, og PMA gir en mer 

moden fenotype av makrofager og er primært benyttet for å studere THP-1-makrofager [99, 

117]. PMA-stimulerte THP-1-makrofager som var behandlet med 1,25(OH)2D3 var 

morfologisk annerledes fra ubehandlede PMA-stimulerte THP-1-makrofager, som antydet at 

behandling med 1,25(OH)2D3 etter PMA-stimulering hadde en regulatorisk effekt på 

makrofagdifferensieringen. Ingen morfologiske endringer ble observert hos HEK293- eller 

M38L-celler ved tidspunkt for høsting av celler etter behandling, men det ble sett flere ikke-

adherente celler etter behandling med 50 eller 100 nM 1,25(OH)2D3 hos begge cellelinjene. 
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Måling av totalprotein viste også tendens til reduksjon i totalprotein etter behandling med 

økende 1,25(OH)2D3-konsentrasjon (data ikke vist). Økning i antall ikke-adherente celler kan 

indikere at de høyeste 1,25(OH)2D3-konsentrasjonene var toksisk for cellene. Det er kjent at 

1,25(OH)2D3 kan indusere apoptose, men dette er primært studert i kreftceller [63, 118]. 

Kalsium er en viktig mediator for apoptose, og 1,25(OH)2D3 kan indusere apoptose ved å øke 

intracellulære nivåer av kalsium [119]. I en studie på brystkreftcellelinjen MCF-7 ble det 

observert en 1,25(OH)2D3-indusert kalsium-mediert apoptose i cellene etter behandling med 

100 nM 1,25(OH)2D3 [120].  

Som tidligere nevnt kan 1,25(OH)2D3 indusere differensiering av både THP-1- og hMSC-

TERT-4-celler [100, 112, 114-116] og legumain reguleres under differensieringen av disse 

cellene [32, 76]. I studien til Jafari et al. (2017) ble det vist at uttrykk og aktivitet av 

legumain oppreguleres under tidlig fase (dag 1–6) og nedreguleres under sen fase (dag 6–18) 

av osteoblastdifferensiering av hMSC [76], og i studien til Solberg et al. ble det sett at 

legumainaktiviteten i THP-1-makrofager økte kraftig fra dag 6 til 10 etter PMA-stimulert 

differensiering [32]. Det kan derfor spekuleres i om de observerte effektene av 1,25(OH)2D3 i 

disse cellene skyldes direkte effekter på regulering av legumain, eller om de skyldes ulike 

effekter av forskjellige 1,25(OH)2D3-konsentrasjoner på selve differensieringsprosessen av 

cellene, og som derfor indirekte påvirket legumain. 

I litteraturen finnes det lite informasjon vedrørende effekter av 1,25(OH)2D3 på ikke-

transfekterte HEK293-celler. En studie utført av Chefetz et al. (2009) fant at 1,25(OH)2D3 

hadde en doseavhengig inhiberende effekt i HEK293-celler på genuttrykk av GALNT3 som 

koder for et protein som er involvert i fosfatmetabolismen [121]. Funnene i den nevnte 

studien og i denne masteroppgaven som viste at 1,25(OH)2D3 har en regulatorisk effekt på 

legumain i HEK293-celler, indikerer at HEK293-celler uttrykker funksjonell VDR. 

5.4 Cellulære effekter av 25(OH)D3 på regulering av 

legumain  
Underveis i dette arbeidet ble det publisert en ny studie av Lou et al. (2017) som viste at 

vitamin D-metabolitten 25(OH)D3 kan indusere osteoblastdifferensiering av hMSC [52]. Med 

utgangspunkt i denne publikasjonen var det derfor interessant å undersøke effekter av 

25(OH)D3 på regulering av legumain i hMSC-TERT4-celler under osteoblastdifferensiering.  
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Etter endogen syntese eller inntak gjennom kosten, blir vitamin D3 (VD3) hydroksylert til 

25(OH)D3. Denne hydroksyleringen katalyseres primært av enzymet CYP2R1 (25-

hydroksylase) i lever [47]. CYP2R1 er også uttrykt i andre celler som makrofager og 

osteoblaster [46]. Fra lever transporteres 25(OH)D3 bundet til VDBP til nyrer, hvor en 

ytterligere hydroksylering katalyseres av enzymet CYP27B1 [47] som er høyt uttrykt i 

proksimale tubuliceller [53], og den biologisk aktive vitamin D-metabolitten 1,25(OH)2D3 

dannes [47]. Foruten nyrer er CYP27B1 også uttrykt i flere celler og vev, hvor 1,25(OH)2D3 

kan syntetiseres lokalt underlagt andre reguleringsmekanismer enn i nyrene [53, 83, 114, 

122]. Det viktigste enzymet for inaktivering og metabolisme av 1,25(OH)2D3 og 25(OH)D3 

er CYP24A1 [44]. I hMSC er både CYP2R1, CYP24A1, CYP27B1 samt VDR beskrevet å 

være uttrykt, som indikerer at syntese og metabolisme av VD3 kan reguleres lokalt i disse 

cellene [114].  

 

I plasma er 25(OH)D3 den primære sirkulerende vitamin D-metabolitten [53], og 

plasmakonsentrasjonsmålinger av 25(OH)D3 benyttes som mål på vitamin D-status [55]. I 

motsetning til plasmakonsentrasjonen av 1,25(OH)2D3 som er strengt regulert, kan 

plasmakonsentrasjonen av 25(OH)D3 variere betydelig [53]. En optimal plasmakonsentrasjon 

har vært omdiskutert, men et referanseområde på 75–125 nM er beskrevet [52, 123]. I andre 

studier på effekter av 25(OH)D3 på osteoblastdifferensiering av hMSC er det benyttet 

konsentrasjoner fra 1–1000 nM [52, 113]. På bakgrunn av dette ble det i denne oppgaven 

valgt å behandle hMSC-TERT4-celler med 50 til 1000 nM 25(OH)D3 under 

osteoblastdifferensiering. 

 

I denne oppgaven ble det funnet at behandling med 25(OH)D3 kan påvirke reguleringen av 

legumain i hMSC-TERT4-celler. Det ble sett en doseavhengig induserende effekt av 

25(OH)D3 på legumainaktiviteten og uttrykket av moden form (36 kDa), og en tendens til 

økning i legumainsekresjonen. I litteraturen er det beskrevet ulike effekter av 25(OH)D3 på 

osteoblastdifferensiering av hMSC, og det er uenighet i om denne vitamin D-metabolitten i 

seg selv har biologisk effekt, eller om effektene medieres av 1,25(OH)2D3 etter en 

intracellulær enzymatisk konvertering fra 25(OH)D3 [52, 113]. I studien til Lou et al. ble det 

konkludert med at 25(OH)D3 i seg selv er biologisk aktiv og kan indusere 

osteoblastdifferensiering av hMSC [52]. I en tidligere publikasjon av Geng et al. (2011) som 

utførte en tilsvarende studie på effekter av 25(OH)D3 på osteoblastdifferensiering av hMSC, 

ble det konkludert med at effekter av 25(OH)D3 på disse cellene trolig medieres av 
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1,25(OH)2D3 etter en enzymatisk konvertering av 25(OH)D3 ved CYP27B1 [113]. I begge 

studiene ble osteoblastdifferensiering bekreftet ved analyse av markører for differensiering, 

som alkalisk fosfatase (ALP) og “runt-related transcription factor 2” (RUNX2) [52, 113]. 

Lou et al. undersøkte mRNA-uttrykket av CYP27B1 i hMSC, og fant at uttrykket av dette 

enzymet var lavt i disse cellene sammenlignet med uttrykket av CYP27B1 i 

brystkreftcellelinjen MCF-7 som ble brukt som positiv kontroll. Videre ble tilstedeværelse av 

1,25(OH)2D3 i kondisjonerte media fra hMSC som var behandlet med 25(OH)D3 undersøkt, 

men 1,25(OH)2D3 ble ikke detektert ved bruk av en lite følsom deteksjonsmetode (UV-

detektor) [52]. I studien til Geng et al. ble uttrykk av CYP27B1 undersøkt i hMSC fra 22 

personer, og det ble funnet at uttrykket av dette enzymet var varierende. Det ble ikke sett 

effekter av 25(OH)D3 på osteoblastdifferensiering av hMSC in vitro i hMSC med lavt uttrykk 

av CYP27B1, etter behandling med CYP27B1-inhibitoren ketokonazol, eller i hMSC hvor 

uttrykket av CYP27B1 var “slått ut” [113]. Varierende uttrykk av CYP27B1 ble også sett i 

annen studie på hMSC fra 27 personer, og etter behandling av disse cellene in vitro med 

25(OH)D3 ble det sett en oppregulering av CYP27B1, men denne effekten forsvant med 

ketokonazol [124]. Et viktig poeng er at uttrykket av CYP27B1 i disse cellene stimuleres av 

tilgjengelig substrat (25(OH)D3) og inhiberes av produkt (1,25(OH)2D3) på en doseavhengig 

måte [114]. 

 

Om effektene av 25(OH)D3 på regulering av legumain som ble observert i dette arbeidet 

skyldes direkte effekter av 25(OH)D3, eller ble mediert av 1,25(OH)2D3 etter enzymatisk 

konvertering av 25(OH)D3 ved CYP27B1, krever ytterligere studier. Uttrykk av CYP27B1 og 

CYP24A1 reguleres av tilgjengelig substrat og produkt [114], altså mengden av 25(OH)D3 og 

1,25(OH)2D3, og det kan være en teoretisk sammenheng mellom effektene som ble observert 

etter behandling med 25(OH)D3 og direkte effekter som ble sett etter behandling med 

1,25(OH)2D3 i denne studien. I denne masteroppgaven viste behandling med 25(OH)D3 eller 

1,25(OH)2D3 samme tendens i reguleringen av legumainaktiviteten og –sekresjonen. Et neste 

trinn for å studere effekter av 25(OH)D3 på regulering av legumain vil derfor være å 

undersøke effekter med og uten CYP27B1-inhibitoren ketokonazol.  
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5.5 Vitamin D-bindende protein degraderes av legumain 

på en tids- og konsentrasjonsavhengig måte 
Yamane et al. (2002) identifiserte VDBP som substrat for legumain og fant at VDBP spaltes 

av legumain ved minst to aminosyrer [11]. I denne masteroppgaven ble det bekreftet at 

VDBP er substrat for legumain, og det ble vist at legumain degraderer VDBP in vitro på en 

tids- og konsentrasjonsavhengig måte. 

I dette arbeidet ble det funnet at legumain ga fire degraderingsprodukter av VDBP (52 kDa) 

med molekylvekter på 45, 36, ~30 og ~25 kDa, og det antas at disse degraderingsproduktene 

sannsynligvis representerer fire unike spaltinger. Dette begrunnes med at én spalting av 

VDBP ved legumain danner to spaltingsprodukter, og med utgangspunkt i molekylvekten til 

VDBP på 52 kDa, vil “tilhørende” spaltingsprodukter til de observerte 

degraderingsproduktene teoretisk sett hatt molekylvekter på henholdsvis 7, 16, ~22 og ~27 

kDa. Manglende visualisering av disse degraderingsproduktene kan skyldes at de har vandret 

ut av gelen under gelelektroforesen på grunn av lav molekylvekt, og/eller at de ikke hadde 

affinitet for antistoffet som ble brukt mot VDBP. Ved inkubering av renset VDBP med renset 

legumain ble det ikke observert degradering av VDBP i kontrollprøvene, som bekreftet at 

degraderingen skyldtes legumain og ikke andre forsøksbetingelser som tid, temperatur eller 

buffer, eller eventuelle forurensinger av andre proteaser eller ustabilitet av VDBP-preparatet.  

I likhet med studien til Yamane et al. ble VDBP og legumain i dette arbeidet inkubert i buffer 

med pH 5,0 som var tilsatt et reduksjonsmiddel for å sikre aktivitet av legumain. I denne 

masteroppgaven ble det observert større degradering av VDBP. Yamane et al. undersøkte 

degradering av VDBP med et stort substratoverskudd (2 µmol VDBP og 80 pmol legumain), 

og degradering ble undersøkt over 3 timer [11]. I denne masteroppgaven ble det derimot tatt 

utgangspunkt i et 1:1-forhold mellom substrat og enzym (1,9 µM VDBP og 2 µM legumain), 

og degradering ble undersøkt over et lengre tidsrom (25 timer).  

Legumainaktiviteten ble målt ved alle legumainkonsentrasjoner som ble benyttet for å studere 

degradering av VDBP som funksjon av legumainkonsentrasjon (data ikke vist). Det ble sett 

lavere legumainaktivitet enn det som var forventet ut ifra fortynningsgraden av legumain. 

Legumain er et klebrig protein (personlig kommunikasjon; H.T. Johansen) og kan ha festet 

seg på innsiden av plastrørene. Dette kan i teorien indikere at degraderingen av VDBP ved de 

undersøkte legumainkonsentrasjonene i praksis kan være større enn det som ble observert, og 
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en detergent kan eventuelt tilsettes for å øke stabiliteten av legumain i løsning ved videre 

studier av VDBP-degradering. 

Det ble observert et høymolekylært proteinbånd på ~125 kDa og det kan spekuleres i om 

dette kan være et aggregat eller en dimer av VDBP, da det ble detektert med antistoffet mot 

VDBP. I tillegg ble dette proteinbåndet borte ved inkubering av VDBP og økende 

legumainkonsentrasjon eller inkubasjonstid, som indikerer at legumain var involvert i 

degraderingen. 

I denne studien ble det vist at legumain ga størst degradering av VDBP til 

degraderingsproduktet på 45 kDa, som også ble sett ved lave legumainkonsentrasjoner og 

etter bruk av cellelysat fra M38L som legumainkilde. Etter inhibering av legumain i 

cellelysat fra M38L ved hjelp av en spesifikk inhibitor (QDD), var denne degraderingen av 

VDBP kraftig redusert. Degraderingen var størst i lysat fra ubehandlede M38L-celler 

sammenlignet med celler som var behandlet med 1,25(OH)2D3, og 

legumainaktivitetsmålinger i disse cellelysatene bekreftet at det var høyere legumainaktivitet 

i ubehandlede celler. Dette VDBP-degraderingsproduktet antas derfor å skyldes en 

legumainspesifikk degradering. Det kan derimot spekuleres i om cysteincathepsiner også 

deltar i denne degraderingen, da det ble sett redusert degradering etter inhibering av 

cysteincathepsiner med E-64. Andre degraderingsprodukter som ble observert ved 

degradering av VDBP i cellelysat hadde ulike molekylvekter enn degraderingsproduktene 

som ble observert med renset legumain, og antas derfor å skyldes andre proteaser i 

cellelysatene som også kan degradere VDBP. Det var ingen forskjell i VDBP-degraderingen 

etter inhibering av cysteincathepsiner eller legumain, som styrket denne teorien. 

VDBP er det viktigste transportproteinet for vitamin D i sirkulasjonen og regulerer 

tilgjengeligheten av 25(OH)D3 til celler og vev for opptak og syntese av 1,25(OH)2D3 [53, 

58]. Renal syntese av 1,25(OH)2D3 er den primære kilden til sirkulerende 1,25(OH)2D3 [58] 

og CYP27B1 er høyt uttrykt i proksimale nyretubuli [53]. VDBP transporterer 25(OH)D3 til 

nyrer, og komplekset av VDBP og 25(OH)D3 filtreres i glomeruli og internaliseres i 

proksimale tubuliceller ved reseptormediert endocytose [60, 125]. Dette opptaket medieres 

primært av reseptoren megalin. Megalin KO-mus utvikler vitamin D-mangel og beinsykdom 

[58, 60], og cellulært opptak av VDBP-25(OH)D3-komplekset i proksimale tubuliceller er 

essensielt for vitamin D-homeostasen in vivo [53]. I proksimale tubuliceller blir VDBP 

degradert av proteaser (blant annet legumain) i cellenes lysosomer, og 25(OH)D3 blir 
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tilgjengelig for enzymatisk konvertering til 1,25(OH)2D3 katalysert av CYP27B1 [57, 60, 

125]. Legumain er høyt uttrykk i celler i proksimale nyretubuli, og er nødvendig for normal 

proteinkatabolisme i disse cellene [18]. I dette arbeidet ble det bekreftet av VDBP degraderes 

av den lysosomale cysteinproteasen legumain, og dette kan ha betydning for legemidler som 

påvirker legumainaktiviteten. Rent teoretisk kan legemidler som reduserer eller inhiberer 

legumainaktiviteten i proksimale nyretubuli føre til en funksjonell vitamin D-mangel, da 

degradering av VDBP i disse cellene er nødvendig for at 1,25(OH)2D3 skal kunne 

syntetiseres fra 25(OH)D3. 
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6 Konklusjon 
 

Denne studien har vist at:  

Ø 1,25(OH)2D3 oppregulerer legumainaktiviteten i THP-1-makrofager og hMSC-

TERT4-celler, og nedregulerer legumainaktiviteten i HEK293-celler  

Ø Behandling av HEK293-celler med 50 nM 1,25(OH)2D3 gir en signifikant lavere 

legumainaktivitet, som samsvarer med redusert uttrykk av moden form  

Ø 1,25(OH)2D3 stimulerer legumainsekresjonen fra HEK293-celler og THP-1-

makrofager  

Ø 25(OH)D3 oppregulerer legumainaktiviteten i hMSC-TERT4-celler  

Ø VDBP er et substrat for legumain, og degraderes på en tids- og 

konsentrasjonsavhengig måte 

Ø Rent legumain gir fire degraderingsprodukter av VDBP (45, 36, ~30 og ~25 kDa), 

som sannsynligvis representerer fire unike spaltinger  

Ø VDBP degraderes i cellelysat fra HEK293, M38L og THP-1 hvor også andre 

proteaser er ansvarlige for degraderingen, men et VDBP-degraderingsprodukt på 45 

kDa i cellelysat fra M38L antas å være spesifikt etter spalting ved legumain  
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Vedlegg A: Oppskrift på løsninger 
1 Dyrking av celler  
1.1 Serumholdig DMEM medium 
450 ml DMEM medium med L-glutamin (4 mM) og glukose (4500 mg/l) 

50 ml Føtalt kalveserum  

5 ml Penicillin (100 E/ml) – Streptomycin (100 µl/ml) 

5 ml Natriumpyrovat (100 mM) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml) 

 

1.2 Serumholdig RPMI 1640 medium 
450 ml RPMI 1640 medium med L-glutamin (2 mM), natriumbikarbonat (1,5 g/l) og 

glukose (2 g/l) 

50 ml Føtalt kalveserum 

16 ml Glukose 

5 ml HEPES (1 M) 

5 ml Penicillin (100 E/ml) – Streptomycin (100 µl/ml) 

5 ml Natriumpyrovat (100 mM) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml) 

1,7 µl  2-Merkaptoetanol (14,3 M) 

 

1.3 Serumholdig MEM medium 
450 ml MEM medium med fenolrødt og L-glutamin (2 mM) 

50 ml  Føtalt kalveserum  

5 ml Penicillin (100 E/ml) – Streptomycin (100 µg/ml) 

 

1.4 Serumfritt DMEM medium  
500 ml DMEM medium med L-glutamin (4 mM) og glukose (4500 mg/l) 

5 ml Penicillin (100 E/ml) – Streptomycin (100 µl/ml) 

5 ml Natriumpyrovat (100 mM) 

2,5 ml Fungizone (250 µg/ml) 
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1.5 Serumfritt MEM medium  
500 ml MEM medium med fenolrødt og L-glutamin (2 mM) 

5 ml Penicillin (100 E/ml) – Streptomycin (100 µl/ml) 

 

1.6 Osteoblast induksjonsmedium  
25 ml Serumholdig MEM medium (vedlegg A, 1.3) 

250 µl b-glyserolfosfat (1 M) 

125 µl L-askorbinsyre (10 mg/ml) 

25 µl Deksametason (10 µM) 

 

2 Behandling av celler  
2.1 PBS (10X), pH 7,3  
80 g Natriumklorid 

14,4 g Dinatriumhydrogenfosfat 

2 g Kaliumdihydrogenfosfat 

2 g Kaliumklorid 

 Hydrogenklorid for pH-justering 

Ad 1,0 l dH2O 

Løsningen filtreres (0,45 µm) og fortynnes 1:10 med dH2O til bruksløsning (1X) før bruk.  

 

2.2 Lysisbuffer, pH 5,8  
14,7 g Natriumcitrat (100 mM) 

5 g N-oktyl-b-D-glykopyranosid (1%)  

0,19 g Dinatrium-EDTA (1 mM)  

 Hydrogenklorid for pH-justering  

Ad 0,5 l dH2O 
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3 Måling av total proteinkonsentrasjon 
3.1 Fortynning av fargereagens (1:5) 
10 ml Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate 

Ad 50 ml dH2O 

Blandes godt og inspiseres for bunnfall  

 

4 Måling av enzymaktivitet 
4.1 Legumain assaybuffer, pH 5,8 
21,54 g Dinatriumhydrogenfosfat  

8,3 g Sitronsyre  

0,37 g Dinatrium-EDTA  

0,1 g CHAPS 

Ad 1,0 l dH2O 

200 µl DTT (200 mM) tilsettes til 40 ml legumain assaybuffer før bruk. 

 

4.2 Legumain substratoppløsning (34 µM) 
200 µl Z-Ala-Ala-Asn-AMC stamløsning (2,5 mM i DMSO) 

14,5 ml Legumain assaybuffer (vedlegg A, 4.1) 

 

5 Gelelektroforese og immunoblotting  
5.1 Fortynning av elektroforesebuffer (1:20) 
40 ml NuPAGE® MOPS SDS Running Buffer (20X) 

Ad 0,8 l dH2O 

500 µl NuPAGE® Antioksidant, tilsettes direkte til elektroforesebuffer i elektroforesekaret  

5.2 Blottebuffer 
800 ml Metanol 

400 ml Tris/Glycine buffer (10X) 

Ad 2,8 l dH2O 
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5.3 T-TBS (10X), pH 7,5 
220,2 g Natriumklorid 

48,4 g Tris  

20 ml Tween 20  

 Hydrogenklorid for pH-justering 

Ad 2.0 l  dH2O 

Løsningen fortynnes 1:10 med dH2O til bruksløsning (1X) før bruk 

 

5.4 Blokkeløsning, blotto (5 %) 
50 ml T-TBS (1X) (Vedlegg A, 5.3) 

2,5 g Fettfri tørrmelk  

Kokes opp under omrøring og avkjøles før bruk 
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Vedlegg B: Poster 
 

Poster presentert på Vintermøte 2017 for Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi 

(NSFT). “Effekt av vitamin D3 på uttrykk, aktivitet og sekresjon av legumain studert i ulike 

cellemodeller og vitamin D-bindende protein som substrat for legumain” (neste side). 
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Konklusjon

Bakgrunn
Aktivt vitamin D (1,25-dihydroksyvitamin D3; VD3) er viktig for beinhomeostasen og
inngår både direkte og indirekte i beinmetabolismen. Legumain er en lysosomal
cysteinprotease som spalter proteiner ved aminosyren asparagin. Ved aktivering av
legumain avspaltes et C-terminalt peptid uten enzymaktivitet, og dette peptidet er
karakterisert som ”osteoklast-inhibitorisk peptid 2” (OIP-2). I isolerte humane
beinmargsceller behandlet med antistoff mot legumain er det sett en induksjon i
dannelsen av osteoklaster, og etter stimulering med VD3 hemmer legumain dannelsen
av osteoklast-lignende celler. Legumain produseres og sekreres under
differensieringsprosessen av disse cellene, og utøver trolig en negativ regulatorisk
funksjon. Legumain påvirker også differensiering av stamceller fra beinmarg til
henholdsvis osteoblaster eller adipocytter. Det er beskrevet at legumain i nyrer
degraderer vitamin D-bindende protein (VDBP), transportproteinet for vitamin D i
blodet, og dette innebærer en ytterligere kobling mellom legumain og
beinhomeostasen. I denne studien studeres uttrykk, aktivitet og sekresjon av
legumain i humane cellekulturer etter eksponering for ulike konsentrasjoner av VD3,
samt direkte effekter av legumain på degraderingen av VDBP.

Effekt av VD3 på uttrykk, aktivitet og sekresjon av legumain i 
ulike cellemodeller 

Vitamin D-bindende protein er substrat for legumain

Figur 1. Uttrykk, aktivitet og sekresjon av legumain i HEK293- og M38L-
celler eksponert for VD3. HEK293- og M38L-celler (0,5 x 106 celler/brønn) ble
inkubert i 3 døgn med ulike konsentrasjoner av VD3 (0, 1, 5, 10, 50 eller 100
nM). A) Legumainaktivitet og -sekresjon korrigert for totalprotein i HEK293-celler,
presentert som ± SEM (n=4). B) Legumainaktivitet og -sekresjon korrigert for
totalprotein i M38L-celler, presentert som ± SEM (n=4). C) Immunoblott av
cellelysat fra HEK293 og M38L etter PAG-elektroforese (10 eller 15 µg
totalprotein) og fremkalling med antistoff mot legumain og GAPDH. D)
Skjematisk fremstilling av molekylformer etter elektroforese av legumain (kDa).

Metode
Humane embryonale nyreceller, HEK293
(ATCC; CRL-1573), monoklonale HEK293
celler som overuttrykker legumain, M38L og
humane monocytter, THP-1 (ATCC; TIB-202)
ble brukt som cellemodeller. Cellene ble
eksponert for ulike konsentrasjoner av VD3
(1, 5, 10, 50 og 100 nM) og legumain ble
analysert i cellelysater ved immunoblotting,
protein- og enzymaktivitetsmåling.
Legumainsekresjon ble målt i kondisjonerte
medier ved ELISA. VDBP ble inkubert med
renset aktivt bovint legumain og analysert
ved immunoblotting for å studere proteinets
egenskaper som substrat for legumain.

Figur 3. Vitamin D-bindende protein (VDBP) spaltes av
legumain. VDBP (1,9 µM; 52 kDa) ble inkubert ved 37 °C med
renset aktivt bovint legumain i ulike konsentrasjoner (A, brønn 1-7)
og i ulike tider (B, brønn 1-8). Som kontroll ble VDBP inkubert med
fortynningsbuffer (A, brønn 8; B, brønn 9-10). Etter PAG-
elektroforese ble blottene fremkalt med antistoff mot VDBP.
Nederste immunoblott viser et forstørret og overeksponert bilde av
øverste immunoblott. A) VDBP inkubert med ulike konsentrasjoner
av legumain i 5 timer. B) VDBP inkubert med legumain (2 µM) over
totalt 25 timer med uttak ved ulike tidspunkt.

Figur 2. Aktivitet av asparaginyl endopeptidase (AEP) og sekresjon av
legumain i THP-1-makrofager eksponert for VD3. PMA-stimulerte THP-1-
celler (1 x 106 celler/brønn) ble inkubert i 7 døgn med ulike konsentrasjoner av
VD3 (0, 1, 5, 10, 50 eller 100 nM) . Kondisjonert medium ble høstet etter 3 døgn
og cellelysat etter 7 døgn. A) Enzymaktivitet av legumain (blå stolpe) i cellelysat
vist som prosent av total AEP-aktivitet (grå stolpe), korrigert for totalprotein og
presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3). B) Sekresjon av legumain i
kondisjonert medium presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3).

Ø Når celler eksponeres for VD3 påvirkes uttrykk, aktivitet
og sekresjon av legumain, og VD3 kan derfor ha effekt
på prosessering og transport av legumain (figur 1 og 2).

• Økende konsentrasjoner av VD3 viser tendens
til nedregulert aktivitet av legumain i cellelysat
fra HEK293 og M38L, men økt aktivitet i THP-1-
makrofager.

• Sekresjon av legumain fra celler med lavt
uttrykk av legumain (HEK293 og THP-1) viser
tendens til økt sekresjon ved stimulering med
VD3.

Ø Vitamin D-bindende protein (VDBP) er substrat for
legumain og degraderes på en konsentrasjons- og
tidsavhengig måte (figur 3), med dannelse av flere
spaltningsprodukter.

Effekt av vitamin D3 på uttrykk, aktivitet og sekresjon av legumain 
studert i ulike cellemodeller og vitamin D-bindende protein som 

substrat for legumain 

A

B

C D

A B

A B

Patofysiologisk perspektiv
Ø Påvirker VD3 beinmetabolismen via legumain?

• (Studier på humane mesenchymale stamceller
pågår!)

Ø Er legumain nødvendig for frisetting av 25-
hydroksyvitamin D3 fra VDBP i proksimale tubuli i nyrer,
og derved dannelsen av biologisk aktivt VD3?
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