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Forord 
Selv om prosjektoppgaven i medisinstudiet ved Universitet i Oslo ikke er på 

akademisk høyde med en masteroppgave eller doktorgradsavhandling, er den likevel 

en relativt stor oppgave som har akademisk tyngde siden den er den største skriftlige 

oppgaven som Det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo pålegger sine 

medisinstudenter å levere i løpet av deres seksårige profesjonsstudium. Oppgaven 

krever investeringer i form av tid og krefter, og da ikke bare for studentene. Således er 

det her passende å benytte dette forordet til å uttrykke en takk til dem som fortjener 

det. 

For det første vil jeg rekke en særskilt takk til min veileder, Jan E. Brinchman. Han 

har med tanke på min seksårige tilhørighet til hans gruppe vært tidenes mest 

tolmodige og omtenksomme veileder. Han bryr seg ikke bare om studenten, men han 

ser hele mennesket. Det er jeg evig takknemlig for! Samtidig er han meget 

kunnskapsrik, og han er som oftest alltid tilgjengelig for faglige spørsmål og 

veiledning, da særlig i form hans kontordør som så å si alltid står åpen. Det er jeg og 

meget takknemlig for! 

 

Sist men ikke minst vil jeg takke min familie for stor tålmodighet og omtanke. Jeg vil 

her særskilt takke min kone Trine Lise Skår for all avlastning og oppmuntring som 

hun har vist meg så lenge jeg har vært medisinstudent.      
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Abstract 
Bye writing this review I intend to answer these three self-defined objectives: 1. Of 

the five different thrombospondins (TSP), which are present in articular cartilage 

(AC)? 2. What does the research literature say about TSP function in AC? 3. Could 

the different TSP have any practical use for cell cultures consisting of either 

chondrocytes or mesenchymal stem cells? 

  

Introduction: 
AC is known as a highly specialized tissue as it has neither blood vessels, nerves or 

any self-repair. In synovial joints is AC known to be the main structure that both 

cushion load and smoothens the joint surfaces during movement. These traits of the 

AC are known to be dependent on the extracellular matrix that mainly consist of 

collagen type II (KOL II), aggrecan, water and other proteoglycans and glycoproteins. 

One of the most known glycoproteins in AC is Cartilage oligomeric matrix protein 

(COMP). COMP is also known as TSP5, and is one of five matricellular proteins 

which constitutes the protein family know as TSP. The other are TSP1, TSP2, TSP3 

and TSP4. As matricellular proteins, they are known to regulate cell and tissue 

phenotype through interactions with either the ECM proteins, the cells of the tissue or 

both. Further, both TSP1 and TSP2 is known to be antiangiogenic. This makes these 

proteins interesting in the context of AC.          

 

Method:  
The method used in this review was a step-by-step approach which had three main 

steps: 1. Define the main objectives. 2. Search for literature in Medline with different 

search strings based on my objectives. 3. Answer the first objective first before new 

searches with search strings is made considering the other two objectives.  

 

Results: 

The main results for this review were: 1. TSP1 and TSP5 are shown at the protein 

level to be present in human AC, and all TSP were shown to be expressed at the gene 

level in AC from minipigs (Jeschke et al., 2015). And most likely is also TSP4 

secreted as proteins to the ECM of AC (Brachvogel et al., 2013; Jeschke et al., 2015). 

2. By highlighting and discussing acquired literature it was shown that TSP1 and 

TSP5 most likely have several functions in AC. Most important, the acquired 

literature identified TSP1 as an important antiangiogenetic factor in AC. And for 

TSP5 was it shown that this protein most likely had a protective role in AC by 

interacting with the KOL II fibrils, is a catalyst for fibrillogenesis and much likely 

also had a regulatory role in OA. 3. Both TSP1, TSP2 and TSP5 could all have 

practical use in cell cultures containing chondrocytes and MSC since they all the 

potential to improve already induced chondrogenesis. And TSP5 is already in use as a 

phenotypic marker of differention state in cultures consisting of chondrocytes. 

         

Discussion: 

The discussion is separated in two parts. In the first part are the results discussed and 

the main findings presented. Further is the results compared with the known literature 

presented in the introduction. In the second part is the method used in this review 

discussed. Further are the findings of this review quite often presented as most-likely 

results. The reason is that the study setups often used to analyze matricellular proteins 

more often than not analyses the direct interactions between proteins and cells and 
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therefor often end up having less impact when the biology of tissues is discussed. This 

is also the fact for several of the papers I have discussed in this this review.  

       

Conclusion: 

1. TSP1 and TSP5 are validated to be present at the protein level in human AC, 

and likely is also TSP4 present at protein level. 
2. Anti-angiogenesis has been shown to be one the main effects of TSP1 in AC 

and TSP5 has been shown to protect the microfibrillar collagen network in AC 

through an interaction with KOL II, an interaction which also most likely 

regulate the OA process.  
3. Both TSP1, TSP2 and TSP5 have the potential to be used in cell cultures 

containing either chondrocytes or MSC. This reflects on presented data that 

show that TSP1 have the potential to inhibit induction of hypertrophy and that 

TSP2 have been shown to have the potential to induce chondrogenesis in 

MSC. And further, TSP5 has been shown to be an ideal marker for 

differentiation state of chondrocytes and MSC.         
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Forkortelser 
AC  Articular cartilage 

AKT  Autolog kondrocyttransplantasjon 

ADAMTS A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 

BSP  Bone sialoprotein 

BMP  Bone morphogenetic protein 

CHM1  Chondromodulin-1 

COMP  Cartilage oligomeric matrix protein, også kalt TSP5 (se TSP5) 

ECM  Ekstracellulær matriks 

GAG               Glykosaminoglykan 

GDF5  Growth differentiation factor 5 

ICRS  International Cartilage Repair Society 

KOL I  Kollagen type I 

KOL II  Kollagen type II 

KOL X Kollagen type X 

KOL IX Kollagen type IX 

MATN  Matrilin 

MMP  Metalloproteinase 

mRNA  Messenger ribonucleic acid 

siRNA  Small interfering ribonucleic acid 

OA  Osteoartritt 

PCM  Pericellulær matriks 

pKOL II Pro-kollagen type II 

RUNX  Runt related transcription factor 

SOX  SRY (Sex Determining Region Y)-Box 

TGF-β  Transforming growth factor-β 

TNF-α  Tumour necrosis factor-α 

TSP  Thrombospondin 

TSP5  Thrombospondin 5, også kalt COMP (se COMP) 

TSR1  Thrombospondin type 1 repeat domenet 

VEGF  Vascular Endothelial Growth Factor 

WNT  Wingless 
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Bakgrunn og valg av problemstilling 
Brusk er et høyt spesialisert bindevev i kroppen. Det har verken blodtilførsel og det er 

ikke innervert av nerver (Geneser, 1999; ICRS, n.d.). Videre inneholder brusken et 

relativt lite antall celler kalt kondrocytter som er egenprodusenter av en større mengde 

med ekstracellulær matriks (ECM). Det er ECM som er bruskens funksjonelle enhet. 

Det finnes tre typer brusk, nemlig hyalin brusk, elastisk brusk og fiberbrusk. 

Hyalinbrusk er den vanligste typen og den typen brusk som kler alle synoviale 

leddflater i form av hyalin leddbrusk. Hyalin leddbrusk, fra nå omtalt som leddbrusk, 

består hovedsakelig av kollagen type II (KOL II), proteoglycanet aggrekan og større 

mengder vann (Ross and Pawlina, 2011). Dette er bestanddeler som gir leddbrusken 

evne til å motstå strekk og støt ved leddutslag (Hardingham, 2006). I tillegg er 

leddbruskens overflate glatt grunnet tilstedeværelsen av proteoglycanet lubricin på 

leddbruskens overflate og i leddvæsken (Poole et al., 2001). Utviklingsmessig er 

leddbrusk et mesenkymalt vev som blir til hos embryoet ved at mesenkymale 

stamceller (MSC) differensierer til leddbruskens kondrocytter. Disse kondrocyttene 

produserer deretter leddbruskens ECM (Goldring et al., 2006). 

 

Kollagene og proteoglycanene er de viktigste strukturelle og funksjonelle proteinene i 

leddbrusken. I tillegg er det flere ikke-strukturelle proteiner, hvor de fleste er av typen 

kalt glycoproteiner. De er proteiner med flerfoldige regulatoriske roller, blant annet 

regulerer de oppbyggingen av ECM og dens funksjon (Heinegård et al., 2006). En 

godt kjent representant blant disse glycoproteinene er Cartilage oligomeric matrix 

protein (COMP). Som navnet antyder er dette et protein som er uttrykt i brusk, og det 

var blant annet tidligere antatt å være isolert til brusk og bein. Et annet navn for 

COMP er thrombospondin 5 (TSP5). Trombospondinene (TSP) utgjør en 

proteinfamilie bestående av totalt fem proteiner, hvor alle fem er identifisert som 

matricellulære proteiner (Acharya et al., 2014). De matricellulære proteinene er kjent 

som ECM proteiner som regulerer mange prosesser i vev. Blant annet er de kjent for å 

regulere både fysiologiske og patologiske prosesser i vev ved å interagere med andre 

ECM proteiner og celler (Alford and Hankenson, 2006). Dette gjør de matricellulære 

proteinene interessante med tanke på leddbruskens biologi, da særlig med tanke på 

den viktige rollen ECM har for leddbruskens struktur og funksjon. Videre er særskilt 

TSP interessante å studere med tanke på leddbruskens avaskularitet da det er blitt vist 

at thrombospondin 1 (TSP1) og 2 (TSP2) har antiangiogenetiske egenskaper 

(Armstrong and Bornstein, 2003). Men sammenliknet med COMP er de andre TSP 

ikke særlig godt studert proteiner i bruskbiologien og det er usikkert hvilke TSP som 

er uttrykt i leddbrusk og annen type brusk. Samtidig ønsker jeg å finne mer ut av 

deres eventuelle funksjon i leddbrusk og om de kan ha noen praktisk nytteverdi med 

tanke på cellekulturer bestående av kondrocytter eller MSC. Jeg har derfor utformet 

tre ulike problemstillinger for denne oppgaven. 

              

Problemstilling 
Denne oppgaven har følgende tre problemstillinger:  

1. Hvilke thrombospondiner er uttrykt i leddbrusk? 

2. Hva sier litteraturen om funksjonen til de ulike thrombospondinene i 

leddbrusk? 
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3. Kan en eller flere av thrombospondinene ha noen nytteverdi for cellekulturer 

med kondrocytter eller MSC, og eventuelt hvilke? 
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Introduksjon 

Brusk 
Brusk er et høyt spesialisert bindevev som finnes flere steder i kroppen. Brusk 

forekommer i tre ulike typer. Disse typene er hyalin og elastisk brusk og fiberbrusk. 

De er hovedsakelig ulike siden de har forskjellig sammensetning av ulike kollagener 

og ECM. Og med ulik sammensetning har de ulik distribusjon og funksjon i kroppen. 

Elastisk brusk befinner seg i øret og i larynx og skiller seg fra hyalin brusk ved at den 

har elastiske fibre i tillegg til kollagen og proteoglykaner. Fiberbrusken har heller ikke 

elastiske komponenter, men skiller seg hovedsakelig fra hyalin brusk ved at den 

inneholder større mengder kollagen type I (KOL I) i tillegg til KOL II (Benjamin and 

Ralphs, 2004; Eyre and Muir, 1977). KOL II er hovedkollagenet i hyalin brusk. I 

tillegg inneholder fiberbrusken mye versican i stedet for aggrekan, som er 

hovedproteoglykanet i hyalin brusk (Benjamin and Ralphs, 2004). Fiberbruk er 

lokalisert i menisker i ledd, feste for sener og i mellomvirvelskivene. Hyalin brusk er 

den mest utbredte form for brusk og er å finne i ribbensbrusk, nasal brusk, deler av 

brusken i larynx, all brusk i trakea og i bronkiene, i all embryonal utviklingsbrusk,  da 

blant annet i rørknoklenes vekstsoner, og i så å si all leddbrusk (Ross and Pawlina, 

2011; Thibodeau and Patton, 2007; Wigley, 2008). 

 

Denne oppgaven vil ha et hovedfokus på hyalin leddbrusk samt proteinfamilien 

thrombospondin. Trombospondinene er matricellulære proteiner som muligens har 

viktige regulatoriske roller i leddbrusk.  

 

Bruskembryogenese 
Utviklingsbiologien til leddbrusk har blitt nøye studert ved hjelp av in vivo studier av 

kylling og rotter. Således har det blitt publisert flere gode oversiktsartikler med 

omfattende beskrivelse av tematikken (Decker et al., 2014; Furumatsu and Ozaki, 

2010; Goldring et al., 2006; Las Heras et al., 2012; Moskalewski et al., 2013). 

Tradisjonelt har en tenkt at både leddbrusk og rørknoklenes vekstsonebrusk 

utviklingsmessig stammer fra rørknoklenes templat, et embryonalt skjelett som består 

av hyalin brusk (Goldring et al., 2006; Las Heras et al., 2012). Dette bruskskjelettet 

blir initialt til ved en prosess kalt kondrogenese, hvor MSC rekruteres og differensier 

til brusk. Her er transkripsjonsfaktorene SRY (Sex Determing Region Y)-Box 9 

(Sox9), Sox5 og Sox6 kjent som nøkkelaktivatorer for transkribering av KOL II og 

aggrekan. Og trolig er Sox8 det samme (Herlofsen et al., 2014; Liu et al., 2016). 

Videre er det vist at dette bruskskjelettet senere segmenteres ved at leddhulens 

templatstruktur dannes, det som altså vil bli den fremtidige leddhulen, og at de 

resterende segmentene forbenes til hver sin distinkte rørknokkel ved en påfølgende 

utviklingsprosess kalt endokondral ossifisering (Figur 1). Sentrale 

transkripsjonsfaktorer i denne prosessen er Runt related transcription factor 2 

(RUNX2) og RUNX3 (Liu et al., 2016). Den endokondrale ossifiseringen induseres 

først i de sentrale deler av den fremtidige knokkel, også kalt det primære 

ossifiseringssenter, ved at kondrocyttene her blir hypertrofe. Hypertrofe kondrocytter 

er blant annet kjent for å uttrykke kollagen type X (KOL X). Som en konsekvens blir 

brusken så kalsifisert og vaskularisert, blant annet ved at de hypertrofe kondrocyttene 

begynner å skille ut det proangiogenetiske proteinet Vascular endothelial growth 
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factor (VEGF). Og tilslutt blir den også mineralisert av osteoblaster 

(beinproduserende celler), som invaderer vevet via de nye blodkarene relativt sent i 

forsterlivet (Francis-West, 2009). Denne sentrale delen av rørknokkelen kalles 

diafysen, mens endestykkene kalles epifyser. Ved fødselen av er alle diafyser 

forbenet, mens de ulike rørknoklers epifyser forbenes til noe ulik tid etter fødselen 

ved at det her dannes sekundære ossifiseringssenter. Men ved de midtre endene av 

epifysene blir det likevel en stund til liggende igjen noe brusk i form av rørknoklenes 

vekstsoner. Disse forbenes og forsvinner først i slutten av puberteten når 

lengdeveksten tar slutt. Denne brusken har derfor blitt kalt flyktig brusk, mens 

leddbrusken, som utviklingsmessig ikke forbenes, har blitt kalt permanent brusk. Mer 

nøyaktig har en altså tradisjonelt betraktet leddbrusken som en relativt liten 

reststruktur etter forbeningen av det segmenterte embryonale bruskskjelettet.  

Mens det er enighet om at rørknoklene inklusive deres bruskvekstsoner stammer fra 

det segmenterte bruskskjelettet, er det det ikke lenger bred konsensus for at leddbrusk 

har det samme opphavet. Grunnen til dette er nyere funn som beskriver dannelsen av 

leddhulens templatstruktur. Disse dataene viser blant annet at leddhulen blir til ved at 

et spesifikt område i det kontinuerlige bruskskjelettet begynner å uttrykke Growth 

differentiation factor 5 (GDF5) og med det etableres embryoets leddtemplat. Og flere 

grupperinger mener samtidig at det er data tilstrekkelig tilstede til å si at disse GDF5 

positive cellene også er opphav til leddbrusken og at disse ikke er av samme 

populasjon som cellene i det segmenterte bruskskjelettet. (Decker et al., 2014; Liu et 

al., 2016; Moskalewski et al., 2013). Men så er det samtidig andre som på bakgrunn 

av egne publiserte data likevel mener at leddbrusken direkte stammer fra det 

segmenterte bruskskjeletett, nærmere bestemt i et GDF5/Bone morphogenetic protein 

(BMP)-negativt område helt på enden av det segmenterte bruskskjelettet (Ray et al., 

2015). Ray et al. tenker seg her at dette området blir til leddbrusk ved at det påvirkes 

parakrint av den GDF5 positive leddhulen ved at denne skiller ut ulike Wingless 

(Wnt) legander. 

 

 
Figur 1: Endokondral ossifisering og dannelsen av leddbrusk 

Endokondral ossifisering er utviklingsprosessen som fører til dannelsen av rørknokler hos virveldyr. 

Prosessen innledes av kondrogenesen, en prosess hvor mesenchymale stamceller rekrutteres og danner 

et kondensat ved proliferasjon. Viktigste transkripsjonsfaktor for kondrogenese er Sox9. Videre 

differensierer disse stamcellene og det dannes et kontinuerlig embryonalt skjelett av kondensatet. Dette 

bruskskjelettet består av et hyalint bruskvev med umodne kondrocytter. Etter hvert hos embryoet 

segmenteres dette bruskskjelletet ved at det dannes embryonale leddhuler i områdene som skal bli de 
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fremtidige leddene. Prosessen fortsetter så ved at de umodne kondrocyttene differensierer videre til 

fullt modne kondrocytter og etter hvert blir hypertrofe etter en sluttdifferensiering. De hypertrofe 

kondrocyttene er kjent for å uttrykke KOL X. De hypertrofe kondrocyttene markerer begynnelsen på 

selve beindannelsen, og de initierer denne ved å vaskularisere og mineralisere de segmenterete 

bruskskjelettene. Viktigse transkripsjonsfaktor her er RUNX2. Gradvis i fosterlivet og helt frem til 

slutten av puberteten blir hele rørknokkelen mineralisert, først i den sentrale diafysen og så i puberteten 

forbenes også vekstsonebrusken i de perifere epifysene. I hver ende av epifysene ligger leddbrusken. 

Den er av flere ansett å være en reststruktur av det embryonale bruskskjelettet, og kalles ofte permanent 

brusk siden denne ikke forbenes ved endokondral ossifisering (Goldring et al., 2006). Selve figuren er 

hentet fra (Goldring et al., 2006).  

 

Enda ulike forskergrupper er uenige i spørsmålet gjeldene leddbruskens spatiale 

opphav, så er det likevel nokså stor enighet å spore når det kommer til spørsmålet om 

hvilke vekstfaktorer som er sentrale i chondrogenesen. Således peker både nyere og 

eldre publikasjoner på et sett av vekstfaktorer som er viktige determinanter for hva 

som skal bli fremtidig leddbrusk og som samtidig får differensiert de mesenkymale 

stamcellene til kondrocytter. Gode eksempler er her Transforming growth factor-β 

(TGF-β) samt de allerede nevnte BMP og WNT-proteinene. (Decker et al., 2014; 

Goldring et al., 2006; Las Heras et al., 2012; Moskalewski et al., 2013; Ray et al., 

2015).   

   

Leddbruskens anatomi og ekstracellulær matriks 

Leddbruskens generelle anatomi og histologi 

Leddbrusk er hyaline bruskskiver som ligger på enden av epifysealt bein og dermed 

kler leddflatene i synoviale ledd (Figur 2).  

 

 
Figur 2: Leddbrusk  

Leddbrusk er hyaline bruskskiver som kler alt epifysealt bein i leddhulen, og er her illustrert som hvite 

leddflater i et kne (markert med den engelske betegnelsen Articular Cartilage) (Emmanuel 

Konstantakos, 2016). 
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Her bidrar de sammen med leddenes synovialvæske til et glatt og nokså friksjonsfritt 

leddutslag. I tillegg absorberer og demper leddbrusken støt i leddene ved bevegelse. 

På den måten er leddbrusken en essensiell funksjonell struktur i leddhulen (Las Heras 

et al., 2012; Poole et al., 2001). Sammenliknet med annet bindevev er leddbrusken et 

særdeles spesialisert vev. Den er ikke innervert av nerver. Dessuten er den avaskulær, 

det vil si den har ingen blodtilførsel. Næring og oksygen blir tilført via et 

diffusjonsystem hvor næringsstoffene først må diffundere ut i leddvæsken fra 

synovium før de diffunderer videre inn gjennom leddbruskens tette matriks. Som en 

konsekvens har leddbrusken, i motsetning til de fleste andre bindevev i kroppen, for 

eksempel bein, nokså lav oksygenmetning (Wooley et al., 2005). Tykkelsen på 

leddbrusken er to til syv millimeter. Tykkelsen varier fra ledd til ledd og mellom ulike 

punkter i et ledd. Dessuten varierer tykkelsen med alder. Innholdsmessig har 

leddbrusk, som annen brusk, svært lite antall celler, det vil si en cellevekt tilsvarende 

tre til fem prosent av leddbruskens totalvekt. Disse cellene er kalt kondrocytter og har 

til hovedoppgave å produsere en relativt stor mengde med ECM bestående av 

kollagener (15 % av totalvekten), proteoglykaner (9 %), glykoproteiner inklusive de 

matricellulære proteinene (5 %) (Kyriakides and Bornstein, 2003) og 

glykosaminoglykaner (GAG). I tillegg inneholder ECM  store mengder vann (60-80 

%) (Fox et al., 2009; Ross and Pawlina, 2011; Wigley, 2008; Wooley et al., 2005). 

 

Makroskopisk kan leddbrusken trolig best betraktes som en relativt stiv trykk-

dempende hydrogel med en glatt overflate. På det molekylære nivået kan de 

trykkdempende egenskapene primært tilskrives de strekkfaste kollagenene som binder 

opp osmotiske proteoglykaner, da særskilt i form av aggrekanaggregater, og dermed 

også vann (se Figur 3) (Hardingham, 2006). Den glatte overflaten skyldes proteinet 

lubricin (Jay and Waller, 2014). Dette vil bli omtalt mer uførlig lenger ut i 

introduksjonen.  

 

 
Figur 3: Leddbrusk som en støtdempende hydrogel  

Funksjonelt kan leddbrusken betraktes som en trykk-dempende hydrogel hvor de fysiske egenskapene 

er primært avhengige av de strekkfaste kollagenene. de osmotiske proteoglykanene, da hovedsakelig i 

form av aggrekan, og vann. Sammen danner de et meget robust vev som er sterkt nok til å motstå både 

strekk og trykk som påføres leddet når det settes i bevegelse (Hardingham, 2006). 
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Leddbruskens ekstracellulære matriks 

Som allerede påpekt i forrige avsnitt, er det først på det mikroskopiske nivå at en 

finner leddbruskens funksjonelle bestanddeler i form av en ECM som hovedsakelig 

inneholder kollagen, proteoglykaner, glykoproteiner og vann. Blant disse fire 

bestanddelene er det primært kollagenene som gir ECM korrekt struktur gjennom å 

sette opp et strukturelt rammeverk av to ulike sammenvevede fibrillære 

kollagennettverk (Heinegård et al., 2006; von der Mark, 2006).  

De fibrillære kollagennettverkene 

Det største kollagennettverket, det vil si det makrofibrillære, er hovedsakelig 

lokalisert til de områdene som ligger lengst unna kondrocyttene. Dette området i 

ECM er kjent som den interterritoriale region, mens de to andre ECM regionene heter 

den pericellulære region og den territoriale region. Nærmest cellene ligger den 

pericellulære region (se Figur 4) (Poole et al., 2001).  

 
Figur 4: Den regionale inndelingen av leddbruskens ekstracellulære matriks  

Dette er en inndeling som baserer seg på et strukturelt molekylært rammeverk bestående primært av to 

kollagennettverk som i leddbrusk trolig er forbundet til aggrekan og hverandre via proteoglykaner ala 

biglycan/decorin, MATN3  og MATN4 (Goldring, 2012; Heinegård et al., 2006; Wiberg et al., 2003). 

Det mikrofibrillære nettverket består av KOL VI og ligger primært i den pericellulære regionen, men 

også noe i den territoriale region. Det makrofibrillære nettverket består hovedsakelig av KOL II og er 

hos voksne hovedsakelig lokalisert til den interterritoriale region. Modifisert utgave av Figur 1 i (Patra 

and Sandell, 2012).   

 

Med tanke på leddbruskens strekkfasthet er det makrofibrillære nettverket det 

viktigste. Det består hovedsakelig av tykke og meget strekkfaste KOL II fibriller (som 

igjen utgjør 90 % av alt kollagen i leddbrusk). I tillegg består det av noe type XI (3 % 

av all kollagen i leddbrusk) samt mindre mengder kollagen type IX (KOL IX) (1 % av 

all kollagen i leddbrusk) (von der Mark, 2006). KOL IX, som tilhører en gruppe ikke-

fibrildannende kollagener kalt FACIT (Fibril Associated Collagens with Interrupted 

Triple helices), har i dette nettverket en viktig oppgave som stabilisator ved å 
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dekorere KOL II fibrillenes overflate. Trolig virker denne dekoreringen også som en 

regulator av fibriltykkelse (Mayne and Ala-kokko, 2005; Mouw et al., 2014). 

Strukturelt er dette makrofibrillære nettverket støttet opp ved at ulike glycoproteiner 

og proteoglykaner som decorin, fibromodulin og lumican forbinder fibrillene sammen 

til store fibre som strekker seg ut over hele leddbrusken i mønstre liknende gotiske 

arkader (Becerra et al., 2010; Heinegård et al., 2006; Mayne and Ala-kokko, 2005). 

Parallelt med disse arkadene deles leddbrusken inn i fire lagdelte soner. Disse sonene 

har distinkte forskjeller i kollagenets orientering og tykkelse, type kollagen samt 

andre forskjeller i ECM sitt innhold (Figur 5). Disse fire sonene er fra leddhulen og 

ned til den subkondrale beinplaten navngitt som overflatesonen, midtsonen, den dype 

sonen og til slutt den kalsifiserte sonen. Det er for eksempel hovedsakelig bare KOL I 

i overflatesonen, i motsetning til KOL II i de andre. Videre er det blant annet store 

forskjeller i mengde aggrekan i de forskjellige sonene. For eksempelvis har 

overflatesonen ingen aggrekan mens den dype sonen er den som har mest av alle 

sonene. 

 
Figur 5: Leddbruskens lagvise organisering 

Leddbrusken er lagvist inndelt i forskjellige soner fra leddbruskens overflate og ned til beinet. De 

forskjellige sonene har blant annet distinkte forskjeller i mengde og type kollagen, samt tykkelse og 

orientering på kollagen-fibrillene, samt mengden av aggrekan. Det er eksempelvis hovedsakelig type I 

kollagen i overflatesonen, i motsetning til KOL II i de andre. De lagvise sonene er navngitt fra 

leddhulen og ned til den subkondrale beinplaten overflatesonen, midtsonen, den dype sonen og den 

kalsifiserte sonen (Poole et al., 2001). Figur er hentet fra (Poole et al., 2001). 

Blant disse fire sonene er det overflatesonen og den kalsifiserte sonen som avviker 

mest fra illustrasjonen av den regionale organiseringen av leddbruskens ECM i figur 

4. For overflatesonens del gjenspeiler disse avvikene denne sonens behov for å motstå 

store strekkrefter ved leddutslag. Slik har denne sonen tettpakkete kollagenfibriller 

(av type I) liggende parallelt med hverandre og overflaten, lite aggrekan og flate 

fibroblast-lignende celler. Dessuten gir denne sonen leddbrusken en glatt overflate 

ved at kondrocyttene her skiller ut et smørende protein kalt lubricin, noe den gjør i lag 
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med synovialhinnen (Jay and Waller, 2014; Poole et al., 2001; Wooley et al., 2005). 

For den kalsifiserte sonens del gjenspeiler avvikene denne sonens rolle som et 

overgangsvev mellom leddbrusken og det underliggende beinet. Således er denne 

sonen mineralisert og har hypertrofiske kondrocytter som uttrykker KOL X. Videre 

spiller denne sonen en viktig rolle når det gjelder leddbruskens forankring til det 

underliggende beinet, og det har i så måte blant annet blitt vist at de store bueformede 

kollagenfibrene tilhørende det makrofibrillære nettverket er forankret til denne sonen 

(Houard et al., 2013; Poole et al., 2001; Wooley et al., 2005). 

 

Sammenliknet med det makrofibrillære nettverket er det andre kollagennettverket mer 

finmasket og det kalles derfor det mikrofibrillære nettverket. Det består av kollagen 

type VI (KOL VI) og har et heksagonalt maskenett som grunnstruktur med 

forgreninger ut til resten av ECM (Poole et al., 2001; Wiberg et al., 2002). Dette 

nettverket er hovedsakelig isolert til den pericellulære region (Figur 4), en region som 

utgjør et meget viktig regulatorisk område for leddbrusken. Utenom KOL VI, finner 

en i denne regionen også tynne og tettpakkede KOL II fibriller (Poole, 1997). Denne 

regions matriks, det vil si den pericellulære matriks (PCM), omslutter kondrocyttene 

fullstendig og med det påvirker og regulerer den trolig alle biokjemiske og biofysiske 

signal som kondrocyttene utsettes for. Samtidig reguleres PCM sitt innhold av 

kondrocyttene og således utgjør i de i lag en viktig funksjonell enhet. Denne enheten 

er som oftest omtalt som chondrons (Guilak et al., 2006; Poole, 1997; Wilusz et al., 

2014). Blant alle disse regulatoriske aktørene i PCM spiller trolig KOL VI en 

nøkkelrolle som et brobyggermolekyl i leddbruskens ECM (Heinegård et al., 2006; 

Mayne and Ala-kokko, 2005; Pullig et al., 1999). For det første tror en at KOL VI i 

leddbrusken danner forbindelser til både KOL II og de store aggrekanaggregatene via 

interaksjoner med proteoglykanene biglycan, decorin og matrilin-3 (MATN3) samt 

MATN4 (Goldring, 2012; Heinegård, 2009; Wiberg et al., 2003). For det andre er det 

blitt vist at KOLVI forankrer kondrocyttene til PCM via β-integrinreseptorer samt via 

det transmembrane proteoglykanet NG2, og med det også generer matriksindusert 

cellesignalisering i kondrocyttene (Gao et al., 2014; Söder et al., 2002; Zelenski et al., 

2015). 

Proteoglykanene 

Som nevnt i avsnittene ovenfor, har proteoglykanene en strukturelt viktig oppgave 

som støttemolekyler for kollagennettverkene, da eksemplifisert ved biglycan, decorin 

og matrilinenes (MATN) evne til å forbinde de ulike kollagennettverkene til 

hverandre og til store aggregater av aggrekan. I tillegg til dette blir det kollagene 

rammeverket også støttet opp indirekte via proteoglykanenes osmotiske trykk, siden 

dette får leddbruskens ECM til å svelle opp med vann og dermed settes kollagene på 

strekk (se Figur 3). Dette gir dem mer stabilitet (Hardingham, 2006). Dette osmotiske 

trykket er som nevnt ovenfor også fundamentalt når det kommer til leddbruskens evne 

til å absorbere støt. Dette skyldes at vann er en ikke-komprimerbar væske som ved 

vekslende trykk utligner støtenergien ved å bli distribuert til og fra ECM.  

 

Av alle proteoglykanene i leddbrusken er det de store aggregatene av aggrekan som 

har det største osmotiske bidraget. Disse aggregatene er hovedsakelig lokalisert til den 

støtabsorberende midtre sonen og den dype sonen (se figur 5). Aggregatene består av 

flerfoldige aggrekanproteiner bundet perpendikulært til hyaluronsyre, som er en 
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langkjedet GAG, via en stabiliserende binding til cartilage link protein (Figur 6) 

(Heinegård, 2009). Videre bærer hvert aggrekanprotein med seg omtrent 

hundreogseksti negativt ladde GAGs i form av kondroitinsulfat (ca. hundre i antallet) 

og keratansulfat (omtrentlig seksti) (Kiani et al., 2002). Det er antatt at hvert 

aggrekanmolekyl bærer med seg 10.000 negative ladninger. Dette er en betydelig 

mengde ladninger og de er fikserte på grunn av aggregatenes størrelse og forankring 

til ECM. Slik blir den osmotiske effekten reell og stor siden de tiltrekker seg like store 

mengder med positivt ladde kationer. Dette er hovedsakelig natriumioner, som igjen 

tiltrekker store mengder vann (salt suger vann) (Aspberg, 2016; Kiani et al., 2002; 

Manicourt et al., 2006).  

 

 
Figur 6: Illustrasjon av de store aggrekanaggregatene  

Hvert aggregat er bygget opp rundt en kjerne bestående av hyaluronsyre (farget blått), en langkjedet 

GAG, som flerfoldige aggrekanproteiner (farget lysegrønne) er festet til via en støttebinding til 

cartilage link protein (farget mørkegrønt). Videre bærer hvert aggrekanprotein opp til hundreogseksti 

GAGer i form av kondroitinsulfat (omtrent hundre i stykket, illustrert av de lange røde strekene i 

figuren) og keratansulfat (omtrent seksti i stykket, illustrert av de korte røde strekene i figuren) 

(Heinegård, 2009; Kiani et al., 2002). Figuren er hentet fra (Alberts et al., 2008). 

 

Leddbruskpatologi 
Skader på leddbrusken er vanlige, og de er et resultat av både traumatiske og 

degenerative mekanismer (Johannessen and Dahlberg, 2016). I den vestlige verden er 

osteoartritt, en degenerativ leddlidelse som affiserer alle strukturer i synoviale ledd 

inklusive leddbrusken, en av de vanligste årsakene til kronisk uførhet (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2013; Flugsrud et al., 2010). Samtidig viser 

leddbrusk som oftest en dårlig evne til å reparere seg selv (Steadman et al., 2001). I så 

måte er det blitt utviklet flere behandlingsregimer med mål om å kunne få reparert 

brusken såpass godt at en fullt ut ivaretar leddbruskens funksjonelle egenskaper, men 

dessverre har en ennå ikke oppnådd dette målet (Gomoll and Minas, 2014). 
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Fokale brusklesjoner 

Fokale brusklesjoner er per definisjon lesjoner i leddbrusken som er isolert til et 

område og som ikke affiserer underliggende bein. Hvis lesjonen også affiserer 

underliggende bein skal den kalles en osteokondral lesjon. Vanlig skademekanisme er 

at skaden påføres leddbrusken direkte ved et stumpt traume eller ved vridning. Det er 

heller ikke uvanlig at lesjonene er sekudære etter skade på underliggende bein eller på 

assosierte leddbånd. En vanlig brukt inndeling av skadeomfanget ved fokale 

brusklesjoner er International cartilage repair society (ICRS) sin klassifiseringsskår 

(ICRS, 2000). Her graderes skadene makroskopisk på en skala fra 0 til 4, hvor 

normalbrusk kategoriseres som grad 0 lesjoner, kondrale lesjoner med fissurer som 

går dypere enn halve tykkelsen på leddbrusken kategoriseres som grad 3 og hvor 

osteokondrale lesjoner kategoriseres som grad 4. Etter dagens retningslinjer anbefales 

det å bare behandle grad 3 og 4 ved hjelp av kirurgi. To av de vanligste brukte 

kirurgiske metodene ved behandling av fokale brusklesjoner er mikrofraktur og 

autolog kondrocyttransplantasjon (AKT) (Johannessen and Dahlberg, 2016). 

 

Mikrofrakturteknikk 

Mikrofrakturteknikken er en operasjonsmetode hvor en stimulerer beinmargen ved å 

lage perforasjoner i den subkondrale beinplaten (Steadman et al., 2001). Tanken bak 

operasjonsmetoden er å få igangsatt en reparasjonsprosess hvor frigitte mesenchymale 

stamceller fra beinmargen fyller lesjonen og ved hjelp av medfølgende vekstfaktorer 

danner ny brusk. Klinisk viser metoden initialt godt resultat med bedring av symptom 

og funksjon samt god fylling av lesjonen ved artroskopi, men histologiske 

undersøkelser av reparasjonsvevet viser at de mesenchymale stamcellene i motsetning 

til intersonecellene lager fiberbrusk(Blevins et al., 1998; Gomoll and Minas, 2014). 

Og over tid kan også pasientene utvikle osteoartritt (Ulstein et al., 2014). 

Autolog kondrocyttransplantasjon 

AKT er en alternativ teknikk til mikrofrakturteknikken ved at en her i stedet fyller 

defekten med autologe kondrocytter og med det bevarer den subkondrale beinplaten 

inntakt. Kondrocyttene høstes her fra et ikke-vektbærende område på leddbrusken og 

reimplanteres i lesjonen etter en ekspansjon av kondrocyttene ex vivo (Figur 7) 

(Johannessen and Dahlberg, 2016). Dette gjøres for å få nok celler til å fylle defekten. 

Siden denne metoden ble introdusert av Brittberg og hans kollegaer i 1994 (Brittberg 

et al., 1994) har metoden blitt videreutviklet flere ganger (Enea et al., 2011; Marcacci 

et al., 2005). Resultatene av denne teknikken viser også initialt klinisk bedring, men 

også her dannes det et reparasjonsvev som består mer eller mindre av fiberbrusk. Og 

over tid er resultatene verken dårligere eller bedre enn mikrofraktur og annen 

leddbruskkirurgi (Knutsen et al., 2016; van Assche et al., 2010; Vasiliadis and 

Wasiak, 2011). Det er grunn til å tro at fiberbrusken her er et resultat av 

kondrocyttenes dedifferensiering ved in vitro 2D ekspansjon (proliferasjon av 

kondrocyttene hvor alle cellene ligger i samme plan), en ekspansjon som er assosiert 

med en økning av hypertrofimarkører som for eksempel KOL X og RUNX2 (Caron et 

al., 2012). 
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Figur 7: Første generasjons autolog kondrocyttransplantasjon (AKT)  

Skjematisk illustrasjon av første generasjons AKT brukt til å behandle en fokal lesjon i et kne 

(Brittberg et al., 1994). Ved første inngrep høstes en liten bruskbiopsi fra et ikke-bærende område av 

distale femurs leddbrusk. Så ekspanderes kondrocyttene i en ex vivo cellekultur etter at biopsien brytes 

ned ved hjelp av enzymer (kollagenaser eller trypsin). Dette gjøres for å få tilstrekkelig stort nok 

celletall til å kunne fylle defekten. Ved inngrep nummer to reimplanteres cellene i defekten ved å 

injisere de under en periostflik (som i 1.generasjon AKT), under en kollagenmembran (2. generasjon 

AKT) eller ved å injisere cellene inn i en kollagenmembran som så plasseres i defekten (3. generasjons 

AKT). Illustrasjonen er hentet fra (Brittberg et al., 1994). 

 

 

Osteoartritt 

Epidemologi  

Osteoartritt (OA) er som nevnt tidligere en degenerativ lidelse som affiserer alle 

strukturer i et synovialt ledd inklusive leddbrusken (Doherty et al., 2016). OA er kjent 

for å ha et komplekst sykdomsbilde med store variasjoner fra pasient til pasient. 

Vanlige kjente årsaker til OA er både direkte traumer på leddbrusken eller traumer 

assosierte til støttevev ala korsbånd eller menisk. Ellers er det heller ikke uvanlig å se 

at pasientene utvikler OA etter å ha gjennomført vanlige former for leddbruskkirurgi, 

inklusive mikrofraktur og AKT. Samtidig er OA hos den enkelte pasient enten isolert 

til et ledd eller en del av en systemisk sykdom som affiserer flere ledd. Sykdomsbilde 

er altså heterogent og således er både genetiske og miljømessige faktorer involvert 

(Loeser et al., 2016). 

  

Patologi – Osteoartritt er i motsetning til revmatoid ingen autoimmun lidelse  

Som navnet indikerer er OA en leddlidelse som preget av leddbetennelse (Berenbaum, 

2013), men den er ikke så aggressiv og raskt ødeleggende som ved revmatoid artritt 

(RA). Som to leddassosierte sykdomsprosesser har OA og RA noen likheter, for 

eksempel ved at de begge to er påvirket av angiogenese og inflammasjon, samtidig 

som de skiller lag på flere punkt. OA er som nevnt ovenfor en degenerativ prosess, og 

OA er ofte initiert i leddbrusken ved at denne skades eller overbelastes over tid. Dette 

igangsetter en ødeleggende remodeleringsprosess liknende den endokondrale 

ossifiseringen, blant annet som en konsekvens av den skadete leddbrusken begynner å 
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skille ut proinflammatoriske faktorer. RA er i motsetning en autoimmun prosess hvor 

den inflammerte synovium er aktør og hvor leddbrusken er det autoimmune 

målorganet. (Pap and Korb-Pap, 2015).  

 

Med tanke på inflammasjonsprosessen i OA er det særlig to proinflammatoriske 

cytokiner som er blitt vist å spille en sentral rolle i ødeleggelsen av leddbrusk ved OA, 

nemlig interleukin-1β (IL-1β) og tumornekrosefaktor-α (TNF-α). Som en konsekvens 

av denne inflammasjonen er det blitt vist at flere protolytiske enzymer blir 

oppregulert. Disse har blant annet evne til å bryte ned aggrekan og 

kollagennettverkene, og med det ødelegge integriteten til leddbruskens ECM. Disse 

proteolytiske proteinene er kjent som A disintegrin and metalloproteinase with 

thrombospondin motifs (ADAMTS) og metalloproteinaser (MMP) (Goldring et al., 

2011). Og histologiske undersøkelser av leddbrusken har vist at den med likhet til den 

endokondral ossifisiseringen generer hypertrofe kondrocytter samt viser tegn på økt 

mineralisering, da særlig av den subkondrale beinplaten og ved påleiringer kalt 

osteofytter. (Goldring and Goldring, 2007). 

 

Som nevnt er angiogenese en annen viktig komponent i OA-prosessen. I OA-

prosessen er den karakterisert ved nydannelse av blodkar i blant annet synovium og 

menisker samt ved at blodkar trenger inn i leddbrusken igjennom den subkondrale 

beinplaten. Som en konsekvens vaskulariseres leddbrusken og det rekrutteres 

immunceller som makrofager til leddet. Videre vil dette føre til ytterligere 

vaskularisering og inflammasjon, blant annet ved at IL-1β og TNF-α får makrofagene 

og kondrocyttene til å skille ut den proangiogenetiske faktoren VEGF. VEGF vil så 

bidra til økt hypertrofi og ossifisering av leddbrusken. En ytterligere konsekvens av 

angiogenesen er nervevekst inn i leddbrusken, en kjent årsak til observerte 

leddsmerter ved OA (Ashraf and Walsh, 2008; Mapp and Walsh, 2012).       

 

Behandling 

Med tanke på behandling av OA er de overordnete målene at pasienten skal oppnå 

bedret symptombilde og samtidig unngå uførhet. Det er således ennå ikke funnet noen 

form for behandling som kan reversere leddforandringene ved OA og med det bevare 

en intakt leddbrusk (Flugsrud et al., 2010). Flere eksperimentelle behandlingsregimer 

har blitt foreslått og testet ut både på dyr og mennesker, blant annet regimer hvor en 

gir pasientene kondroitinsulfat, som nevnt tidligere en viktig byggestein i aggrekan, 

per oralt alene eller i kombinasjon med glukosamine (Kalunian et al., 2016). 

                 

Matricellulære proteiner 
Ikke alle ECM proteiner har strukturelle funksjoner som kollagenene og 

proteoglycanene, det er blant annet vist at flere av glycoproteinene i leddbrusk samt 

andre bindevev har regulatoriske roller. (Halper and Kjaer, 2014; Heinegård et al., 

2006). Det finnes mange forskjellige glykoproteiner og en kjent undergruppe er de 

matricellulære proteinene. De blir hovedsakelige skilt ut i ECM hvor de modelerer 

cellenes funksjon via deres interaksjon med andre ECM proteiner og med cellenes 

overflatereseptorer. Det har blitt vist at de har flerfoldige funksjoner, og har som 

fellestrekk følgende egenskaper: 1) De blir skilt ut av mangfoldige typer celler, 2) de 
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har et høyt uttrykk i både patologiske og fysiologiske prosesser som modulerer 

kroppens vev, 3) de binder seg til og interagerer med strukturelle element i ECM, 

samt vekstfaktorer, cytokiner og proteaser, men bidrar ikke til ECM sitt strukturelle 

rammeverk, 4) de motvirker som oftest celleadhesjon, 5) de har kontekstuelle 

funksjoner, dvs. funksjonen avhenger av hvilke andre proteiner de interagerer med og 

kan derfor ha vidt forskjellige funksjoner i forskjellige vev (Bornstein, 2009a; 

Murphy-Ullrich and Sage, 2014). 

 

Termen matricellulær ble først definert av Paul Bornstein i 1995, hvor 

thrombospondin 1 (TSP1) var en av de første proteinene til å bli identifisert som et 

matricellulært protein (Bornstein, 1995).  

 

Thrombospondinene 
TSP utgjør en proteinfamilie bestående av fem ulike multidomene glykoproteiner, 

hvor alle har matricellulære funksjoner. Strukturelt er de delt inn i to undergrupper på 

bakgrunn av ulik enkeltkjedesammensetning og hvor mange enkeltkjeder som bygger 

opp proteinets kvartærstruktur. Gruppe A består av TSP1 og TSP2, hvor begge danner 

homotrimerer av gruppe A enkeltkjeden. Gruppe B består av TSP3, TSP4 og TSP5 og 

danner homopentamerer av gruppe B enkeltkjeden (Figur 8) (Adams and Lawler, 

2011). Gruppe A TSP skiller seg strukturelt blant annet fra gruppe B fordi den har et 

domene kalt Thrombospondin type 1 (TSR1), et domene kjent for å inhibere 

angiogenese (Adams and Lawler, 2004). Dette domenet deler TSP1 og TSP2 med 

andre proteinfamilier som for eksempel CCN og et sett aggrekannedbrytene proteiner 

kalt A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs (ADAMTS) 

(Holbourn et al., 2008). I brusk-sammenheng er TSP5 bedre kjent som COMP 

(Acharya et al., 2014). Med tanke på leddbruskbiologien er TSP interessante blant 

annet på grunn av de allerede nevnte anti-angiogenetiske effektene til TSP1 og TSP2, 

fordi de både regulerer og reguleres av den leddbruskassosierte vekstfaktoren TGF-β 

samt at de har en evne til å organisere bindevevs ECM (Adams and Lawler, 2011; 

Bornstein, 2009b).   

 

 
 
Figur 8: Thrombospondinenes ulike domener  

Skjematisk illustrasjon av de funksjonelle domene til TSP sine subenheter/enkeltkjeder. Det finnes 

totalt fem ulike TSP som deles inn i enten undergruppe A eller B på bakgrunn av deres evne til å danne 
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proteinkomplekser bestående av enten tre eller fem subenheter/enkeltkjeder. I tillegg skiller gruppe A 

TSP seg fra gruppe B fordi den blant annet har et domene kalt Thrombospondin type 1 (TSR1), et 

domene kjent for å inhibere angiogenese. I gruppe A finner en TSP1 og TSP2 som danner 

homotrimerkomplekser av gruppe A subenheten/enkeltkjeden. I gruppe B finner en TSP3, TSP4 og 

TSP5 som danner homopentamerkomplekser av gruppe B subenheten/enkeltkjeden. TSP5 er også kjent 

som COMP. Den røde rammen indikerer de domene som er konservert i alle kjente TSP, og da også i 

de ikke-humane TSP (Adams and Lawler, 2004). Figur hentet fra (Adams and Lawler, 2004). 
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Materialer og metode 

Metodebeskrivelse og definering av metodegrep 
Denne prosjektoppgaven er gjennomført som en litteraturstudie hvor det er konstruert 

minst en søkestreng for hver problemstilling. Søkene ble utført i databasen Medline 

via PubMed. De aktuelle artiklene er hovedsakelig selektert ut på abstraktnivå, samt 

også enkelte ganger etter å ha lest igjennom artikkelens fulltekst. Og nærmere bestemt 

har jeg valgt å gjennomføre mine søk og skrive både resultat- og metodekapittelet ved 

å følge et sett med metodegrep som jeg selv har definert i følgende åtte punkter: 

 

1. Få definert entydige problemstillinger som oppgaven skal besvare og å få satt 

disse problemstillingene inn i en kontekst ved hjelp av både et bakgrunns- og 

et introduksjonskapittel. 

2. Få avklart problemstillingen gjeldene TSP sin tilstedeværelse i leddbrusk ved 

å gjennomlese litteraturen generert ved hjelp av to orienterende søk.  

Søkestrengene skal her spesifisere at søkene skal gjelde leddbrusk og enten 

TSP eller COMP. Det skal altså gjøres to orienterende søk fordi en da også 

kan søke etter litteratur omhandlende COMP ved å bruke denne 

fagbetegnelsen som søketerm. Det skal samtidig først gjøres en konklusjon 

om tilstedeværelse av de enkelte TSP bare når disse er påvist i leddbrusk ved 

hjelp av proteinanalyser. 

3. Videre skal det gjøres enkeltvis et kontrollsøk for hver TSP som i 

søketreffene fra de orienterende søkene manglet bevis på å være tilstede i 

leddbrusk på proteinnivå. I disse kontrollsøkene skal det da søkes mer bredt 

ved å benytte søketermen «cartilage» i stedet for «articular cartilage» og 

søkestrengene blir da «cartilage thrombospondin x» for den enkelte ikke-

validerte TSP x. Samtidig skal disse kontrollsøkene i lag med andre søk også 

benyttes til å søke etter litteratur som belyser eventuell nytteverdi de ulike 

TSP har for cellekulturer bestående av kondrocytter og stamceller. 

4. Deretter, etter å ha fått avklart hvilke TSP som er tilstede i leddbrusk, skal 

artiklene som blir generert ved de orienterende søkene leses på nytt igjen. 

Dette gjøres for å se om disse også kunne avdekke eventuell funksjon og 

nytteverdi til de leddbrusktilstedeværende TSP. 

5. Så skal det videre gjennomføres spesifikke søk med tanke på å finne 

ytterligere data som kan belyse de resterende problemstillingene, det vil si det 

gjøres nye søk med ønske om å belyse både eventuell funksjon og nytteverdi 

som de leddbruskvaliderte TSP kan ha.  

6. Videre skal det gjøres et siste problemstillings-relatert søk med tanke på finne 

litteratur som belyser eventuell nytteverdi TSP kan ha for kondrogenese 

indusert i cellekulturer bestående av kondrocytter og MSC.  

7. Videre igjen skal det presenteres hvilke søketermer som ble brukt i de 

respektive søk samt at det skal vises hvilke søkestrenger som ble brukt, når 

søkene ble gjort og hvor mange artikler som ble funnet i hvert søk.  

8. Så avslutningsvis i metodedelen skal det beskrives hvordan de respektive 

artikler ble selektert ut fra søketreffene og hvilke valg og hensyn som ble 

gjort med tanke på presentere og diskutert disse artiklene da henholdsvis i 

resultat- og i diskusjonskapitlene. 
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Valg av søkebegrep og orienterende søk 
Søkebegrepene som ble brukt til å konstruere søkestrenger ble i tur og orden valgt på 

bakgrunn av oppgavens ovenfor nevnte problemstillinger. Med tanke på å gi økt 

lesbarhet er de presentert på nytt igjen her: 

 

1. Hvilke thrombospondiner er uttrykt i leddbrusk? 

2. Hva sier litteraturen om funksjonen til de ulike thrombospondinene i 

leddbrusk? 

3. Kan en eller flere av thrombospondinene ha noen nytteverdi for cellekulturer 

med kondrocytter eller MSC, og eventuelt hvilke? 

 

Ut fra dette har jeg identifisert begrepene thrombospondin (thrombospondin) og 

leddbrusk (articular cartilage) som sentrale. Jeg konstruerte deretter følgende 

søkestreng med ønske om å gjøre et orienterende søk: «articular cartilage 

thrombospondin». Dette orienterende søket, sist gjort 15.02.17, gav 180 treff. Blant 

disse treffene viste det seg å være mange artikler som handlet om OA og synovitt, og 

da uten å nevne de aktuelle TSP. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at MMPene 

kalt ADAMTS var årsaken til de mange ikke-relevante treffene. De er ofte studert i 

OA og i fulltekst heter de på engelsk A disintegrin and metalloproteinase with 

thrombospondin motifs (ADAMTS). Det viste seg at å legge til «NOT 

metalloproteinase» til søkestrengen effektivt fikk redusert antallet ikke-relevante treff. 

Totalt gav dette 31 treff den 20.02.17 og bare to relevante artikler gikk tapt. Disse to 

artiklene var: 

 

• Pesesse et al._2013_Consequences of chondrocytes hypertrophy on 

osteoarthritic cartilage: potential effect on angiogenesis 

• Calamia et al._2012_Secretome analysis of chondroitin sulfate-treated 

chondrocytes reveals anti-angiogenic, anti-inflammatory and anti-catabolic 

properties 

 

Videre ble det også gjort et nytt orienterende søk med tanke på at TSP5 også blir kalt 

COMP. Søkestrengen som ble satt sammen her var initialt  

«"articular cartilage" AND "cartilage oligomeric matrix protein"». Dette genererte 

273 treff da det ble søkt sist den 22.02.17. Siden denne datamengden ble vel stor for 

en oppgave av denne størrelse, ble det gjort et nytt søk hvor det ble spesifisert at det 

bare skulle søkes isolert til artikkeltitler og sammendrag med gitte søketerm. 

Søkestrengen ble da «"articular cartilage" [Title/Abstract] AND "cartilage oligomeric 

matrix protein"[Title/Abstract]» og genererte 115 treff, da med siste søk den 22.02.17. 

Flere av disse omhandlet COMP som en biomarkør for OA, da blant annet i serum. 

Siden dette er mindre relevant for denne oppgaven, ble det gjort et nytt søk med tanke 

på å ekskludere artikler omhandlende COMP som biomarkør og COMP i serum. 

Søkestrengen ble da «("articular cartilage"[Title/Abstract] AND "cartilage oligomeric 

matrix protein"[Title/Abstract]) NOT biomarker NOT serum», som genererte 51 treff. 

Siste søk ble gjort den 22.02.17. Fra nå av vil dette søket også bli omtalt som COMP-

søket.   
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Ytterligere søk gjort med tanke på problemstillingene 

Søk med tanke på å avdekke thrombospondinens tilstedeværelse i leddbrusk 

Med det første orienterende søket, det som inkluderte thrombospondin og gav 31 treff, 

dukket det opp artikler om alle fem TSP. Men når det gjaldt uttrykket av TSP i 

leddbrusk, gav dette søkematerialet bare konkluderende svar for TSP1 og TSP5, hvor 

konkluderende svar etter søkebegrep to betyr at det er gjort proteinanalyser for å 

påvise tilstedeværelsen. Når det gjaldt de andre TSP, ble disse bare påvist i leddbrusk 

på gennivå, og da ikke i leddbrusk isolert fra mennesker (Jeschke et al., 2015). Det ble 

derfor gjort et kontrollsøk for disse tre TSP med søketermen «cartilage 

thrombospondin 2», «cartilage thrombospondin 3» og «cartilage thrombospondin 4». 

Siste søkedato for alle disse tre søkene var 22.02.17. Her gav «cartilage 

thrombsopondin 2» 22 treff, «cartilage thrombospondin 3» elleve treff og «cartilage 

thrombospondin 4» 15 treff. Ingen av disse søkene resulterte i funn av artikler som 

viste tilstedeværelse av TSP2, 3 og 4 på proteinnivå i leddbrusk, men søket «cartilage 

thrombospondin 2» gav derimot tre treff som kunne benyttes i drøftingen av den siste 

problemstillingen, det vil si problemstillingen omhandlende thrombospondines 

nytteverdi for cellkulturer med kondrocytter eller mesenchymale stamceller. 

 

Søk med tanke på å avdekke funksjoner som thrombospondinene har eller kan 

ha i leddbrusk 

Når det videre skulle finnes litteratur om TSP sin funksjon i leddbrusk, var det med 

tanke på de funn som var gjort angående TSP sitt uttrykk i leddbrusk naturlig å isolere 

aktuelle søk til å bare gjelde på TSP1 og TSP5 siden det var bare disse som ble funnet 

å være tilstede i leddbrusk på proteinnivå. Ved en ny gjennomgang av de to 

orienterende søkene ble det da funnet litteratur gjeldene både TSP1 og TSP5. Videre 

ble det gjort søk etter ytterligere litteratur som kunne beskrive TSP1 sin funksjon i 

leddbrusk. Her ble nye søketermer valgt på bakgrunn av gjennomgående temaer som 

dukket opp i litteraturen en fant i det første orienterende søket, det vil si søket med 

søkestreng «articular cartilage thrombospondin NOT metalloproteinase». De nye 

søketermene som ble valgt ut var som følger: osteoartritt (osteoarthritis), 

inflammasjon (inflammation), angiogenese (angiogenesis), hypertrofi (hypertrophy) 

og endokondral ossifisering (endochondral ossification). Disse søketermene ble videre 

benyttet til å konstruere følgende fem søkestrenger (antall treff søkestrengen gav er 

gitt i parentes): «thrombospondin 1 tsp 1 osteoarthritis» (18 treff), «thrombospondin 1 

tsp 1 inflammation cartilage» (sju treff), «thrombospondin 1 tsp 1 angiogenesis 

cartilage» (elleve treff), «thrombospondin 1 tsp 1 hypertrophy cartilage» (fem treff) 

og «thrombospondin 1 tsp 1 endochondral ossification» (elleve treff). Det ble her sist 

søkt den 25.02.17. Med tanke på å finne litteratur om funksjon ble det på bakgrunn av 

de treff en fikk i disse fem søkene gjort et ytterligere søk hvor søketermen 

transforming growth factor beta ble benyttet. Valgte søkestreng her ble 

«thrombospondin 1 tsp 1 "transforming growth factor-beta" cartilage», som gav fem 

treff med siste søk den 25.02.17. Det ble ikke gjort ytterlige søk etter litteratur om 

funksjonen til COMP. 
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Søk med tanke på å avdekke om thrombospondinene kan ha noen nytteverdi for 

cellekulturer med kondrocytter og mesenchymale stamceller 

For å besvare problemstillingen om thrombospondinene kan ha noen nytteverdi for 

cellekulturer med kondrocytter og mesenchymale stamceller ble det gjort et spesifikt 

søk hvor de nye søketermene var kondrogenese (chondrogenesis), kondrocytter 

(chondrocytes) og MSC (mesenchymal stem cells). Med disse nye søketermene ble 

det i lag med tidligere valgte søketermer konstruert følgende søkestreng: 

«(((thrombospondin OR "cartilage oligomeric matrix protein") AND chondrogenesis 

AND (chondrocytes OR "mesenchymal stem cells"))). Fra nå vil dette søket bli omtalt 

som kondrogenesesøket. Søket gav totalt 66 treff med siste søk den 25.02.17. Det ble 

her funnet sju nye artikler som ble ansett som relevante for oppgaven i sin helhet 

(Barry et al., 2001; Guo et al., 2014; Haleem-Smith et al., 2012; Koelling et al., 2006; 

Li et al., 2011; Mackie and Murphy, 1998; Tang et al., 2009). 

Seleksjon av artikler fra søketreffen og prioritert presentasjon og diskusjon av 

dataene i de artiklene som ble selektert ut 

Som nevnt ble hovedsakelig artikler selektert ut til videre gjennomlesning ved å 

betrakte abstraktene til artiklene som ble funnet etter å ha gjennomført overfor nevnte 

søk. Så etter å ha lest igjennom de selekterte artiklene ble det gjort en prioritering av 

hvilke artikler som skulle få mest plass i både resultatdelen og diskusjonsdelen. 

Denne prioriteringen ble særlig gjort med tanke på om biologien som ble presentert 

og drøftet hadde overførbar relevans til leddbruskbiologien eller ikke. Vurderingen 

om dette var tilfellet eller ikke ble her gjort på bakgrunn av egen kunnskap til 

leddbruskbiologien, en kunnskap som nokså godt er gjenspeilet av denne oppgavens 

introduksjonskapitell. Det ble her særskilt gjort en vurdering om omtalte faktorer og 

prosesser som var omtalt i artiklene hadde relevans til leddbruskbiologien.    
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Resultater 

Thrombospondiner som er tilstede i leddbrusk 
I de orienterende søkene ble funnet litteratur som viste ved hjelp av proteinanalyser 

tilstedeværelsen av TSP1 (Miller and Mcdevitt, 1988; Orazizadeh et al., 2008; 

Pfander et al., 2000) og TSP5 (DiCesare et al., 1995) i leddbrusk, og for både TSP1 

(Orazizadeh et al., 2008; Pfander et al., 2000) og TSP5 (DiCesare et al., 1995) ble det 

vist at disse er tilstede i human leddbrusk. Videre ble det og i kondrogenesesøket 

funnet en artikkel som ved hjelp av både analyser av genuttrykk og proteinanalyser 

undersøkte TSP5 sitt uttrykk i embryonalt bruskvev, friskt bruskvev fra voksne samt 

OA brusk (Koelling et al., 2006). I dette delkapittelet vil ikke uttrykkene 

omhandlende OA brusk bli omtalt i detalj.  

 

Når det gjelder lokalisasjon av TSP1 i leddbrusk, påviste Pfander et al. i sine analyser 

TSP1-proteiner hovedsakelig i midtsonen og i den øvre del av den dype sonen. I disse 

sonene var TSP1 lokalisert både pericellulært og interterritorialt. Det ble samtidig 

påvist noe TSP1 interterritorialt i overflatesonen. Pfander et al. viste videre at 

kondrocytter i både frisk leddbrusk og i OA-brusk uttrykte overflatereseptoren CD36. 

I frisk brusk var disse CD36-positive cellene hovedsakelig lokalisert i overflatesonen 

og i midtsonen (Pfander et al., 2000). I Orazizadeh et al. sine data ble TSP1 bare 

påvist intracellulært ved westernblott, da både i kondrocytter fra normal leddbrusk 

(fra amputerte knær fra pasienter med perifer vaskulær sykdom) og i OA-

kondrocytter. Det ble samtidig vist at både de normale kondrocyttene og OA-

kondrocyttene uttrykte den integrin-assosierte reseptoren CD47 (Orazizadeh et al., 

2008). Ytterlige litteratur-funn gjeldene TSP1, CD36 og CD47 vil bli presentert i 

delkapittelet "Thrombospondin 1, kondrocytter og overflatemarkører". 

 

Når det gjelder proteinuttrykket av TSP5 i frisk leddbrusk, viste Koelling et al. at 

TSP5 var lokalisert både pericellulært, territorialt og interterritorialt i overflatesonen 

og i midtsonen, mens det bare var en pericellulær lokalisasjon i den dype sonen. Det 

ble samtidig vist at i den pericellulære regionen var TSP5 assosiert til de tynne og 

tettpakkede KOL II fibrillene. Videre ble det i embryonalt vev først påvist TSP5 

gjennomgående i det embryonale bruskskjelettet ved uke ti. I uke tolv var uttrykket 

mer lokalisert til leddoverflaten (uten videre beskrivelse av eventuelle forskjeller 

innad i leddbrusken), i enden av de utviklende epifysene og i diafysene. Det ble 

samtidig ikke påvist noe TSP5-uttrykk i bruskvev ved uke åtte (Koelling et al., 2006). 

Videre viste DiCesare et al. et motsatt spatialt uttrykk av TSP5 i leddbrusk fra et 

humant foster (21 uker gammelt) og fra frisk leddbrusk fra en voksen (kadaver, 52 år 

gammel ved dødstidspunktet). I leddbrusken fra den voksne var TSP5 isolert til de 

interterritoriale regionene, mens det ble bare påvist et pericellulært uttrykk hos 

fosteret (DiCesare et al., 1995).        

Med tanke på de andre TSP, ble det blant annet vist et positivt genuttrykk for alle fem 

TSP i leddbrusk fra minigris (Jeschke et al., 2015), men det ble samtidig ikke funnet 

litteratur i søketreffene som validerte dette for TSP2, 3 og 4 på proteinnivå. For TSP2 

ble det likevel hos mus på proteinnivå påvist tilstedeværelse av dette i embryonal 

brusk, men da bare i fremtidige ribbein og i det kontinuerlige bruskskjelettet (Tooney 

et al., 1998). Og Tucker et al. fant genuttrykk for TSP2 i leddbrusk fra et kylling-
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embryo undersøkt ved dag ti og 14 (Tucker et al., 1995). Samtidig viste de at den 

samme leddbrusken ikke uttrykte TSP4-messenger ribonucleic acid (mRNA) og at 

TSP4 hadde et mer restriktivt uttrykk i kylling-embryoene enn TSP2. Et restriktivt 

genuttrykk ble også vist for TSP4 hos minigris i den allerede nevnte artikkelen fra 

Jeschke et al, men da ved at TSP4 var den eneste TSP som hadde et uttrykk som var 

isolert til leddbrusk. Motsatt var alle de andre TSP også uttrykt i de to andre 

analyserte vevene, nemlig vekstsonebrusk og synoviale fibroblaster. Og videre i 

samme artikkel ble det vist at 26 uker gamle TSP4 knockout-mus hadde en fortynnet 

leddbruskskive. Den fortynnete leddbruskskivene ble samtidig vist å være et 

midlertidig fenomen siden TSP4 knockout-musene etter 52 uker viste å ha fått tilbake 

til den normale tykkelsen på leddbruskskivene (da sammenlignet med villtype-

kontroller) (Jeschke et al., 2015). Videre ble det funnet en artikkel som viste at TSP4 i 

lag med blant annet TSP5 tilhører et sett med proteiner som interagerer med 

leddbruskkollagenet KOL IX (Brachvogel et al., 2013). Med tanke på TSP3 ble det 

funnet en artikkel til som viste tilstedeværelse av TSP3-mRNA i leddbrusk, da fra 

fugl (Tucker et al., 1997). Som tidligere nevnt var det ingen artikler som bekreftet 

TSP3 tilstedeværelse i leddbrusk på proteinnivå.  

Thrombospondinenes funksjon i leddbrusk 
På bakgrunn av de resultatene som ble funnet med tanke på tilstedeværelse av TSP i 

leddbrusk, ble det med tanke på problemstillingen gjeldene TSP funksjon i leddbrusk 

naturlig å bare fokusere på de to som ble påvist på proteinnivå, det vil si TSP1 og 

TSP5. 

 

Thrombospondin 1, osteoartritt og inflammasjon 

Det ble inkludert til videre gjennomlesning av fulltekst totalt ni artikler relatert til 

TSP1 og osteoartritt fra alle søkene som ble gjort (Abd El Kader et al., 2014; Calamia 

et al., 2011; Clutterbuck et al., 2011; Hsieh et al., 2010; Pesesse et al., 2013; Pfander 

et al., 2000; Rico et al., 2007; Svala et al., 2015). Artikkelen fra Pesesse et al. vil bli 

omtalt i delkapittelet "Thrombospondin og angiogenese". 

 

Fire av disse artiklene viste at IL-1β stimulering av kondrocytter fra både human nativ 

brusk, det vil si leddbrusk fra tre leddfriske donorer med aldersspenn på 70-78 år,  

(Calamia et al., 2012), human OA leddbrusk (Calamia et al., 2011) og fra 

makroskopisk frisk leddbrusk fra hest (Clutterbuck et al., 2011; Svala et al., 2015) 

førte til endrete mengder av TSP1 protein i de ulike cellekulturene som ble analysert. 

For OA leddbrusk ble det blant annet vist at det intracellulære proteomet ikke 

inneholdt TSP1, samt at IL-1β-behandlete kulturer sammenliknet med ikke-

behandlete kulturer (kontrollkulturene) viste en totalreduksjon av TSP1 i det 

sekreterte proteomet (Calamia et al., 2011). I human nativ brusk ble derimot TSP1 

påvist både intracellulært og i sekretomet til kontrollkulturene, mens det ble bare 

påvist i sekretomet til de IL-1β behandlete cellene. Videre viste det seg at ved å 

tilsette kondroitinsulfat til de IL-1β behandlete cellene fikk en fullstendig reversert 

IL-1β sin totalreduksjon av ekstracellulært TSP1 (Calamia et al., 2012). I de to 

hestestudiene viste begge artikler at seks dagers IL-1β-stimulering hadde en   

oppregulerende effekt på proteinuttrykket til TSP1 (Clutterbuck et al., 2011; Svala et 

al., 2015), men Svala et al. viste samtidig en nedadgående TSP1-uttrykk allerede fra 
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dag tre og ved dag ni og frem til siste måling ved dag 22 var TSP1-uttrykket i de IL-

1β-kulturene enten lavere eller tilnærmet nivåene i de ubehandlete kontrollene (Svala 

et al., 2015). Det ble ikke gjort noen liknende tidsanalyse av Clutterbuck et al, men 

Pfander et al. viste til samsvarende funn i humant vev ved at det i mild og moderat 

OA brusk var en oppregulering av antallet TSP1-protein sammenliknet med frisk 

leddbrusk, mens det i langt fremskredet OA var en sterkt redusert syntese av TSP1-

protein (Pfander et al., 2000). Det ble samtidig i mild eller moderat OA-brusk påvist 

et økt antall kondrocytter som uttrykte TSP1 samt at TSP1-proteinene her var 

hovedsakelig lokalisert pericellulært.  

  

I tillegg til at kondroitinsulfat hadde inhiberende effekt på IL-1β sin reduksjon av 

mengden TSP1 protein i den ene studien (Calamia et al., 2012), viste en annen 

artikkel at intraartikulær gentransfer av TSP1 kan ha hemmende effekt på en 

pågående OA prosess (Hsieh et al., 2010). OA modellen som ble brukt her var mus 

som fikk indusert OA kirurgisk ved at det fremre korsbånd ble snittet i to. Injiseringen 

av TSP1 genet intraartikulært ble her gjort ved hjelp av en adenovirusvektor og ble 

utført enten en gang sju dager etter inngrepet eller to ganger, da ved dag sju og dag 

14. Kontrollbehandlingene var enten injeksjon med saltvann eller adenovirus uten 

TSP1 i tillegg til en siste kontrollgruppe som ikke fikk indusert OA eller annen 

behandling. Det ble rapport om adenovirus-mediert genuttrykk både i synovium og i 

kondrocytter. Tre uker etter det kirurgiske inngrepet ble det vevene analysert med 

tanke på angiogenese, makrofaginfiltrasjon og inflammasjon. Sammenliknet med 

kontrollbehandlingene ble det her rapportert om gunstig behandlingseffekt i de TSP1-

behandlete knærne, da ved påvist redusert antall mikrokar i synovium, redusert 

inflammasjon i form av reduserte nivåer av IL-1β og ved redusert 

makrofaginfiltrasjon. Og generelt var behandlingsresponsen bedre hos mus behandlet 

to ganger i stedet for en. Videre ble det også kneleddene analysert med tanke på grad 

av OA-utvikling 90 dager etter det kirurgiske inngrepet. Analysene ble her gjort 

radiologisk, makroskopisk samt ved histologi og viste en signifikant bedring i de 

TSP1-behandlete knærne sammenliknet med kontrollbehandlingene, men de var 

likevel ikke like friske som knærne til musene som ikke fikk indusert OA. Videre ble 

det også 90 dager etter det kirurgiske inngrepet ved sammenlikning med 

kontrollbehandlingene påvist en totalreduksjon i nivåene av MMP13 ved TSP1-

injisering, samt kraftig reduksjon i nivåene av IL-1β. Argumentasjonen for å 

undersøke MMP13-nivåene pekte på at dette proteolytiske enzymet er en kjent 

nøkkelaktør i degradering av brusk. Det ble videre vist en TSP1-avhengig produksjon 

av vekstfaktoren TGF-β i rottenes synovium. I denne sammenhengen ble det i 

diskusjonen pekt på potensielle nytteverdier TGF-β har for OA-rammet leddbrusk, 

eksempelvis ved å være inflammasjonsdempende, immunsupprimerende og ved å 

indusere chondrogenese. Denne induksjonen av TGF-β ble betraktet å ha potensiell 

beskyttende effekt siden TSP1 har potensialet til å aktivere denne leddbruskassosierte 

vekstfaktoren. Det ble ikke gjort noen analyser som viste at mer TGF-β ble aktivert på 

grunn av injeksjonen med TSP1-adenovektoren. I denne artikkelen viste Hsieh et al. 

samtidig til et tidligere forsøk denne gruppen hadde gjort med TSP1-injisering i knær, 

da hos rotter med kollagen-indusert artritt. Resultatet her var også en markant 

forbedring av tilstanden (Jou et al., 2005). 
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Av de nevnte ni artiklene omhandlende TSP1, osteoartritt og inflammasjon var to av 

dem ikke direkte omhandlene TSP1. Disse to artiklene handlet i stedet om et TSP1 

derivert peptid (Rico et al., 2007) og thrombospondin-gruppe A-domenet TSR1 (se 

Figur 8) (Abd El Kader et al., 2014). TSR1 er som nevnt i introduksjonen kjent for å 

antiangiogenetiske funksjoner (se Figur 8). Her ble det vist at TSR1 hadde bedre 

regenerative egenskaper enn CCN2 med tanke på OA. CCN2 er som nevnt i 

introduksjonen (Holbourn et al., 2008) et protein som også har domenet TSR1. For 

det TSP1 deriverte peptidet sin del hadde dette peptidet dempende effekt på 

inflammasjon og angiogenese i en RA rottemodell. Det ble her blant annet vist en 

reduksjon av makrofag- og monocytt-infiltrasjon i leddbrusken. 

 

Thrombospondin 1 og angiogenese 

Som nevnt ovenfor er TSP1 ansett å ha antiangiogenetiske virkninger. I de søk som 

ble gjort, da både de orienterende og funksjonsspesifikke søkene, ble det fra 

søketreffene inkludert til videre gjennomlesning totalt fem artikler som kunne direkte 

relateres til TSP1 og angiogenese (Davies et al., 2001; Patra and Sandell, 2012; 

Pesesse et al., 2014, 2013; Rico et al., 2007), hvor den ene allerede var inkludert og 

kommentert i resultatavsnittet om TSP1, osteoartritt og inflammasjon (Rico et al., 

2007). En av disse artiklene var en oversiktsartikkel som omtalte TSP1, da i lag med 

blant annet TSP2 og chondromodulin-1 (CHM1), som en av flere antiangiogenetiske 

faktorer i brusk (Patra and Sandell, 2012). Det ble ikke spesifisiert noe om hva slags 

type brusk som uttrykte de forskjellige antiangiogenetiske faktorene, men det ble 

belyst at TSP1 og TSP2 virker antiangiogenetiske blant annet via en interaksjon med 

celleoverflatereseptoren CD36. Ved å binde seg til endotelceller via denne 

reseptoreren hindrer TSP1 neovaskularisering gjennom å indusere apoptose i 

endotelcellene. Denne celleoverflatereseptoren har i en av artiklene som ble funnet i 

det første orienterende søket vist å være uttrykt av leddbruskkondrocytter, samt at 

denne reseptoren var sterkt oppregulert av OA kondrocytter isolert fra langtkommen 

OA leddbrusk (Pfander et al., 2000). 

 

I en primærartikkel av Pesesse et al. ble det blant vist at genuttrykket av TSP1 i ikke-

hypertrofe OA kondrocytter var høyere enn i hypertrofe OA kondrocytter, mens det 

for CHM-1 og TSP2 i stedet var høyere genuttrykk i hypertrofe enn i ikke-hypertrofe 

OA kondrocytter. Det ble også vist at kopitallet for TSP1-mRNA var betydelig høyere 

enn for CHM1 og TSP2 i både ikke-hypertrofe og i hypertrofe OA kondrocytter, men 

samtidig ble det også vist at for de hypertrofe OA kondrocyttene var høyest relativ 

økning for en pro-angiogenetisk faktor kalt Bone sialoprotein (BSP). Det ble 

konkludert med at hypertrofisk differensiering av kondrocytter trolig stimulerer til økt 

angiogenese (Pesesse et al., 2013). I en annen artikkel av Pesesse et al. ble BSP sin 

positive assosiasjon til OA hypertrofi bekreftet og at økt produksjon av BSP her førte 

til en redusert produksjon av TSP1. Dette i lag med økningen av det 

proangiogenetiske cytokinet IL-8 førte til økt vaskulær tetthet i overgangen mellom 

leddbrusk og bein (Pesesse et al., 2014). Videre viste en annen artikkel data som 

indikerer at TSP1 inhiberer endotelcellers vaskularisering blant annet ved å interagere 

med et bruskprotein kalt decorin (se Figur 4) (Davies et al., 2001). 
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Thrombospondin 1 og endokondral ossifisering 

Ved å søke med søkestrengen «Thrombospondin 1 TSP1 endochondral ossifisering» 

ble det funnet fem nye artikler som ble inkluder som nye funn etter å ha lest artiklenes 

fulltekst (Blanke et al., 2009; Canfield et al., 1996; Dubose et al., 2012; Gelse et al., 

2011; Shi et al., 2013).  

 

To av disse artiklene viste at TSP1 har evne til å undertrykke den endokondrale 

ossifiseringen, da vist både som en direkte effekt av å tilsette rekombinant TSP1 til 

mikrofraktur-lesjoner (Gelse et al., 2011) eller som en indirekte effekt av å 

transplantere friske ribbeinskondrocytter som skiller ut TSP1 inn i 

mikrofrakturlesjoner, da ved hjelp av en form for AKT kalt matrix-associated 

autologous chondrocyte transplantation (MACT) (Blanke et al., 2009). Blanke et al. 

viste her ved hjelp av immunohistokjemiske metoder i en dyremodell med minigris at 

mikrofrakturlesjonene behandlet med MACT-prosedyren skilte ut betydelig mer TSP1 

og CHM-1 enn hva som ble tilsvarende observert for mikrofrakturlesjoner uten 

MACT-behandling og ubehandlete fokale brusklesjoner. Samtidig viste de også at 

intakt leddbrusk hos minigris også skiller ut betydelige mengder TSP-1 og CHM-1. 

Videre viste de at både fokale brusklesjoner (altså ikke-osteokondrale lesjoner) og 

mikrofrakturlesjoner uten MACT-behandlingen dannet fiberbrusk. Dette ble gjort 

immunohistokjemisk ved hjelp av KOL I antistoff. Videre ble også graden av 

ossifisering i de fokale brusklesjonene og i mikrofrakturlesjonene, da med og uten 

MACT-behandling, påvist ved hjelp av alizarin-rød-farging. Det ble her bare påvist 

fravær av ossifisering i lesjonene behandlet med MACT. Tilslutt ble det også vist at 

ribbeinskondrocytter i motsentning til MSC fra beinmarg hadde antiangiogenetisk 

påvirkning på endotelceller ved at endotelcellene under kokultur med kondrocyttene 

hadde redusert evne til å danne endotelcelletubuler, noe ikke MSC hadde (Blanke et 

al., 2009).  

 

Videre viste Gelse et al. at rekombinant TSP1 alene (altså uten CHM-1) hadde 

inhiberende effekt på observert endokondral ossifisering i mikrofrakturlesjoner 

behandlet med rekombinant osteogenisk protein 1, en anabolsk kondrogenesefaktor 

som også er kjent som Bone morphogenetic protein 7 (BMP7). Dette ble vist 

immunohistokjemisk ved hjelp av farging av med alizarin-rød (som farger 

kalsiumpartikler rødt) seks og 26 uker etter at mikrofrakturen ble utført, ved påvisning 

av eventuell kondrogenese ved farging for toluidine-blått (som farger brusk lilla fordi 

den inneholder aggrekan) og ved immunohistokjemisk påvisning av KOL I, KOL II 

og KOL X. For lesjonene som ble behandlet med både TSP1 og BMP7 ble det således 

påvist et hyalin-liknende reparasjonsvev med markant farging for toluidine-blått både 

etter seks og 26 uker, samt tilstedeværelse av kondrogenese ved en tydelig farging for 

KOL II. Det ble samtidig vist en betydelig reduksjon i KOL I nivåene fra seks uker og 

frem til uke 26 og KOL X-nivåene var lave ved begge tidspunkt, og da så å si 

fraværende ved uke 26. Det var heller ikke tegn på forbening ved uke 6 og 26. Motsatt 

viste mikrofrakturlesjonene stimulert med bare BMP7 markant pericellulær KOL X 

farging i de dypere lagene etter seks uker, som ved 26 uker var fullstendig erstattet 

med bein. Benvevet gikk her høyere opp mot overflaten enn den opprinnelige 

subkondrale beinplaten og var tildekt med et overfladisk lag inneholdende KOL II og 

KOL I. Og BMP7 evne til å indusere kondrogenese ble påvist ved markant farging for 

toluidine-blått og KOL II ved seks uker, men det ble også samtidig påvist KOL I. For 
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lesjonene bare behandlet med TSP1 ble det til sammenlikning ved seks uker ikke 

påvist noen form for kondrogenese da en ikke kunne påvise noen tilstedeværelse av 

KOL II. Det ble i stedet påvist fiberbrusk med sterk farging for KOL I og bare 

marginale mengder KOL X i lesjonenes ytre grenser. Videre ble det også ved 26 uker 

påvist fiberbrusk, da med noe KOL II i lag med KOL I. Fiberbrusken gikk her dypt, 

og den subkondrale beinplaten var ikke intakt. Således ble det ikke påvist tegn på 

verken hypertrofi ved KOL X farging eller forbening av reprasjonsvevet ved alizarin-

rød farging. Fraværet av hypertrofi og forbening var en vesentlig forskjell ved 

sammenlikning av de TSP1-behandlete mikrofrakturlesjonene med de ubehandlete 

mikrofrakturlesjonene. I de ubehandlete lesjonene ble det også påvist overfladisk 

fiberbrusk ved seks uker og et økt KOL II uttrykk ved 26 uker, men her ble det 

samtidig påvist en markant hypertrofi og forbening i de dypere lag ved 26 uker. 

Videre ble også tilstedeværelsen av TSP1 i de ulike reprasjonsvevene bedømt 

immunohistokjemisk. Hovedsakelig ble det her påvist to påfallende trekk: 1. TSP1 og 

KOL X hadde seg imellom et ikke-overlappende spatialt uttrykk. 2. I de 

BMP7+TSP1-behandlete lesjonene var det tegn på endogen TSP1 produksjon etter 26 

uker sammenliknet med lesjonene som bare ble behandlet med TSP1 siden de 

BMP7+TSP1-behandlete lesjonene i motsetning til de TSP1-behandlete lesjonene, 

som viste en svakere farging etter 26 uker, farget like sterkt for TSP1 ved seks og 26 

uker. Og med tanke på å påvise aktiv angiogenese i de respektive 

mikrofrakturlesjonene ble de også farget for endotelcellemarkøren CD31, hvor både 

leddbruskens overflatesone og den dype sonen ble farget. Disse analysene påviste en 

lavgradig tilstedeværelse av CD31 i ubehandlete mikrofrakturlesjoner og i 

mikrofrakturlesjoner behandlet med BMP7. CD31 var ikke påvisbar i TSP1-

behandlete lesjoner. Tilslutt ble også TSP1 sin antiangiogenetiske effekt på 

endotelceller analysert in vitro samt det ble presentert analysedata som viste både 

TSP1 og BMP7 sin selvstendige og kombinerte innvirkning på genuttrykket av 

GADD45β, Sox9 og p21cip/waf i kondrogene cellepopulasjoner. TSP1 ble her vist igjen 

å ha antiangiogenetisk effekt på endotelceller ved at det her ble vist at disse hadde 

redusert evne til å danne endotelcelletubuler. Vider ble det vist at genuttrykket av 

GADD45β, en faktor som med henvisninger til referanser ble presentert å være 

involvert i kondrocyttenes hypertrofiutvikling, ble på mRNA-nivå redusert etter 

stimulering med TSP1 i henholdsvis 24 og 48 timer. Samtidig ble det vist at BMP7 

etter 24 timer hadde tilsvarende oppregulering av GADD45β. For TSP1 i lag med 

BMP7 ble det ikke påvist noen signifikante forskjeller, men trenden var at den gav et 

gjennomsnittlig uttrykk sammenliknet med de to andre stimuleringene. Videre ble det 

vist at BMP7 hadde stimulerende effekt på genuttrykket av Sox9, mens TSP1 ikke 

påvirket Sox9 sitt uttrykk i de brukte kondrogene cellepopulasjonene. Helt tilslutt ble 

det også vist at TSP1 i denne analysen ikke hadde signifikant oppregulering av 

cellesyklusregulatoren p21cip/waf i de studerte kondrocyttene. I henhold til 

artikkelteksten og oppgitte referanse var dette en motstridende observasjon 

sammenliknet med en tidligere tilsvarende analyse gjort i endotelceller (Gelse et al., 

2011). 

 

Det ble også funnet to artikler som viste at TSP1 var assosiert til osteogen 

differensiering og at TSP1 hadde inhiberende effekt på mineralisering (Canfield et al., 

1996; Dubose et al., 2012). Men samtidig var data i disse to artiklene sprikene på 

særlig et sentralt punkt, og det var om denne inhiberende effekten var koblet til TGF-

β eller ikke. Den ene artikkelen presenterte altså data som viste at TSP1 hemmet 
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osteogen differensiering uten å aktivere latent TGF-β (Canfield et al., 1996), mens 

den andre viste å hemme en osteogen differensieringen via en aktivering av TGF-β 

(Dubose et al., 2012). Andre markante forskjeller mellom disse to artiklene var at 

Dubose et al. hadde brukt MSC i sine studier, mens Canfield et al. hadde brukt 

retinale pericytter i sine studier. Videre ble det i begge artiklene vist til litteratur om 

ulike TSP1-assosiasjoner til osteogenese og forekomst i beinvev. Assosiasjonene var 

både av negativ og positiv karakter.  

Med tanke på dette delkapittelets tematikk ble det ytterligere funnet en interessant 

artikkel (Shi et al., 2013). I denne artikkelen viste Shi et al. at genet til TSP1 høyst 

sannsynlig er et transkripsjonelt target til transkripsjonsfaktorene RUNX2 og 

RUNX3. RUNX2 er som nevnt i introduksjonen trolig den viktigste 

transkripsjonsfaktoren for den endokondrale ossifiseringen (se også Figur 1) 

(Goldring et al., 2006). 

 

Thrombospondin 1, thrombospondin 5, kondrocytter og overflatemarkører  

Det ble funnet to artikler omhandlende TSP1, kondrocytter og overflatemarkører, da i 

det orienterende søket med søkestrengen «articular cartilage thrombospondin NOT 

metalloproteinase» (Orazizadeh et al., 2008; Pfander et al., 2000). Som tidligere nevnt 

uttrykker normale leddbrusk-kondrocytter overflatemarkørene CD36 (Pfander et al., 

2000) og CD47 (Orazizadeh et al., 2008), begge kjente reseptorer for TSP1. For 

CD36 sin del ble det av Pfander et al. pekt på at denne binder TSP1 via det 

antiangiogenetiske TSP1-domenet TSR1. Som nevnt før i delkapittelet 

"Thrombospondin 1 og angiogenese" er TSP1 og TSP2, de eneste TSP som har 

TSR1-domenet, antiangiogenetiske blant annet på grunn av deres evne til å interagere 

med CD36 (Patra and Sandell, 2012). Pfander et al. studerte ikke eventuelle 

mekanismer igangsatt på grunn av interaksjoner mellom TSP1 og CD36, men påviste 

en positiv korrelasjon mellom antallet kondrocytter som uttrykker CD36 og grad av 

degenerasjon i OA-prosessen. Således ble det antatt at CD36 medierer i det minste 

noen av interaksjonene som forekommer i OA mellom TSP1 og kondrocyttene 

(Pfander et al., 2000).  

 

I artikkelen fra Orazizadeh et al. ble det vist in vitro at leddbrusk-kondrocytter 

responderer på mekanisk stimuli, og at kondrocyttenes CD47-uttrykk er nødvendig 

for denne responsen via en assosiasjon med integrinet α5. Det ble samtidig påvist en 

interaksjon mellom CD47 og TSP1 ved immunopresipitasjon. Videre ble det også vist 

at TSP1 muligens modulerer kondrocyttenes responser til mekanisk stimuli. Dette ble 

vist ved å blokke OA-kondrocytters responser til mekanisk stimuli ved hjelp av TSP1-

antistoff (Orazizadeh et al., 2008).  

 

Med tanke på TSP5 og interaksjoner med kondrocyttenes overflatemarkører ble det 

med oppgavens søkestrategi ikke funnet noen artikler som studerte dette selv, men 

ved hjelp av kondrogenesesøket ble det funnet to artikler som ved å vise til kilder 

rapporterte at TSP5 har evne til å binde kondrocytter (Koelling et al., 2006) og at TSP 

kan binde seg til integrinet α5β1 (Guo et al., 2014). For å begrense oppgavens 

størrelse vil ikke disse referansene bli belyst ytterligere i denne oppgaven.        
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Thrombospondin 1, thrombospondin 5 og transforming growth factor-β 

Med tanke på litteratur omhandlende TGF-β og enten TSP1 eller TSP5 ble det funnet 

totalt elleve relevante artikler (Barry et al., 2001; Dubose et al., 2012; Farina et al., 

2010; Guo et al., 2014; Hsieh et al., 2010; Li et al., 2011; Lu et al., 2016; Pfander et 

al., 2000; Rice et al., 2015a, 2015b; Tang et al., 2009). Tre av disse var relatert til 

systemisk sklerose (Farina et al., 2010; Rice et al., 2015a, 2015b) og en var relatert til 

myelomatose (Lu et al., 2016), og for å begrense oppgavens størrelse vil disse ikke bli 

omtalt ytterligere her. Av de resterende seks artiklene omhandlet tre TSP1 (Dubose et 

al., 2012; Hsieh et al., 2010; Pfander et al., 2000) og tre omhandlet TSP5 (Barry et al., 

2001; Li et al., 2011; Tang et al., 2009). Dataene fra artikkelen til Hsieh et al. gjeldene 

TSP1 og TGF-β er allerede presentert i delkapittelet "Thrombospondin 1, osteoartritt 

og inflammasjon", og vil derfor ikke bli omtalt ytterligere her (Hsieh et al., 2010). Og 

det vil heller ikke Pfander et al. siden de bare omtalte TSP1 som aktivator av TGF- β 

og da gjorde det ved å vise til annen litteratur og da ikke studerer dette selv (Pfander 

et al., 2000). 

 

Når det gjelder interaksjoner mellom TSP1 og TGF-β, var det særlig i artikkelen til 

Dubose et al. at interaksjonen ble omfattende studert (Dubose et al., 2012). I 

introduksjon pekte Dubose et al. på konverteringen av latent TGF-β til aktivt protein 

som et av de viktigste TGF-β-regulatoriske trinnene, samt at dette kunne foregå via 

flere ulike mekanismer. Således er TSP1 sin evne til aktivere TGF-β, da via å binde 

seg til latent TGF-β, ikke den eneste kjente aktiveringsmekanismen for TGF-β 

(Dubose et al., 2012). Videre viste Dubose et al. at TSP1-uttrykket i native MSC og 

aktiviteten til TGF-β falt ved differensiering av MSC til osteoblaster. Samtidig ble det 

vist at TSP1 og aktivt TGF-β inhiberte osteoblastdifferensiering, da i form av 

reduserte genuttrykk av RUNX2 og alkalinfosfatase i MSC. Det ble så vist at TSP1 

sin inhiberende effekt på osteoblasdifferensieringen skyldes TSP1 evne til å aktivere 

TGF-β, da blant annet ved å tilsette et peptid som er kjent for å hemme TSP1 sin 

aktivering av TGF-β. Dette reverserte osteoblastdifferensieringen av MSCene. 

 

I artikkelen til Barry et al. ble TGF-β indusert kondrogenese i beinmargs-MSC studert 

(Barry et al., 2001). MSCene ble her dyrket i pelletkulturer og det ble blant annet vist 

at TGF-β3 induserte økte nivåer av TSP5, da både på mRNA-nivå og på proteinnivå. 

Til sammenlikning ble TGF-β evne til å indusere TSP5 mer nøye studert av Li et al, 

da i sammenlikning med uttrykket av KOL II ved en TGF-β-indusert kondrogenese i 

beinmargs-MSC (Li et al., 2011). Det ble her hovedsakelig gjort tre funn: 1. Ved en 

TGF-β1-indusert kondrogenese blir TSP5 raskere oppregulert enn KOL II. 2. TSP5 er 

et primært responsgen til TGF-β. Dette ble blant annet vist ved en TGF-β indusert 

økning av TSP5-mRNA-nivåene i cellekulturer hvor all proteinsyntese var blokkert. 

3. Overekspresjon av SOX-trioen SOX9, SOX5 og SOX6 gav ikke økt genuttrykk av 

TSP5. Dette er i sterk kontrast til genuttrykket til KOL II som er nøye regulert ved 

gitte SOX-trio. Tilsvarende ble det i oversiktsartikkelen til Tang et al. også vist til en 

sterk assosiasjon mellom genuttrykket til TSP5 og hvor mye samt hvor lenge 

kondrogenese ble indusert i MSCer ved hjelp av TGF-β3 (Tang et al., 2009). Og av 

Guo et al. ble det interessant nok referert til litteratur som viser at TSP5 har multiple 

bindingsseter for TGF-β (Guo et al., 2014).                      
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Thrombospondin 5, leddbruskens kollagennettverk, osteoartritt og mekanisk 

belastning 

Med tanke på aktuelle tematikk ble det totalt funnet fire relevante artikler etter å ha 

gjennomlest søkeresultatene som ble generert av de to orienterende søkene (Bleuel et 

al., 2015; Brachvogel et al., 2013; Heinegård, 2009; Posey et al., 2008) samt en i 

kondrogenesesøket (Koelling et al., 2006). Alle disse artiklene opplyste at TSP5 har 

evne til å interagere med både MATNer og KOL IX (Bleuel et al., 2015; Brachvogel 

et al., 2013; Heinegård, 2009; Koelling et al., 2006; Posey et al., 2008), og med det ha 

stabiliserende effekt på leddbruskens makrofibrillære kollagennettverk (et nettverket 

som hovedsakelig består av KOL II, KOL IX og KOL XI, se Figur 4 i 

introduksjonen). På bakgrunn av disse interaksjonene påstås det videre at TSP5 trolig 

har en viktig rolle når det gjelder å opprettholde leddbruskens homeostase (Bleuel et 

al., 2015; Posey et al., 2008), da blant annet vist in vitro ved at TSP5 får høyere 

uttrykk ved mekanisk trykk og at dette økte uttrykket av TSP5 leder til en fortykning 

av det KOL II dominerte nettverket (Bleuel et al., 2015). Det ble i denne sammenheng 

samtidig bemerket i oversiktsartikkelen til Heinegård et al. at TSP5 er assosiert til vev 

som blir utsatt for mekanisk trykk (Heinegård, 2009), samtidig som det ble vist i 

andre artikler at både in vitro-eksperiment (Ng et al., 2009) og forskjellige dyreforsøk 

(Hamann et al., 2014; Murray et al., 2001; Skiöldebrand et al., 2006; Wong et al., 

1999) at uttrykket av TSP5 både på gennivå og på proteinnivå var sensitivt for 

mekanisk stimulering. Videre ble det påvist av Koelling et al. at det i langt 

fremkommen OA-brusk er et markant TSP-5 uttrykk pericellulært (Koelling et al., 

2006). Likeså ble det kommentert av Heinegård et al. at det er vanlig å se økt TSP5 

tidlig i OA-utviklingen (Heinegård, 2009). Følgende ble det kommentert av både 

Koelling et al. og Heinegård et al. at TSP5 trolig spiller en rolle i OA-kondrocyttenes 

forsøk på å initiere enn reparasjonsprosess (Heinegård, 2009; Koelling et al., 2006). 

Heinegård et al. presenterte i denne sammenheng en modell som illustrerte TSP5 sin 

evne til å påvirke KOL II sin fibrillogenesene, da både fysiologisk og pateologisk i 

form av OA. Her ble TSP5 betraktet som en katalysator for fibrillogenesen ved å 

holde pKOl II-fibrillene tett sammen og med la dem lettere kryssbinde til hverandre. 

Det ble videre illustrert at resultatet av fibrillogenesen var avhengig av forholdstallet 

mellom nivåene av KOL II sitt pro-kollagen (pKOL II) og TSP5. Og siden TSP5-

produksjonen er relativt høy ved OA og pKOL II-produksjonen er lav får en feilaktig 

fibrillogenese ved at for mange TSP5 binder seg til pKOL II-fibrillene (se figur 9, 

hvor TSP5 er omtalt som COMP) (Heinegård, 2009). 
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Figur 9: En illustrativ modell på interaksjonen mellom COMP og pKOL II 

Utfallet av interaksjonen mellom Cartilage oligomeric matriks protein (COMP) og Kol II sitt 

prokollagen (pKOL II) er avhengig av deres respektive nivåer, og kan dermed ha både fysiologisk og 

patiologisk virkning. For eksempel i en normale fysiologisk tilstand er pKOL II betydelig høyere 

uttrykt enn COMP, og som en konsekvens av dette utfører COMP normal katalysasjon av kollagen-

fiber-dannelsen. Det dannes altså normale KOL II fibriller (se den røde grafen og øvre illustrasjonen 

hvor et COMP-molekyl binder fem pKOL II-molekyl). I motsatt fall kan relativt høye COMP-verdier, 

som ved OA, i stedet resultere i en interaksjon hvor COMP induserer en ikke-fungerende fibrillogenese 

(se den blå grafen og den nedre illustrasjonen som viser fire COMP-molekyler bundet til et pKOL II-

molekyl). Denne feilaktige fibrillogenesen resulterer videre i en defekt reparasjonsprosess (Heinegård, 

2009). Figur hentet fra (Heinegård, 2009).  

 

Thrombospondiner og mulig nytteeffekt med tanke på 
cellekulturer bestående av kondrocytter og MSC 
Med tanke på forrige delkapittel er det naturlig å tenke seg at flere av de funksjonene 

som ble beskrevet der har overføringspotensial til dette delkapittelet. Dette vil bli i så 

fall bli adressert i diskusjonsdelen, så disse funksjonene vil ikke bli gjenfortalt her. 

  

Således, med tanke på problemstillingen omhandlende Tsp sin nytteverdi med tanke 

på cellekulturer bestående av kondrocytter og MSC, er det to tematikker som vil bli 

adressert her. Disse er TSP2 og TSP5 evne til å indusere kondrogenese samt bruken 

av TSP5 som markør på grad av differensiering.  

Thrombospondin 2 og thrombospondin 5 har evne til å indusere kondrogenese 

Med tanke på dette kapittelets overskrift ble det ble totalt funnet fem relevante artikler 

(Guo et al., 2014; Haleem-Smith et al., 2012; Jeong et al., 2015, 2013; Taylor et al., 

2009). Disse ble funnet ved hjelp av søkestrengene «articular cartilage 

thrombospondin NOT metalloproteinase», «cartilage thrombospondin 2» og 

kondrogenesesøket.  

 

I to av disse artiklene ble det vist at TSP2 har evne til å forbedre in vitro 

kondrogenesen av pellet-kulturer bestående av både umodne kondrocytter (Jeong et 

al., 2013) og MSC (Jeong et al., 2015). I begge artikler ble TSP2 sin evne til å 

modulere kondrogenese analysert ved å transfektere cellene med TSP2-small 

interfering RNA (siRNA) samt ved å tilsette rekombinant TSP2-protein. siRNA er 

små RNA-molekyler som blokkerer syntese av sitt assosierte protein ved å binde seg 

til sine korresponderende mRNA-molekyler og ved det hindre translasjon av dette 

mRNA-molekylet (TSP2-siRNA blokkerer således proteinsyntese av TSP2 ved å 

binde seg til TSP2-mRNA molekyler). I artikkelen til Jeong et al. fra 2013 ble det 

blant annet vist en forbedret kondrogenese ved å tilsette rekombinant TSP2-protein til 

serumfrie pellet-kulturer bestående av umodne kondrocytter. Dette ble blant annet vist 

ved at økte mengder med TSP2 gav økte proteinutrykk for KOL II, aggrekan, 

Hyaluronan and proteoglycan link protein 1 (HAPLN1) og SOX9. Det ble videre vist 

at tilføring av TSP2-siRNA til de samme pellet-kulturene hemmet kondrogenense, da 

uttrykt ved reduserte proteinnivåer av KOL II, aggrekan, HAPLN1 og SOX9 (Jeong 

et al., 2013). I artikkelen til Jeong et al. fra 2015 ble TSP2 evne til å indusere 

kondrogenese i pellet-kulturer bestående av navlestrengs-MSC undersøkt. Grad av 

kondrogenese ble blant annet undersøkt her ved å analysere proteinnivåene og 

mRNA-nivåene til KOL II, aggrekan og SOX9. Det ble her vist at ved å stimulere 

pellet-kulturene med TSP2-siRNA aleine i 28 dager gav reduserte nivåer av 
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analysemarkørene, da både på proteinnivå og mRNA-nivå. Det ble videre vist at 

TSP2-siRNA i lag med rekombinant TSP2 i 28 dager til sammenlikning gav et økt 

uttrykk av analysemarkørene, da igjen på proteinnivå og mRNA-nivå. Samtidig ble 

det gjort et overraskende funn i pellet-kulturene behandlet med både rekombinant 

TSP2 i de første syv dager samt TSP2-siRNA fra dag en til 28, siden det her ble påvist 

et enda høyere uttrykk av analysemarkørene enn i pellet-kulturene behandlet 28 dager 

med både rekombinant TSP2 og TSP2-siRNA. Dette ble satt i sammenheng med to 

ting: 1. I samme artikkel viste Jeong et al. at TSP2 regulerer chondrogenesen ved å 

aktivere Notch-signalisering i MSCene. 2. Andre artikler som Jeong et al. refererte til 

som viser at det er fordelaktig for kondrogenese-prosessen å få skrudd av Notch-

signaliseringen etter at kondrogenese-prosessen er igangsatt. Tilslutt ble det også vist 

ved hjelp av TSP2-siRNA og rekombinant TSP2 at TSP-2 inhiberer osteogenese-

assosiert hypertrofi av navlestrengs-MSCene. Inhibering av hypertrofi ble her vist ved 

at TSP2-siRNA reduserte uttrykket av hypertrofimarkørene RUNX2 og MMP13, da 

både på mRNA-nivå og på protein-nivå, i tillegg til at det ble påvist en reduksjon av 

KOL X på proteinnivå. I tillegg ble det vist at det reduserte uttrykket av 

hypertrofimarkørene ble reversert ved tilsetting av rekombinant TSP2 (Jeong et al., 

2015). Med tanke på de presenterte resultatene fra artiklene til Jeong et al., ble det 

påvist samsvarende in vivo resultat i en artikkel fra Taylor et al. I denne artikkelen ble 

tilhelningsprosessen etter beinbrudd analysert i villtype-mus og TSP2-null mus. Det 

ble her blant annet vist at TSP2-null musene ved dag ti etter beinbruddet hadde 

signifikant mindre brusk og mer bein i sitt reprasjonsvev enn villtype-musene. Videre 

ble det vist at TSP2-null musene ved dag fem hadde lavere protein-nivåer av KOL II 

og SOX9 enn villtype-musene, samt høyere protein-nivåer av beinmarkørene 

osteocalcin og osterix. Det ble videre vist at ved å overføre rekombinant TSP2 til 

reprasjonsvevene til TSP2-null musene ble endokondral ossifisering igangsatt her. 

 

For TSP5 sin del ble det funnet to artikler som viser at TSP5 forbedrer utfallet av in 

vitro kondrogenese (Guo et al., 2014; Haleem-Smith et al., 2012). I artikkelen til Guo 

et al. ble TSP5 sin evne til å modulere BMP2-indusert kondrogenese og osteogenese 

analysert. Dette ble gjort ved å overføre rekombinant TSP5-plasmid eller tomme 

plasmid til BMP2-stimmulerte MSC dyrket i enten kondrogent eller osteogent 

differentieringsmedium. Det ble her vist at overstimulering med TSP5 forbedrer 

BMP2-indusert kondrogenese samt at den inhiberer BMP2-indusert osteogenese. 

Grad av kondrogenese ble blant annet analysert på mRNA-nivå for genene KOL II, 

SOX9 og aggrekan, mens osteogenese ble blant annet analysert på mRNA-nivå for 

genene KOL I, osteopontin, RUNX2, Bone gla protein. Med tanke på 

dyrkningsteknikk, virker det som om cellene er dyrket i monolayer, men dette 

kommer ikke tydelig frem i artikkelteksten (Guo et al., 2014). I Haleem-Smith et al. 

sin artikkel ble TSP5 analysert med tanke på om det kunne bidra til bedre ECM-

sammensetning ved 3D-indusert kondrogenese av MSCer. TSP5 ble således tilført 

3D-kulturene ved å transfektere kulturene med TSP5-plasmider og tomme TSP5-null 

plasmid ble brukt som kontroll. 3D-kulturene var enten pellet-kulturer med høy 

celletetthet (som i seg selv stimulerer kondrogenese) eller alginat-hydrogeler, hvor det 

i alginat-hydrogelene ble indusert kondrogenese ved hjelp av TGF-β3 tilsatt et 

kondrogenesemedium. Videre ble det blant annet vist at transfeksjon av pellet-

kulturene med TSP5-plasmid gav økte nivåer av sulfat-GAG og aggrekan 

sammenliknet med transfeksjon med kontroll-plasmidene. Dette ble så validert ved 

alcian blå farging (brukt til å påvise negativt ladde GAG) og immunohistokjemisk ved 

hjelp av antistoff mot aggrekan. Samtidig viste mikroskopiske undersøkelser av 
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pellet-kulturene en tettere ECM-sammensetning (da både cellulært og ekstracellulært) 

i de TSP5-transfekterte kulturene sammenliknet med de kontroll-transfekterte 

kulturene. Videre ble det vist samsvarende resultat for alginat-hydrogelene 

transfektert med TSP5. Disse ble analysert immunohistokjemisk ved hjelp av antistoff 

mot TSP5, aggrekan og KOL II, hvor det i de TSP5-stimmulerte alginat-hydrogelene 

ble påvist økt pericellulær tilstedeværelse av KOL II og aggrekan samt en mer 

sammenhengende ECM. Og tilslutt ble det blant annet vist at de TSP5-stimmulerte 

pellet-kulturene ikke hadde høyere aggrekan- og SOX9-mRNA-nivåer. Dette ble tatt 

som en indikasjon på at de observerte resultatene i de TSP-5 transfekterte kulturene 

skyldes TSP5-interaksjoner med andre ECM-proteiner og med det bedre ECM-

sammensetning og organisering.                     

Thrombospondin 5 som markør på differentiering og dedifferensiering 

Det ble med tanke på dette temaet funnet totalt fem artikler som brukte eller omtalte 

TSP5 som markør på grad av differensiering (Bleuel et al., 2015; Eleswarapu et al., 

2007; Guo et al., 2014; Kaps et al., 2006; Li et al., 2011). Disse ble funnet ved hjelp 

av COMP-søket og kondrogenese-søket. I artikkelen til Eleswarapu et al. ble fraværet 

av dedifferensiering vist ved at de studerte kondrocyttene ikke uttrykte KOL I, 

samtidig som de ikke viste tegn på redusert TSP5-uttrykk (Eleswarapu et al., 2007). 

For Kaps et al. sin del ble det vist til en raskt reduksjon i nivåene av TSP5 ved 

dedifferensiering av kondrocytter i monokultur, da i lag med en rask redusering av 

vekstfaktoren Connective Tissue Growth Factor (Kaps et al., 2006). Videre påviste Li 

et al. som nevnt i delkapittelet "Thrombospondin 1, thrombospondin 5 og 

Transforming growth factor-β" en rask indusering av TSP5 ved kondrogenese. TSP5 

ble her raskere oppregulert enn KOL II. Videre ble det her vist til annen litteratur som 

viser at TSP5-genuttrykket endres raskere enn KOL II både ved differensiering og 

dedifferensiering av kondrocytter. På bakgrunn av dette ble det argumenter for at 

TSP5 er en god markør når en skal betrakte cellers potensial til å indusere 

kondrogenese (Li et al., 2011). Likeledes omtalte både Bleuel et al. og Guo et al. 

TSP5 som god markør på grad av differentiering, da ved å vise til annen litteratur 

(Bleuel et al., 2015; Guo et al., 2014).      
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Diskusjon 

Diskusjon av oppgavens resultater 

Tilstedeværelsen av thrombospondiner i leddbrusk 

Med tanke på tilstedeværelsen av thrombospondin ble det ved hjelp av de to 

orienterende søkene funnet artikler som viste at både TSP1 og TSP5 på proteinnivå 

var påvisbare i leddbrusk (DiCesare et al., 1995; Miller and Mcdevitt, 1988; 

Orazizadeh et al., 2008; Pfander et al., 2000), og det ble samtidig vist at dette også var 

tilfellet i human leddbrusk (DiCesare et al., 1995; Orazizadeh et al., 2008; Pfander et 

al., 2000). For TSP2 sin del ble det på proteinnivå bare vist tilstedeværelse av denne i 

det embryonal brusk og da blant annet fra det kontinuerlige embryonale 

bruskskjelettet. Det ble samtidig ikke funnet noen artikler som viste at det var gjort 

forsøk på å vise at TSP2 på proteinnivå er tilstede i leddbrusk. Eventuelle negative 

funn er her altså ikke blitt funnet i søkemetodens litteraturtreff. Dette er i mine øyne 

ikke veldig oppsiktsmessig, siden min egen erfaring tilsier at negative funn sjeldnere 

blir publisert enn positive funn. Samtidig ble det blant annet i en annen studie vist at 

leddbrusk fra minigris på gennivå uttrykte alle fem TSP (Jeschke et al., 2015), så 

muligens er alle TSP uttrykt i leddbrusk. Interessant nok ble det i en annen artikkel 

presentert in vivo-funn som trolig viste at TSP4 i lag med TSP5 tilhører et sett med 

proteiner som interagerer med leddbruskkollagenet KOL IX. In vivo danner trolig 

dette KOL IX-interaktomet komplekser som i brusk er nødvendig for bruskens ECM 

integritet (Brachvogel et al., 2013). Når en Jeschke et al da samtidig viste at TSP4-

knockout mus viste å ha en midlertidig fortynning av deres leddbruskskiver (Jeschke 

et al., 2015), må en da likevel samlet kunne si at en har nok data forhånden til å føre 

en argumentasjon for at TSP4 også på proteinnivå må være tilstede i leddbrusk hos 

mus. Hvorfor det da ikke også ble presentert data relatert til TSP4 og dens potensielle 

funskjoner i leddbrusk vil derfor bli diskutert videre i delkapittelet gjeldene 

oppgavens metode. For TSP3 sin del ble det totalt funnet to artikler som viste positive 

mRNA-uttrykk i leddbrusk (Jeschke et al., 2015; Tucker et al., 1997), men heller ikke 

her ble det funnet data som validerte dette på proteinnivå.  

Thrombospondinenes funksjon i leddbrusk 

Det er i denne oppgaven vist til mangfoldige funksjoner som TSP1 og TSP5 kan ha i 

leddbrusk, og for å begrense oppgaven vil ikke hver funksjon bli diskutert hver for 

seg. I stedet vil jeg prøve å beskrive et oversiktsbilde samt ta med enkelte detaljer der 

jeg føler det er passe å eksemplifisere.  

 

Med tanke på TSP1 og TSP5 ser jeg således for meg to proteiner som er viktige for 

leddbruskens homeostase. For TSP1 sin del vil jeg her særlig trekke frem dens rolle 

som et antiangiogenetisk protein i den avaskulære leddbrusken. Den er angiogenetisk 

blant annet fordi den direkte blokker endotelcellers neovaskularisering samt indirekte 

ved at den kan binde opp angiogenetiske faktorer i ECM (Hsieh et al., 2010). Trolig 

har den og ytterligere anabolske effekter for leddbrusken ved at den kan binde seg 

vekstfaktorer som TGF-β og aktivere denne (Dubose et al., 2012; Hsieh et al., 2010).  

 

TSP1 er ikke det eneste antiangiogenetiske proteinet i leddbrusk (Patra and Sandell, 

2012), blant annet er CHM1 og endostatin det også. Tilstedeværelsen av 

antiangiogenetiske protein er som vist i resultatdelen veldig viktig for leddbrusken 

siden vaskularisering av leddbrusken er positivt assosiert til hypertrofi (Pesesse et al., 
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2013), endokondral ossifisering (Blanke et al., 2009; Gelse et al., 2012) og 

mineralisering (Canfield et al., 1996; Dubose et al., 2012), og vil således resultere i en 

fullstendig remodelering lik den en ser i OA (Hsieh et al., 2010). Således er det 

interessant å se at TSP1 responderer så sterkt på stimulering av kondrocytter med 

cytokinet IL-1β (Calamia et al., 2012, 2011; Clutterbuck et al., 2011; Svala et al., 

2015), samt at kondrocyttene ved langt fremkommen OA viser en markant 

oppregulering av sin overflatemarkør CD36 da TSP1-nivåene er sterkt redusert 

(Pfander et al., 2000). Dette indikerer et sterkt behov for kondrocyttene å binde seg til 

det lille som er igjen av TSP1 ved langt fremkommen OA.  

 

Det som ikke har blitt funnet ved denne oppgavens søkestrategi er litteratur som 

direkte adresser TSP1 sin rolle og uttrykk i leddbruskens embryogenese, og da særlig 

fordi alle detaljer omhandlende leddbruskens embryogene ennå ikke har blitt avklart. 

Som belyst i introduksjonen er det for eksempel ikke ennå avklart om leddbrusken er 

et direkte resultat av endokondral ossifisering eller ikke, og det er for eksempel ikke 

avklart hva slags rolle BMPene har i leddbruskens embryogenese (Decker et al., 2014; 

Liu et al., 2016; Moskalewski et al., 2013; Ray et al., 2015). Først når dette er avklart 

kan en si noe om artiklene til Gelse et al. og Blanke et al. har direkte relevans for 

leddbruskens embryogenese eller ikke (Blanke et al., 2009; Gelse et al., 2012). 

Samtidig kan en likevel på bakgrunn av TSP1 tilstedeværelse i leddbrusken og de 

rapporterte resultatene til Gelse et al. og Blanke et al. spekulere om leddbrusken på 

grunn av TSP1 har en liten evne til å reparere seg selv, da for eksempel med tanke på 

små endokondral lesjoner. 

 

Med tanke på TSP5 tegner deg seg også et bilde av et protein som har homeostatisk 

funksjon i leddbrusken. TSP5 ble blant annet vist å ha et pericellulært uttrykk hos 

fostre og i OA-brusk, mens det hos voksne også er påvist territorialt og interterritorialt 

(DiCesare et al., 1995; Heinegård, 2009; Koelling et al., 2006). Hos Koelling et al. ble 

det også vist at TSP5 pericellulært er assosiert til de tynne og tettpakkede KOL II 

fibrillene (les pKOL II-fibrillene) (Koelling et al., 2006). Denne assosiasjonen 

samsvarer med Heinegård et al. sin modell hvor TSP5 er en katalysator for 

fibrillogenesen (Heinegård, 2009). Her bidrar den til økt fibrillogenese ved relativt 

lave egenverdier ved å holde opptil fem pKOL II-fibriller tett sammen slik at de kan 

kryssbinde. Videre ble det vist at en optimal katalyse var avhengig av relativt lave 

TSP5-nivåer sammenliknet med pKOL II-fibrillene. Samlet sett viser dette til et 

potensial til å katalysere fibrillogenesen under in vivo kondrogenese, hvor det er 

relativt høye KOL II nivåer (Goldring et al., 2006) og tilstedeværelse av TSP5 

(Koelling et al., 2006). Samtidig er det vist at det dannes tykkere KOL II-fibre når 

brusk blir påført økt mekanisk trykk (Bleuel et al., 2015). Det er her mer usikkert i 

mine øyne om den TSP5-katalyserte fibrillogenesen er en viktig aktør siden mekanisk 

trykk gir økte proteinnivåer av TSP5, men ikke økte genuttrykk av KOL II. Det skal 

samtidig ikke utelukkes at det likevel her ved en post-transkripsjonell mekanisme blir 

dannet mer pKOL II-protein da det er vist in vitro en indusering av KOL II-

proteinnivåene i kondrogene MSC-3D-kulturer tilført rekombinant TSP5 (Haleem-

Smith et al., 2012). Videre er det også pekt på en homeostatisk funksjon for TSP5 hos 

voksne, da nærmere bestemt den stabiliserende effekt TSP5 har på leddbruskens 

makrofibrillære nettverk ved å interagere med dette fysisk. Dette nettverket er 

lokalisert til det interterritoriale regionen og er således hos voksne samlokalisert med 

TSP5 (Heinegård et al., 2006; Koelling et al., 2006). Som nevnt i introduksjonen 

består dette makrofibrillære nettverket av kollagenene KOL II, KOL IX og KOL XI 
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(Mayne and Ala-kokko, 2005; Mouw et al., 2014), samt det er påvist at ulike MATN 

samt TSP4 i tillegg til TSP5 har evne til å interagere med dette kollagennettverket og 

således stabilisere det (Bleuel et al., 2015; Brachvogel et al., 2013; Posey et al., 2008). 

Dette er viktig, fordi dette forhindrer nedbrytelse av det makrofibrillære nettverket og 

således opprettholder leddbruskens evne til å balansere det osmotiske trykket til 

aggregan (se Figur 3 i introduksjonen) (Hardingham, 2006).  

  

Thrombospondinenes eventuelle nytteverdi for cellekulturer bestående av 

kondrocytter og mesenkymale stamceller 

Med tanke på thrombospondinenes eventuelle nytteverdi ble det funnet to artikler som 

viste at både TSP2 og TSP5 har evne til å forbedre in vitro kondrogenese (Guo et al., 

2014; Jeong et al., 2015, 2013). Det ble samtidig vist at TSP5 allerede blir benyttet 

som markør på grad av MSC og kondrocytters differentieringstadium (Bleuel et al., 

2015; Eleswarapu et al., 2007; Guo et al., 2014; Kaps et al., 2006; Li et al., 2011). 

Disse resultatene var ganske klare i sin sak og viser at TSP2 og TSP5 på forskjellig 

vis har nytteverdi for cellekulturer bestående av kondrocytter og MSC. 

 

I stedet vil jeg benytte anledningen til å diskutere eventuelle nytteverdier TSP1 har for 

slike cellekulturer. Gelse et al. og Blanke et al. viste i sine artikler at TSP1 i lag med 

CHM1 og aleine har evne til å inhibere endochondral ossifisering i 

mikrofrakturlesjoner. Det ble samtidig vist i begge artikler at denne inhibisjonen var 

assosiert med redusert hypertrofi, angiogenese og mineralisering (Blanke et al., 2009; 

Gelse et al., 2012). Videre ble det vist at TSP1 fullstendig reverserte all endokondral 

ossifisering i mikrofrakturlesjoner behandlet med BMP7 samt bare tillot det 

behandlete reprasjonsvevet å indusere kondrogenese (Gelse et al., 2011). Med tanke 

på diskusjonen rundt leddbruskens embryogenese og embryogenesemodellen til Ray 

et al. kan en spekulere om dette BMP7-TSP1-behandlete reprasjonsvevet har 

gjennomgått en differentiering som har regenerert leddbrusken eller at kondrocyttene 

her i stedet tilsvarer ikke-prolifererte samt ikke-hypertrofe kondrocytter som en finner 

i vekstsonebrusken (Ray et al., 2015). Uansett bør TSP1 på bakgrunn av sin evne til å 

inhibiere hypertrofi, angiogenese og mineralisering ha en nytteverdi som 

differentieringsfaktor for både cellekulturer bestående av kondrocytter og MSC, da 

særlig i lag med den kondrogene vekstfaktoren TGF-β siden TSP1 har evne til å 

aktivisere denne (Dubose et al., 2012; Hsieh et al., 2010).      

Diskusjon av oppgavens metode 
Isolert sett er de matricellulære proteiners biologi et kjempestort tema å belyse. 

Grunnen til dette er blant annet som nevnt i introduksjonen at de har flerfoldige 

funksjoner og at disse funksjonene er kontekstuelle (Bornstein, 2009a; Murphy-

Ullrich and Sage, 2014). Nærmere sagt så er deres funksjon avhengig av hvilke celler 

og proteiner de interagerer med i hvert enkelt vev. Det er da med tanke på 

leddbruskens høyt spesialiserte ECM ikke overraskende at det fort blir en meget 

omfattende jobb å besvare denne oppgavens problemstillinger, det blir som å legge et 

stort puslespill hvor en naturligvis nok må forvente at en uansett tiltak alltid vil 

mangle brikker. Noen artikler finner en bare ikke når en søker etter litteratur samt en 

kan som oftest forvente at mye relevant biologi ennå ikke er blitt beskrevet. Dette er 

absolutt det reelle bakteppe når denne oppgavens tematikk skal beskrives. En oppgave 

som denne kan da fort med tanke på sitt omfang bli for stor og en kan fort søke seg 

bort med alt for mange søk. Som en konsekvens blir det høyst nødvendig for denne 
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oppgaven at den begrenses ned til en håndterbar størrelse, noe som ble gjort ved å 

benytte PubMed til å søke i Medline sine databaser samt ved at det ble utarbeidet 

klare definerte metodegrep som skulle gi arbeidet relatert til denne oppgaven en 

systematisk metode å følge. Det å utarbeide slike metodegrep er i mine øyne samtidig 

også til nytte for oppgaven siden dette bidrar til å gjøre oppgaven mer systematisk. 

Derfor er følgende kapitler i denne oppgaven utarbeidet etter de tidligere definerte 

metodegrepene: Bakgrunn og valg av problemstilling, Introduksjon, Matrialer og 

metode, Resultat og Diskusjon. Og hva en finner her får naturligvis også en 

konsekvens for kapitlene Abstract og Konklusjon. De omtalte metodegrepene er 

fortsatt definert på følgende vis: 

1. Få definert entydige problemstillinger som oppgaven skal besvare og å få satt 

disse problemstillingene inn i en kontekst ved hjelp av både et bakgrunns- og 

et introduksjonskapittel. 

2. Få avklart problemstillingen gjeldene TSP sin tilstedeværelse i leddbrusk ved 

å gjennomlese litteraturen generert ved hjelp av to orienterende søk. 

Søkestrengene skal her spesifisere at søkenene skal gjelde leddbrusk og enten 

TSP eller COMP. Det skal altså således gjøres to orienterende søk fordi en da 

også kan søke etter litteratur omhandlende COMP ved å bruke denne 

fagbetegnelsen som søketerm. Det skal samtidig først gjøres en konklusjon 

om tilstedeværelse av de enkelte TSP bare når disse er påvist i leddbrusk ved 

hjelp av proteinanalyser.  

3. Videre skal det gjøres enkeltvis et kontrollsøk for hver TSP som i 

søketreffene fra de orienterende søkene manglet bevis på å være tilstede i 

leddbrusk på proteinnivå. I disse kontrollsøkene skal det da søkes mer bredt 

ved å benytte søketermen «cartilage» i stedet for «articular cartilage» og 

søkestrengene blir da «cartilage thrombospondin x» for den enkelte ikke-

validerte TSP x. Samtidig skal disse kontrollsøkene i lag med andre søk også 

benyttes til å søke etter litteratur som belyser eventuell nytteverdi de ulike 

TSP har for cellekulturer bestående av kondrocytter og stamceller. 

4. Deretter, etter å ha fått avklart hvilke TSP som er tilstede i leddbrusk, skal 

artiklene som blir generert ved de orienterende søkene leses på nytt igjen. 

Dette gjøres for å se om disse også kunne avdekke eventuell funksjon og 

nytteverdi til de leddbrusktilstedeværende TSP. 

5. Så skal det videre gjennomføres spesifikke søk med tanke på å finne 

ytterligere data som kan belyse de resterende problemstillingene, det vil si det 

gjøres nye søk med ønske om å belyse både eventuell funksjon og nytteverdi 

som de leddbruskvaliderte TSP kan ha.  

6. Videre skal det gjøres et siste problemstillings-relatert søk med tanke på finne 

litteratur som belyser eventuell nytteverdi TSP kan ha for kondrogenese 

indusert i cellekulturer bestående av kondrocytter og MSC.  

7. Videre igjen skal det presenterteres hvilke søketermer som ble brukt i de 

respektive søk samt at det skal vises hvilke søkestrenger som ble brukt, når 

søkene ble gjort og hvor mange artikler som ble funnet i hvert søk.  

8. Så avslutningsvis i metodedelen skal det beskrives hvordan de respektive 

artikler ble utselektert fra søketreffene og hvilke valg og hensyn som ble gjort 

med tanke på presentere og diskutert disse artiklene da henholdsvis i resultat- 

og i diskusjonskapitlene. 
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Med tanke på gitte metodegrep har jeg følgende betraktninger å komme med i en 

drøfting av oppgavens metode:  

For det første mener jeg at det første metodegrepet er nesten som en nødvendighet å 

regne for litteraturstudier som denne oppgaven, og er i mine øyne et udiskuterbart 

grep å ta siden litteraturstudier fort ender med å mangle en gjennomgående 

fortellertråd hvis de ikke har godt definerte problemstillinger. Og ved å sette 

problemstillingene inn i en kontekst ved hjelp av både et bakgrunns- og et 

introduksjonskapittel mener jeg at oppgavens røde tråd blir mer fremtredende.  

Videre synes jeg det andre metodegrepet også er nødvendig siden det er lite vits å lete 

etter funksjon til proteiner som viser seg å ikke være tilstede i vevet som en betrakter. 

Her vil jeg samtidig først benytte anledningen til å vurdere beslutningen om å tilføye 

«NOT metalloproteinase» til det orienterende søket gjeldende leddbrusk og TSP, det 

vil si søket med søkestrengen «articular cartilage thrombospondin NOT 

metalloproteinase». Så mange som 149 artikler, da hovedsakelig omhandlene den 

ovenfornevnte problemskaperen ADAMTS og dens rolle i OA, ble ekskludert ved å 

legge til denne søketermen til søkestrengen. Dette var en omfattende mengde artikler 

som ble eksludert på grunn av denne tilføyingen, men samtidig viste det seg etter en 

grov gjennomlesning av de aktulle artiklers titler samt ved gjennomlesning av enkelte 

av disse aktuelle artiklers abstract at bare to av disse 149 artiklene var relevante for 

oppgaven. Som et hjelpegrep ble disse to artiklene så spesifikt nevnt punktvis hver for 

seg selv i delkapittelet hetene «Valg av søkebegrep og orienterende søk». Det ble med 

dette hjelpegrepettrolig sikret at ingen kjent relevant litteratur gikk tapt med å benytte 

søkestrengen «articular cartilage thrombospondin NOT metalloproteinase». Og dette 

gjorde det samtidig mye lettere å følge opp det fjerde metodegrepet, det metodegrepet 

som fastslo at artikler fra søketreffene relatert til de orienterende søkene skulle leses 

på nytt igjen. Med tanke på dette metodegrepet vil jeg her påpeke at det er nyttefullt 

for oppgaven fordi det sikret at de orienterende søkene ble utnyttet til det fulle.  

Videre har jeg her i min metodediskusjon et ytterligere behov for å fortsette å 

diskutere metodgrep nummer to. I dette metodegrepet følte jeg at det og var 

nødvendig å få med at også COMP skulle benyttes som søketerm siden TSP5 som 

oftest i leddbruskbiologien bare blir omtalt som COMP. Dette er blant annet 

eksemplifisert ved at Heinegård et al. i et av de mest kjente oppslagsverk 

omhandlende brusk og bein, det vil si i et kapittel fra boka Dynamics of Bone and 

Cartilage METABOLISM (Heinegård et al., 2006), omtaler TSP5 som hovedsakelig 

COMP. Hvis ikke COMP hadde blitt benyttet i et eget orienterende søk hadde en 

således risikert at de orienterende søkene hadde gitt betydelig mindre data ved at en 

her ikke hadde funnet flere av de 51 artiklene som ble presentert som søketreff etter å 

ha søkt med søkestrengen «"articular cartilage"[Title/Abstract] AND "cartilage 

oligomeric matrix protein"[Title/Abstract]». Og sannelig nok viste det seg at flere av 

disse artiklene ikke var å finne i de andre genererte søketreffene.  

Med tanke på det andre metodegrepet vil jeg her samtidig drøfte dens krav om at TSP 

påvises på proteinnivå. Dette er krav som jeg har satt siden et påvist genuttrykk ikke 

nødvendigvis resulterer i produksjon av et protein. I kondrocytter foregår det mye 

post-transkripsjonell regulering, da blant annet ved epigenetiske faktorer kalt mikro-

RNA (Gibson and Asahara, 2013). Således blir det mest korrekt å kreve 

proteinvalidering når en skal besvare problemstillingen angående TSP tilstedeværelse 

i leddbrusk.  
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Videre når det gjelder det femte metodegrepet, et metodegrep som ble tatt med for å 

generere ytterligere data angående TSP sine mulige funksjoner i leddbrusk, vil jeg her 

påpeke at det ble besluttet å bare gjøre spesifikke søk for TSP1. Det ble altså ikke 

gjort ytterligere spesifikke søk for å finne litteratur som kunne ha potensial til å 

avdekke enda flere funksjoner som COMP har i leddbrusk, samt at det ikke ble gjort 

ytterligere søk for å finne litteratur som kunne peke på COMPs eventuell nytteverdi 

for cellekulturer bestående av kondrocytter og MSC. Dette metodevalget kan 

hovedsakelig forsvares ved hjelp at tre begrunnelser: 1. Det var allerede gjort et 

orienterende søk som bare omhandlet COMP. 2. I mine øyne var det mer interessant å 

få belyst TSP1 sin funksjon i den avaskulære leddbrusken siden TSP1 tidligere er vist 

å være antiangiogenetisk (Armstrong and Bornstein, 2003). 3. Dette metodegrepet var 

samtidig ønskelig fordi det ville gi en ønskelig innsnevring av oppgavens omfang. 

Men på den andre siden får dette metodegrepet en høyst sannsynlig konsekvens ved at 

det fører til en reduksjon i antallet relevante artikler som søkene genererer i sine 

søkeresultat. Samtidig vil det som tidligere nevnt uansett ikke være mulig å unngå noe 

slikt med tanke på tematikkens størrelsesomfang og derfor er det ikke gjort ytterligere 

tiltak for å redusere denne negative konsekvensen.  

 

Videre ble det med tanke på metodegrep nummer 6 besluttet å søke spesifikt etter 

litteratur som skulle kunne belyse TSP nytteverdi for in vitro kondrogenese i 

cellekulturer bestående av kondrocytter og MSC. Dette er særlig interssant for 

leddbruskbiologien siden det i fagfeltet tissue enginering er gjort flere forsøk på å 

reparere skadet leddbrusk ved hjelp av cellekulturer bestående av både kondrocytter 

(Brittberg et al., 1994) og MSC (Løken et al., 2008; Panadero et al., 2016). Og 

samtidig er det også gjort forsøk på finne vekstfaktor-koktailer som skal så godt som 

overhode mulig indusere en optimal kondrogenese i cellekulturer bestående av MSC 

(Jakobsen et al., 2014). Om en eller flere av TSP i en slik sammenheng kunne ha 

bidratt til en bedret bruskdifferensiering av MSC, hadde dette vært meget nyttefullt da 

en ennå ikke har funnet noen slik optimal koktail.  

Avslutningsvis vil jeg og benytte anledningen til å drøfte de metodegrepene som ble 

gjort med tanke på å utselektere artikler til resultatdelen og hva slags tanker som ble 

gjort med tanke på å gi de ulike utselekterte artiklene ulik vektlegging i resultatdelen. 

Det er naturligvis ikke mulig å vektlegge alle artikler like mye. For eksempelvis er 

ikke alle artikler som er selektert ut direkte omhandlende leddbrusk. Disse artiklene 

får naturligvis mindre plass i resultatdelen enn de som direkte omhandler leddbrusk. 

Videre er visse temaer belyst i mindre omfang ved at det ble funnet færre artikler om 

disse temaene enn for andre temaer. Det blir da naturlig å vektlegge de temaene som 

er belyst i størst antall artikler. Og med tanke på hva som er og blir omtalt i denne 

oppgavens resultat- og diskusjonskapitler reflekterer disse omtalene et ønske om å 

hovedsakelig presentere data slik at de i det minste kan gi en pekepinn på hva som er 

reelle svar på de gitte problemstillingene og å samtidig kunne generere gode 

hypoteser med tanke på TSP sine funksjoner og nytteverdi for leddbruskbiologien – i 

molekylærbiologien er det som oftest umulig å besvare de gitte problemstillinger fullt 

ut. De biologiske puslespillene legges naturligvis bit for bit ved hjelp av forskning (og 

disse bitene er i den store sammenheng små). Jeg mener således at denne oppgavens 

metode følger denne tradisjon ved å legge ned en ny puslebit ved å oppsummere og 

systematisere artikler som omhandler TSP og leddbrusk enten direkte eller indirekte. 
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Totalt sett er således min subjektive oppfatning at det i denne oppgaven er blitt 

presentert data ved hjelp av en systematisk metode som er godt definert. 
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Konklusjon og oppsumering 
Det er per dags dato konsensus om at det finnes fem ulike TSP. Disse er henholdsvis 

kalt TSP1, TSP2, TSP3, TSP4 og TSP5. Videre er TSP5 best kjent som Cartilage 

oligomeric matrix protein (COMP), et velkjent ekstracellulært matrix protein i brusk. 

Alle fem proteinene er videre kjent som matricellulære proteiner, ekstracellulære 

glycoproteiner som er vist å regulere fenotypen til flere av kroppens ulike vev. 

Samtidig er de kjent for å ha kontekstuell funksjon, det vil si deres funksjon 

gjenspeiler hvilke celler og ECM-proteiner disse proteinene interagerer med i de ulike 

vev de respektive matricellulære proteinene er uttrykt i. Med tanke på leddbrusk er 

deres biologi og virke relativt lite kjent.  

 

Denne systematiske litteraturstudien ble derfor utarbeidet med å tanke på å belyse så 

godt som overhode mulig følgende tre problemstillinger: 1. Hvilke thrombospondiner 

er uttrykt i leddbrusk? 2. Hva sier litteraturen om funksjonen til de ulike 

thrombospondinene i leddbrusk? 3. Kan en eller flere av thrombospondinene ha noen 

nytteverdi for cellekulturer med kondrocytter eller MSC, og eventuelt hvilke? 

Etter å ha belyst relevant tematikk i denne oppgaven kan oppgavens tre 

problemstillinger kort og konsist besvares på følgende måte:  

1. Det er ved hjelp av proteinanalyserende metoder påvist at både TSP1 og 

TSP5 er tilstede i leddbrusk. Samtidig er alle de andre TSP blitt påvist å være 

uttrykt av leddbrusk på gennivå og således kan det godt tenkes at de andre 

TSP er også uttrykt i leddbrusk. 

2. TSP1 og TSP5 regulerer høyst sannsynlig både fysiologiske og patologiske 

prosesser i leddbrusk. Eksempelvis har trolig både TSP1 og TSP5 evne til å 

opprettholde leddbruskens homeostase. I denne litteraturstudien er dette for 

TSP1 sin del blitt belyst ved presentasjon av litteratur som bekrefter at TSP1 

er en antiangiogenetisk faktor i den avaskulære leddbrusken og at den i så 

måte også har evne til å hindre endokondral ossifisering blant annet i skadet 

leddbrusk. Og for TSP5 sin del er det i denne oppgaven blant annet blitt 

presentert litteratur som viser at TSP5 høyst sannsynlig har evne til å holde 

leddbrusken inntakt ved å beskytte samt regulere leddbruskens 

makrofibrillære kollagennettverk gjennom en interaksjon med KOL II 

fibrene i dette nettverket, en interaksjon som videre i oppgaven også har blitt 

vist å ha funksjonell relevans til OA. I tillegg er det også blitt vist at TSP5 

fungerer som en katalysator for fibrillogenesen.  

3. Det ble i oppgaven hovedsakelig belyst tre ulike nytteverdier som TSP kan 

ha for cellekulturer bestående av kondrocytter og MSC: 1. TSP1 vil høyst 

sannsynlig ha en nytteverdi ved både redifferensiering av kondrocytter og 

ved differensiering av MSC til kondrocytter gjennom dens evne til å hindre 

hypertrofi, angiogenese og endokondral ossifisering, da særlig i lag med 

vekstfaktoren TGF-β som TSP1 har evne til å aktivere. 2. TSP2 og TSP5 har 

evne til å forbedre kondrogenese i cellekulturer bestående av umodne 

kondrocytter og MSC. 3. TSP5 har en nytteverdi for kondrocytt- og MSC-

kulturer siden denne reguleres raskt ved både differentiering og 

dedifferentiering og er allerede hyppig brukt som markør på grad av 

differentiering.  
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Helt til slutt i denne oppgaven det ønskelig å belyse hvorfor det ofte tas forbehold når 

TSP omtales i denne oppgaven, da blant annet ved å skrive indikerer og trolig. Dette 

gjøres fordi mye av den presenterte litteraturen i denne oppgaven ikke er ervervet fra 

in vivo-studier av leddbrusk. Eksempelvis er denne litteraturen i stedet ervervet 

gjennom in vitro-studier av isolerte proteininteraksjoner, og andre ganger er 

eksemeplvis analysedata omhandlene leddbruskassosierte prosesser studiert i andre 

vev enn leddbrusk, da for eksempel i vekstsonebrusk. Dette er i mine øyne en vanlig 

brukt strategi for å studere matricellullære proteiner, og det er derfor ikke lett å 

besvare oppgaven gitte problemstilling med en mer konkluderende ordlyd.  
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