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Sammendrag 
Inflammasjon er en viktig faktor i beintapssykdommer og indikerer at immunsystemet 

påvirker beinhomeostasen negativt. Legumain er en lysosomal cysteinprotease som spalter 

proteiner ved aminosyren asparagin og er assosiert med ulike sykdommer hvor inflammasjon 

er involvert som aterosklerose, osteoporose og kreft. Inflammasjon spiller en nøkkelrolle i 

tilstander som påvirker beinresorpsjon og – dannelse, som ved tilheling etter beinbrudd. 

Tumornekrosefaktor-alfa (TNF-α) er et proinflammatorisk cytokin som er økt ved flere 

inflammatoriske tilstander. Lipopolysakkarid (LPS) fra Gram-negative bakteriers cellevegg 

stimulerer osteoblaster til å frigjøre TNF-α o.a. cytokiner, som videre fører til aktivering av 

osteoklaster. Det har nylig blitt beskrevet at legumain hemmer osteoblastdifferensiering og 

beinmineralisering in vivo ved degradering av fibronektin. Uttrykket av legumain øker de 

første dagene under osteoblastdifferensieringen, for deretter å bli borte etter to-tre uker. I 

denne studien undersøkes uttrykk, aktivitet og sekresjon av cysteinproteasene legumain og 

cathepsin B i humane mesenkymale stamceller (hMSC) etter eksponering for LPS eller TNF-

α under differensiering til osteoblaster. Effekt av samtidig eller påfølgende behandling med 

deksametason ved TNF-α-mediert inflammasjon under osteoblastdifferensiering ble også 

studert, og omtalt som henholdsvis ”kronisk” og ”akutt” inflammasjon med behandling.  

 

Som cellemodell ble hMSC-TERT4-celler (hMSC stabilt transfektert med telomerase revers 

transkriptase) brukt og behandlet med LPS (10 ng/ml og 1 µg/ml) eller TNF-α (10 ng/ml og 

50 ng/ml) i 3, 7 eller 14 dager under differensiering til osteoblaster. Aktivitet av legumain og 

cathepsin B ble analysert i cellelysater ved enzymaktivitetsmåling og uttrykk av legumain ble 

analysert ved immunoblotting, mens legumainsekresjon i kondisjonert medium ble analysert 

ved ”Enzyme-Linked immunosorbent assay” (ELISA). I tillegg ble celleviabilitet målt med 

MTS-assay og totalprotein målt i cellelysater. Som markører for osteoblastdifferensiering ble 

aktivitet av alkalisk fosfatase (ALP) og matriksmineralisering målt. Det ble også benyttet Oil 

Red O for farging av fettdannelse under behandlingen.  

 

I denne studien ble det vist at LPS (10 ng/ml) oppregulerte legumainsekresjonen signifikant 

etter 7 dager, men påvirket ikke aktivitet av hverken legumain eller cathepsin B i hMSC-

TERT4-celler. TNF-α førte til økt av aktivitet av både legumain og cathepsin B og uttrykk av 

legumain (36 kDa) var høyest i celler behandlet med 50 ng/ml TNF-α i 3 og 7 dager. Både 

LPS og TNF-α stimulerte matriksmineralisering etter 14 dager og behandling med 10 ng/ml 
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TNF-α økte matriksmineraliseringen signifikant. Det ble derimot vist signifikant 

nedregulering av legumainsekresjonen etter både ”kronisk” og ”akutt” TNF-α-mediert 

inflammasjon med behandling og uavhengig av deksametasonkonsentrasjonen.  
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Abstract 
Inflammation is an important factor in bone loss diseases, indicating that the immune system 

negatively affects the bone homeostasis. Legumain is a lysosomal cysteine protease that 

cleaves proteins at the amino acid asparagine and is associated with various diseases in which 

inflammation is involved such as atherosclerosis, osteoporosis and cancer. Inflammation 

plays a key role role in conditions affecting bone resorption and formation, such as healing 

after bone fracture. Tumornecrosisfactor-α (TNF-α) is a pro-inflammatory cytokine that is 

increased in several inflammatory conditions. Lipopolysaccharide (LPS) from Gram-negative 

bacteria cell wall stimulates osteoblasts to release TNF-α and other cytokines that stimulate 

release of RANKL from osteoblasts and further activate osteoclasts. It has recently been 

shown that legumain inhibits osteoblast differentiation and bone mineralization in vivo by 

degradation of fibronectin. Legumain expression increases during the first few days of 

osteoblast differentiation then disappears after two to three weeks. In this study we analyse 

expression, activity, and secretion of the cysteine proteases legumain and cathepsin B in 

human mesenchymal stem cells (hMSC) after exposure to LPS and TNF-α during 

differentiation into osteoblasts. The effect of simultaneous or subsequent treatment with 

dexamethasone on TNF-α mediated inflammation during osteoblast differentiation was also 

studied and referred as “chronic” and “acute” inflammation with treatment.  

 

Human MSC-TERT4 cells (hMSC stably transfected with telomerase reverse transcriptase) 

were used as a cell model and treated with LPS (10 and 1000 ng/ml) or TNF-α (10 and 50 

ng/ml) in 3, 7 and 14 days during differentiation to osteoblasts. Activities of legumain and 

cathepsin B were analysed in cell lysates by enzyme activity measurement and legumain 

expression was analysed with immunoblotting while legumain secretion was analysed in 

conditioned media by enzyme-linked-immunosorbent assay (ELISA). In addition, cell 

viability was measured with MTS-assay and total protein was measured in cell lysates. As 

markers of osteoblast differentiation, alkaline phosphatase (ALP)-activity and matrix 

mineralization was measured. Oil Red O was also used for staining of fat formation during 

treatment.  

 

In this study it was shown that LPS (10 ng/ml) upregulated legumain secretion after 7 days, 

but did not affect the activity of neither legumain nor cathepsin B in hMSC-TERT4 cells. 

TNF-α led to increased activity of both legumain and cathepsin B and expression of legumain 
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(36 kDa) was highest in cells treated with 50 ng/ml TNF-α for 3 and 7 days. Both LPS and 

TNF-α stimulated matrix mineralization after 14 days and treatment with 10 ng/ml TNF-α 

increased the matrix mineralization significantly. However, it was shown a significant 

downregulation of legumain secretion after both “chronic” and “acute” TNF-α-mediated 

inflammation and independent of dexamethasone concentration.  
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1 Introduksjon 
1.1 Proteaser – proteolytiske enzymer 
Proteaser, også kjent som peptidaser, er proteolytiske enzymer med stor betydning for 

normalfysiologien [1]. Dette er enzymer som katalyserer prosessering og aktivering av 

proteiner ved hydrolyse av peptidbindinger [2]. Proteasene er inndelt i to hovedgrupper basert 

på hvor i substratmolekylet de spalter. Enzymene er enten eksopeptidaser som angriper 

substratene fra N- eller C-terminal ende og/eller endopeptidaser som spalter i midten av 

substratmolekylet [3].  

  

I mennesket er det anslått 1475 proteaser som tilsvarer omtrent 6,1 % av det humane genom 

[4]. De ulike proteasene varierer i egenskaper, blant annet på hvor selektivt spaltingen av 

peptider er. Noen proteaser er svært selektive som for eksempel proteaser i 

koagulasjonskaskaden som spalter substrater nøyaktig etter arginin (Arg), mens andre 

proteaser er mindre selektive som for eksempel cathepsiner, proteasomer og de fleste 

eksopeptidasene [5]. Proteaser har en felles egenskap og det er at de proteolytiske spaltingene 

er irreversible, men med noen få unntak [3]. Proteaser regulerer livsviktige fysiologiske 

prosesser inkludert cellesyklus, celledød, fordøyelsen og immunresponsen [3, 5]. Det er 

mange signalveier og kaskader hvor proteaser aktiverer inaktive forløpere av proteiner som er 

involvert i koagulasjonskaskaden, hormonproduksjon og fertilisering [6]. Spesielt 

komplementsystemet og blodkoagulasjon er avhengig av at proteaser er kontrollert gjennom 

hele kaskaden, slik at riktige proteiner spaltes og aktiveres [7]. Aktiviteten til proteaser er 

nøye kontrollert og en ubalanse i proteaseaktivitet er kritisk i patologiske tilstander som kreft, 

inflammasjon, osteoporose, infeksjoner (bakterielle, virale og parasittiske) samt 

nevrodegenerative og kardiovaskulære sykdommer [3, 5]. Proteolytisk aktivitet ved slike 

patologier er bakgrunn for interessen rundt proteaser som kan gi opphav til nye legemiddel 

«targets» og markører innenfor diagnostikk og prognose av sykdommer [1, 3, 8].  

 

I databasen MEROPS er alle proteasene klassifisert etter en hierarkisk oppbygging etter 

katalytisk type med totalt syv klasser: asparagin-, cystein-, glutamat-, metallo-, aspartat-, 

serin- og treoninproteaser (Fig. 1.1) [2]. Klassene er videre inndelt i klaner. En klan 

inneholder en gruppe proteaser som representerer en eller flere familier med samme 
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evolusjonære opphav og har liknende tredimensjonale strukturer. Klaner gjengis med to 

bokstaver; den første henviser til den katalytiske typen og den andre bokstaven skiller klanene 

alfabetisk. Klaner er igjen delt inn i familier som beskriver hvor like enzymene er gjennom 

hele, eller de delene av aminosyresekvensen som er ansvarlig for katalytisk aktivitet. Familier 

er beskrevet med en bokstav og ett nummer. Bokstaven gjengir proteaseklasse for eksempel C 

for cysteinprotease og nummeret skiller familiene numerisk [2]. 

Figur 1.1. Databasen MEROPS klassifisering av proteaser. Proteaser er klassifisert etter 

strukturlikheter og katalytisk mekanisme. Først er proteasene inndelt i de mest studerte klassene i 

pattedyr (blått), deretter i klaner med liknende tredimensjonale struktur (oransje), og til slutt i familier 

basert på likheter i aminosyresekvens (grønt). Figuren er modifisert fra Rawlings et al. (2016) [2].  

1.2 Legumain 
Legumain er en lysosomal asparaginyl endopeptidase (AEP) som spesifikt spalter 

peptidbindinger C-terminalt for aminosyren asparagin (Asn) i posisjon P1 av 

substratsekvensen, noe som gjør legumain spesiell blant de lysosomale enzymene [1, 9-11]. 

Enzymet er klassifisert som en cysteinprotease i klan CD på grunn av aminosyresekvensen 

His148-Gly-spacer-Ala-Cys189 [1] og familie C13 (Fig. 1.1) [9]. Strukturen til legumain er 

beslektet med caspasene (C14, klan CD) som vist i figur 1.1, men ikke med cathepsinene (C1, 

klan CA) [10, 12]. Legumain skiller seg fra proteasene i familie C1 og C2 ved at den ikke 

hemmes av cysteinproteaseinhibitoren E-64 (trans-epoksysuksinyl-L-leukylamido-(4-
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guanidino)-butan) [13]. Legumain ble identifisert for første gang i frø fra bønner på 1980-

tallet og i 1997 ble proteasen oppdaget for første gang i pattedyr [1, 14]. Det finnes bare én 

funksjonell isoform i pattedyr i tillegg til et pseudo-gen med ukjent funksjon i mennesker [1]. 

Legumain finnes i de fleste vev i pattedyr, men er spesielt anriket i nyrer, testikler, placenta 

og milt [1, 14]. I cellen er proteasen for det meste lokalisert til det endolysosomale systemet 

som i lysosomer og i sene endosomer [1, 12, 15]. I det endolysosomale systemet er det sur pH 

hvor legumain er aktiv og kan bidra i intracellulær prosessering av proteiner [11, 16].  

1.2.1 Syntese og aktivering av legumain 
Legumain syntetiseres som en inaktiv glykosylert proform, prolegumain (56 kDa) i 

endoplasmatisk retikulum. Glykosylert prolegumain gir korrekt lokalisering og prosessering 

av proformen til aktiv form [17]. Videre transporteres proformen til golgi apparatet for 

deretter å transporteres til lysosomer hvor det autoaktiveres ved sur pH [1, 17, 18]. Legumain 

består av fire domener: et C-terminalt peptid (LSAM; Asp324-Tyr433), legumain stabilitets- og 

moduleringsdomene), aktiveringspeptid (AP; Lys287-Asn323), et katalytisk domene (Gly26- 

Met286) med aktivt sete (C189; katalytisk triad Cys189-His148-Asn42) og et N-terminalt 

propeptid (Val18-Asp25) (Fig. 1.2) [1, 19]. Ved nøytral pH er prolegumain stabilt ved at 

LSAM beskytter det aktive setet og stabiliserer proenzymet ved elektrostatisk interaksjon 

[20].  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2. Krystallstruktur av prolegumain. Figuren viser tre domener i prolegumain. Et stabilitets- 

og modulerende domene (LSAM; beige), aktiveringspeptid (Lys287-Asn323, blått) og et katalytisk 

domene med et aktivt sete (C189, grønt). Det kreves spalting av Lys-Arg-Lys289 (α-sete; KRK289) og 

Asn-Asp324 (β-sete; ND324) fra aktiveringspeptidet for å oppnå full legumainaktivitet. Det katalytiske 

setet (C189) er skjermet av LSAM. Figuren er modifisert fra Dall et al. (2013) [19].  
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Figur 1.3 viser hvordan glykosylert prolegumain (56 kDa) autoaktiveres i det 

endolysosomalet systemet til en inaktiv intermediær form (47 kDa) ved spalting av det C-

terminale peptidet (LSAM) etter Asn323 (N323). Autoaktivering av prolegumain skjer ved sur 

pH (<5,5), og ved pH≤ 4,5 aktiveres en intermediær form (46 kDa) ved avspalting etter Asp21 

og Asp25 (D21 og D25) i det N-terminale propeptidet. For å få aktiv intermediær form av 

enzymet må LSAM-domenet spaltes av. Avspalting av LSAM er nødvendig for full 

enzymatisk aktivitet, i motsetning til N-terminalt propeptid som ikke er essensiell for 

aktivering. LSAM vil ikke være elektrostatisk bundet til enzymet ved pH 4,5 og den 

intermediære formen (46 kDa) aktiveres [10, 19, 20]. Videre utføres det en proteolytisk 

spalting ved KRK289 (Lys-Arg-Lys289, α-sete) som danner aktivt modent legumain (36 kDa) 

(Figur 1.3). Proteasen som utfører spaltingen i dette trinnet er fortsatt ikke identifisert [1]. 

Legumain har optimal enzymaktivitet ved pH 5,5 på Asn i P1-posisjon, men ved pH 4,0 

spaltes Asp mest effektivt, mens ved pH over 6,0 er legumain inaktivt [20].  

 
Figur 1.2. Prosessering og aktivering av legumain. Ved pH<5,5 autoaktiveres proformen (56 kDa) til 

inaktiv intermediær form (47 kDa) ved spalting av det C-terminale peptidet LSAM etter Asn323(N323). 

Ved pH≤ 4,5 aktiveres den intermediære formen (46 kDa) hvor det N-terminale peptidet avspaltes 

etter Asp21 og Asp25 (D21 og D25). Videre skjer det en proteolytisk spalting ved KRK289 til den aktive 

modne formen (36 kDa). Figuren er modifisert fra Dall et al. (2016) [1].  

1.3 Cathepsin B  
Cathepsiner deles inn i 11 humane cysteincathepsiner (B, C, F, H, L, K, O, S, V, W, X/Z) [21-

23]. Cathepsin B er en lysosomal cysteinprotease som har like strukturelle egenskaper som 

papain og er i klan CA og familie C1 [22]. Primært er cathepsin B en eksopeptidase ved sur 

pH, men har også funksjon som en endopeptidase ved nøytral pH [22, 23]. 
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Cathepsin B er syntetisert i endoplasmatisk retikulum som et preproenzym med et 

signalpeptid (Fig. 1.4). Dette signalpeptidet dirigerer proteinet inn i lumen i endoplasmatisk 

retikulum og spaltes av til en inaktiv 43/46 kDa proform. Procathepsin B transporteres 

gjennom endoplasmatisk retikulum til golgiapparatet. I golgigapparatet glykosyleres to 

asparagin med mannosegrupper som stabiliserer procathepsin B ved at proteasen bindes til 

mannose 6-fosfat reseptorer. Glykosylerte procathepsin B bundet til mannose 6-fosfat 

reseptorer sendes videre til endosome/lysosom [24, 25]. I lysosomer aktiveres procathepsin B 

til aktiv form 31 kDa ved avspalting av propeptidet [26], hvor det også avspaltes en 

aminosyresekvens på 6 aminosyrer fra C-terminale ende uten å påvirke aktiviteten. Aktiv 

moden form av cathepsin B opptrer enten som ”en-kjedet form” på 31 kDa i endosomer eller 

”to-kjedet form” i lysosomer som 25/26 kDa med disulfidbinding til 5 kDa [27].  

Figur 1.4. Prosessering og aktivering av cathepsin B. Cathepsin B er syntetisert som et preproenzym. 

I endoplasmatisk retikulum spaltes signalpeptidet (prikkete området) av og danner et latent 46 kDa 

proenzym. I endosomer vil pro-området (mørke blått) av proenzymet og 6 aminosyrer fra C-terminale 

enden (stripet området) spaltes av som danner et aktivt 31 kDa en-kjedet enzym. I lysosomet fortsetter 

spaltingen av dipeptidet (sort stripe) som resulterer i ”to-kjedet” form av cathepsin B bestående av 

25/26 kDa aktiv form med disulfidbinding til 5 kDa kjede. ”Y” representerer potensielle 

glykosyleringsområder. Figuren er modifisert fra Medved og Sloane (2003) [27].  
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1.4 Legumain og cathepsin B i normalfysiologi og ved 
sykdomstilstander 
Proteaser utfører essensielle funksjoner i forbindelse med fertilisering, ovulasjon, bein-

remodelering, cellemigrasjon, inflammasjon og angiogenese [26]. Legumain og cathepsin B 

er hovedsakelig lokalisert i lysosomer, men enzymene er i tillegg funnet i cellekjernen, 

cytosol og ekstracellulært ved ulike sykdommer preget av inflammasjon [1, 11, 28]. Det er 

beskrevet at legumain «knockout» (KO)-mus fødes friske og fertile, men med redusert 

kroppsvekt, avvikende endo-lysosomer og nyresvikt [29-32]. 

 

Cysteinproteasen legumain er involvert i diverse biologiske prosesser [33], blant annet 

sekreres legumain under differensiering av osteoblaster og osteoklaster [33-35] og er funnet i 

human beinmargsplasma [36]. Når legumain aktiveres avspaltes det av et 17 kDa ikke-

enzymatisk C-terminalt fragment kalt ”osteoklast-inhibitorisk peptid 2” (OIP-2) som har 

hemmende effekt på beinresorpsjon og osteoklastdannelse in vitro og in vivo [36]. OIP-2 er 

beskrevet å hemme dannelsen av osteoklaster i beinmargskulturer både fra mus og menneske. 

Det er også beskrevet at humane beinmargskulturer behandlet med antistoff mot legumain 

induserer dannelse av osteoklaster [36, 37]. Legumain reguleres i tillegg ved 

osteoblastdifferensiering fra humane mesenkymale stamceller (hMSC). Under tidlig fase av 

differensieringen (dag 1-6) oppreguleres legumain og under senfase (dag 6-18) nedreguleres 

proteasen [33, 38].  

 

Ekstracellulær matriks (ECM) er en dynamisk struktur og utgjør den ikke-cellulære 

komponenten i alle vev og organer [39, 40]. ECM er hovedsakelig satt sammen av proteiner 

og polysakkarider hvor alle har ulike biokjemiske og funksjonelle egenskaper [39, 41]. 

Proteinet fibronektin er en av hovedkomponentene i ECM og spiller en viktig rolle i 

sammensetning og stabilitet av ECM, adhesjon, migrasjon, vekst [22, 39, 42] og 

differensiering av hMSC [40, 43]. Det er beskrevet at fibronektin hemmer differensieringen 

av adipocytter og induserer osteoblastdifferensieringen av hMSC. Det er også beskrevet at 

legumain spiller en direkte rolle i degradering av ECM ved å degradere fibronektin [16] og 

dermed fremmes differensieringen av hMSC mot adipocytter [33]. Cathepsin B er også vist til 

å degradere fibronektin ved både sur og nøytral pH i normalt vev og kreftvev [24, 44]. Det er i 

tillegg observert at legumain aktiverer og/eller prosesserer andre proteaser som cathepsin B, 

H, L [29] og promatriks metalloprotease-2 (proMMP-2) [11, 29], som helhetlig resulterer i 
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økt degradering av ECM. I legumain KO-sebrafisk ble det vist økt osteoblastdifferensiering 

og beinmineralisering og i kvinner med postmenopausal osteoporose er uttrykket av legumain 

økt i hMSC som kan indikere at legumain spiller en rolle i patofysiologien ved osteoporose 

[33].  

 

I proksimal nyretubuli er det funnet økt uttrykk av legumain og proteasen opprettholder en 

normal nyrefunksjon [30]. En nøkkelfunksjon for proksimale tubuliceller er å ta opp 

lavmolekylære proteiner, degradere dem i lysosomer og filtrere degraderte proteiner [30]. I 

legumain KO-mus studier er det vist forstyrret proteinkatabolismen, lysosomal 

proteinakkumulering og redusert glomerulær filtrasjonsrate (GFR) [29, 30], samt 

akkumulering av fibronektin i nyretubuli [16]. 

 

Svekket ECM-remodellering forårsakes av oppregulert ekstracellulær aktivitet av cathepsiner 

og er relatert i sykdommer som ulike type kreft [23]. Legumain og cathepsin B er 

hovedsakelig lokalisert i lysosomer, men er også beskrevet i cellekjernen, cytosol og 

ekstracellulært i forbindelse med kreft [1, 21, 33]. I og rundt svulster er miljøet preget av både 

hypoksi og sur pH som kan sannsynliggjøre aktivitet av legumain og cathepsin B 

ekstracellulært [20, 34]. Tumor-assosierte makrofager (TAMs) er viktige modulatorer for 

utvikling av kreft og metastasering, og på overflaten av TAMs er det vist høyt uttrykk av 

legumain [1] og cathepsiner [20]. Det er vist at ulike former for kreft overuttrykker legumain, 

som bryst- [45], tykktarms- [31], ovarie- [46] og prostatakreft [47], hvor proteasen fremmer 

cellemigrasjon og metastasering [48]. Det er også funnet høye nivåer av cathepsin B i ulike 

humane krefttyper [1], blant annet i humane tykktarmkreftceller og lungekreftceller [21]. I 

svulster er cathepsin B involvert i tumorvekst, celleproliferasjon, angiogenese, invasjon og 

metastase [23]. I cathepsin B KO-mus ble det vist reduksjon i proliferasjon og invasjon samt 

økt apoptose av kreftceller [49].  

 

I patofysiologien ved aterosklerose, en inflammatorisk sykdom i arterieveggen [50], bidrar 

blant annet lysosomale cysteinproteaser til degradering av ECM, destabilisering av 

aterosklerotisk plakk og neovaskularisering [11, 50, 51]. Legumain er hovedsakelig uttrykt i 

monocytter/makrofager og skumceller i aterosklerotiske plakk [11], mens cathepsin B er 

uttrykt i makrofager [52]. Det har blitt demonstrert at legumain ikke er tilstede i normale 

koronararterier sammenlignet med ustabile aterosklerotiske lesjoner [11, 51, 53] og det er en 

sammenheng mellom økt uttrykk av legumain og økt akkumulering av inflammatoriske celler 
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[11]. Det er også vist at cathepsin L og MMP-2 er involvert i utvikling av aterosklerose [11]. 

Det er tenkt at stimulering av makrofager med TNF-α induserer sekresjon av cathepsin B fra 

makrofagene og at cathepsin B når arteriell intima hvor proteasen degraderer ekstracellulær 

matriks [52].  

 

Det er funnet økt nivå av aktivt legumain i hjerner til Alzheimers pasienter [54]. De viktigste 

patologiske forandringene hos pasienter med AD er akkumulering og aggregering av amyloid- 

β og tau [54, 55]. Alzheimers sykdom (AD) er en neuronal degenerativ og multifaktoriell 

sykdom. Neuronal acidose ved AD gir redusert pH og kan forklare funnet av aktivt legumain 

utenfor det endolysosomale systemet [1]. Under patofysiologiske betingelser som ved AD, er 

lysosomene endret og legumain kan diffundere ut i cytosol og til cellekjernen på grunn av 

lekkasje i lysosomene. Aktivering av legumain fører til hyperfosforylering og aggregering av 

proteinet tau og det spalter forløpsproteinet for amyloid-β, men i legumain KO-mus var disse 

egenskapene opphevet [55]. Cathepsin B er vist å fungere selektivt som beta-sekretase [56] og 

uttrykket av enzymet er økt i AD hjerneceller [57].  

1.5 Cystatiner 
Cystatin superfamilien er en stor gruppe med inhibitoriske proteiner som deles inn i tre 

familier; stefin (type 1), cystatin (type 2) og kininogen (type 3) [58]. Disse inhibitoriske 

proteinene er nødvendig for regulering av normale fysiologiske prosesser og kontrollerer 

proteolytisk aktivitet både intra- og ekstracellulært [58]. Type 2 cystatiner er endogene 

hemmere av både cysteincathepsiner og legumain [58-61]. Cystatin C, E/M og F er alle 

hemmere av legumain, men cystatin E/M er den mest potente av disse [12]. Det er også vist at 

human cystatin E/M hemmer cathepsin B [62, 63].  

1.6 Beinhomeostasen i normalfysiologi og ved 
inflammasjon  
Skjelettet er et metabolsk aktivt organ som består av en porøs mineralisert struktur hvor det er 

et samspill mellom celler, proteiner, blodårer og hydroksyapatitt [64]. Bein er kontinuerlig 

under remodellering som er en livslang prosess hvor gammelt beinvev brytes ned (resorpsjon) 

og nytt beinvev dannes (formasjon) [64, 65]. Denne prosessen er regulert av ulike celletyper 

med ulike funksjoner, som beindannelse (osteoblaster), opprettholdelse av osteoid 

(osteocytter) og beinnedbrytning (osteoklaster) [65]. Dannelse og differensiering av 

osteoblaster og osteoklaster er kontrollert av hormoner, vekstfaktorer, cytokiner og andre 
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modulatorer produsert i beinmargens mikromiljø [66]. Osteoblaster stammer fra multipotente 

mesenkymale stamceller og danner osteoid som hovedsakelig består av kollagen som 

mineraliseres til bein [64-66]. Osteoklaster er store flerkjernede celler som stammer fra 

monocytt/makrofag hematopoetiske celler lokalisert på overflaten av beinvev. Osteoklaster 

frigjør blant annet cathepsin K som bryter ned beinvev [67]. Beinsykdommer som 

osteoporose er et resultat av en ubalanse mellom osteoklasters beinresorpsjon og osteoblaster 

beinformasjon [68]. I beinremodellering er proteolytiske enzymer aktivert og vil enten 

aktivere eller inhibere ulike cellulære og fysiologiske prosesser [69].  

 

Humane MSC bidrar blant annet til endogen tilheling av skadet vev, i tilstander som fedme, 

diabetes, artritt, aldring og osteoporose [70]. Dermed er det ønskelig å forstå hvilken 

påvirkning inflammasjon har på hMSC [71] og cysteinproteasene. Ved behandling av 

tilstander preget av inflammasjon som ulike kreftformer, revmatisme, astma, og 

hudsykdommer, brukes det syntetiske glukokortikoidet deksametason. Deksametason-indusert 

osteoporose er beskrevet som den mest alvorlige bivirkningen ved langtidsbruk av 

glukokortikoider [72, 73]. Det har blitt vist at deksametason øker differensiering av 

adipocytter i beinmargstamceller [74].  

1.7 Lipopolysakkarid (LPS) 
Det har blitt vist at LPS er en viktig faktor i beintapssykdommer som osteoporose og 

inflammatorisk artritt [75]. LPS er en essensiell komponent i den ytre cellemembranen i 

gram-negative bakterier som blant annet Escherichia coli [76]. Strukturen til LPS kan grovt 

sett deles inn i to deler: en fosfolipiddel (lipid A) som er ansvarlig for de toksiske effektene i 

blant annet mennesker [77] og en polysakkariddel [78].  

 

Det har blitt vist at osteoblaster [75, 79] og humane mesenkymale stamceller [80, 81] 

uttrykker transmembranproteinet toll-like reseptor 4 (TLR4). TLR4 reseptoren spiller en 

fundamental rolle i gjenkjenning av patogener (PAMP, patogen-assosierte molekylmønstre) 

og initierer en immunrespons når bundet til LPS [82]. TLR4 fungerer som en dimer og er 

avhengig av andre små proteiner for aktivering [78]. LBP, LPS-bindende protein, bindes 

direkte til LPS og bidrar til bindingen mellom LPS og CD14. Videre vil CD14/LPS-

komplekset bindes til TLR4 og myeloid differensieringsprotein 2 (MD-2) [82-84] som 

resulterer i produksjon av ulike proinflammatoriske cytokiner ved å aktivere 
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transkripsjonsfaktoren NF-κB (”nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells”) [84]. Denne transkripsjonsfaktoren aktiveres både av LPS [81] og TNF-α [85]. 

 

LPS stimulerer osteoblaster til å frigjøre TNF-α o.a. cytokiner, som gir frigjøring av RANKL 

(reseptoraktivator av kjernefaktor kappa-B ligand) fra osteoblaster som videre aktiverer 

osteoklaster [86]. I tillegg øker LPS genekspresjon av RANKL som stimulerer differensiering 

av osteoklaster [79]. Det har blitt vist at LPS hemmer genekspresjon av Runx2 (”runt related 

transcription factor 2”) [87], sp7 (”osterix”) og atf4 (”activating transcription factor 4”), som 

er essensielle transkripsjonsfaktorer i osteoblastdifferensieringen [75]. Transkripsjonsfaktoren 

Runx2 er spesielt ansvarlig for differensiering av hMSC til modne osteoblaster [88]. I 

litteraturen er det også beskrevet at LPS hemmer ekspresjon av 

osteoblastdifferensieringsmarkører som alkalisk fosfatase-aktivitet og matriksmineralisering 

[75, 87, 89-91], i tillegg til å indusere apoptose av osteoblaster [89].  

1.8 Tumornekrosefaktor–alfa (TNF-α) 
Det proinflammatoriske cytokinet tumornekrosefaktor alfa (TNF-α) er uttrykt som et 26 kDa 

transmembranbundet protein [92]. Denne 26 kDa-formen er uttrykt på overflaten av aktiverte 

makrofager og lymfocytter og spaltes av metalloproteasen TNF-α-konverteringsenzym 

(TACE) til 17 kDa løselig trimerform TNF-α [93]. TNF-α er medlem av TNF-

ligandsuperfamilien som blant annet regulerer proliferasjon, differensiering, opprettholdelse 

av fenotype eller apoptose av forskjellige celler [92, 94]. Primært er TNF-α produsert av 

monocytter/makrofager ved en immunologisk respons på bakterier (for eksempel LPS), virus, 

parasitter og andre cytokiner. Dette resulterer i apoptose eller nekrotisk celledød [95]. På 

celleoverflater bindes 17 kDa TNF-α til TNF-reseptor 1 (TNFR1) eller TNF-reseptor 2 

(TNFR2). TNFR1 er uttrykt i de fleste vev og aktiveres av membranbundet eller løselig 

trimerform av TNF-α. TNR2 er uttrykt bare på immunceller og responderer hovedsakelig på 

membranbundet TNF-α homotrimer (26 kDa) [95, 96]. Både TNFR1 og TNFR2 er uttrykt på 

hMSC [97]. Det har blitt vist at TNF-α aktiverer transkripsjonsfaktorene NF-κB [95, 96] som 

regulerer uttrykk av proteiner assosiert med celleproliferasjon og –overlevelse, inflammasjon, 

kreftvekst og metastase. På denne måten induserer TNF-α også syntesen av seg selv ved å 

aktivere NF-κB [85, 98].  

 

Ubalanse i regulering av TNF-α henger sammen med inflammatoriske sykdommer [96] som 

kreft [99], reumatoid artritt [100], fedme og diabetes, [101], astma [102] og multippel sklerose 
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[103]. I litteraturen er det beskrevet at TNF-α hemmer osteokalsin genekspresjon i 

osteoblaster og induserer beinresorpsjon in vitro og in vivo ved å aktivere modne osteoklaster 

[94]. I tillegg hemmes kondrocyttdifferensiering av hMSC via transkripsjonsfaktoren NF-κB 

[71]. Det er også vist NF-κB bindingsseter i legumainpromotor, som tyder på en sammenheng 

mellom TNF-α og regulering av legumain [104]. Det har blitt sett at TNF-α selektivt øker 

sekresjon av cathepsin B i synoviale fibroblast-liknende celler fra revmatiske pasienter [105], 

i kreftceller [106] og ved urinsyregikt i kneet [107].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
	

2 Mål med oppgaven  
De biologiske effektene av LPS medieres ved binding til toll-like reseptor 4 (TLR4) og 

stimulerer dannelsen av ulike proinflammatoriske cytokiner som TNF-α [75, 79]. Det har de 

siste årene blitt oppdaget at TLR4 finnes i ulike celletyper og dette har ført til stor interesse 

for biologiske effekter av LPS og TNF-α i stamceller og ved inflammatoriske sykdommer [81, 

108]. Legumain og cathepsin B er involvert i ulike sykdommer karakterisert av inflammasjon 

som ulike krefttyper [28, 45, 47, 48], aterosklerose [50], og Alzheimers [54], og kan være 

involvert ved osteoporose [33]. Både legumain og cathepsin B degraderer fibronektin i 

ekstracellulær matriks som resulterer i differensiering av hMSC mot adipocytter istedenfor 

osteoblaster [33]. Både LPS og TNF-α er vist til å hemme osteoblastdifferensieringen på ulike 

måter, og dermed er det interessant å undersøke om de inflammatoriske mediatorene påvirker 

regulering av legumain og cathepsin B.  

 

Mål for denne oppgaven: 

! Undersøke om LPS eller TNF-α påvirker osteoblastdifferensieringen av hMSC-

TERT4-celler ved å studere osteoblastmarkører (alkalisk fosfatase og 

matriksmineralisering).  

! Undersøke om inflammatoriske mediatorer som LPS eller TNF-α regulerer 

legumain og cathepsin B under differensiering av hMSC-TERT4-celler til 

osteoblaster.  

! Studere om en inflammatorisk stimulering av hMSC-TERT4-celler påvirkes av 

samtidig eller påfølgende behandling med deksametason.  
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3 Materialer og metoder 
3.1 Kjemikalier og reagenser 
 

Kjemikalier Leverandør 

1α, 25-dihydroksivitamin D3  

 (D1530) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

1α, 25-dihydroksivitamin D3  

C27H44O3 (DM200) 

Enzo Life Sciences, NY, USA  

2-propanol  Kemetyl AS, Vestby, Norge 

3-[(3-kolamidopropyl)dimetylammonio]-1-

propanesulfonat hydrat, CHAPS (C3023) 

Sigma-Aldrich 

4-Nitrofenylfosfat dinatrium salt heksahydrat 

(71768) 

Sigma-Aldrich 

Aceton Merk, Darmstadt, Tyskland 

Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 

Concentrate, proteinstandard (500-0006) 

Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

Bovint serumalbumin, Pierce™, BSA, Protein 

Assay Standards (23209) 

Thermo Fisher Scientific Inc., USA 

Chameleon™ Duo Pre-stained Protein 

Ladder, proteinstandard (928-60000) 

LI-COR Biosciences, Cambridge, England 

Deksametason (D4902) Sigma-Aldrich 

Ditiotreitol, DTT C4H10O2S2 (438117) Sigma-Aldrich 

DuoSet® Human Total Legumain ELISA-kit 

(DY4769) 

R&D Systems, Abingdon, England 

E-64, trans-epoksysuksinyl-L-

leukylamido(4-guanidiono)-butan  

Sigma-Aldrich 

Etanol, rektifisert (96 %) (600051)  Antibac AS, Asker, Norge 

Formaldehyde solution (47608) Sigma-Aldrich 

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

USA 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

legumain (AF2199) 

R&D Systems 
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HEPES (H0887) Sigma-Aldrich 

IRDye® 800 CW BoneTag™ Optical Probe 

(926-09375) 

LI-COR 

IRDye® 800 CW Esel anti-geit 

immunoglobulin (926-32214)  

LI-COR  

L-askorbinsyre (A5960) Sigma-Aldrich 

Lipopolysaccharide fra E-coli O26:B6. 1 

mg/ml, 0,2 µm filtrert (L5543) 

Sigma-Aldrich 

Metanol (LI3255) Thermo Fisher Scientific Inc. 

Minimum Essential Medium, MEM, 

dyrkingsmedium (31095-029) 

Life Technologies, Paisley, Storbritannia 

NewBlot™ IR Stripping Buffer (5X)  

(928-40028) 

LI-COR  

NuPAGE® Antioksidant (NP0005) Life Technologies, Carlsbad, CA, USA 

NuPAGE® LDS Sample Buffer (4X) 

(NP0007) 

Life Technologies 

NuPAGE® MOPS SDS Running Buffer 

(20X) (NP0001) 

Life Technologies 

Odyssey® Blocking Buffer (TBS) 

(927-50000) 

LI-COR 

Oil Red O (O0625) Sigma-Aldrich 

Phosphate-Buffered Saline (PBS) (10X)  

pH 7,4 (AM9625)  

Thermo Fisher Scientific Inc.  

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

Reagent diluent (RD) concentrate (10X) 

(DY995) 

R&D Systems 

Rekombinant human tumornekrosefaktor-α 

(210-TA) 

R&D Systems, Minneapolis, MN. 

Rekombinant human tumornekrosefaktor-α 

(AA330121)  

R&D Systems 

REVERT™ Total Protein Stain  

(926-11011) 

LI-COR 

Substrat Solution, Color Reagent A + Color R&D Systems 
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Reagent B, substratblanding (DY999)  

Svovelsyre (731) Merck, Darmstadt, Tyskland.  

Trypanblått 0,4 % (T10282) Life Technologies 

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

Tween® 20 (170-6531) Bio-Rad Laboratories 

Z-Ala-Ala-Asn-7-amido-4-metylkumarin 

hydroklorid, peptidsubstrat  

(I-1865) 

Bachem, Bubendorf, Sveits 

Z-Arg-Arg-7-amido-4-metylkumarin 

hydroklorid, peptidsubstrat  

(C-5429)  

Bachem 

β-glyserolfosfat (D9422) Sigma-Aldrich  
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3.2 Utstyrsliste 
 

Utstyr Leverandør 

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

BioHit Optifit tip pipettespisser (10, 200 og 

1000 µl) 

Sartorius Biohit Liqiud Handling Oy, 

Finland 

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

Corning® Sentristar™ sentrifugerør (15 ml) 

(430791) 

Corning Inc., NY, USA 

Corning® Sentristar™ sentrifugerør (50 ml) 

(430921) 

Corning Inc.  

Costar® 5, 10 og 25 ml pipette Corning Inc. 

Costar® 6/12-brønners brett Corning Inc. 

Costar® 96-brønners mikroplate, blank 

(3598) 

Corning Inc. 

Costar® 96-brønners mikroplate, svart  

(3915) 

Corning Inc. 

Countness™ Automated Cell Counter Invitrogen, Life Technologies 

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

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

Falcon® 5, 10 og 25 ml pipette Corning Inc. 

Falcon® celleskrape (89008-786)  Corning Inc. 

Finnpipetter™ Thermo Electron Corp. 

Finnpipette™ F1 Multichannel Thermo Fischer Scientific 

Galaxy® 170S inkubatorskap Eppendorf, NY, USA 

Heraeus™ Fresco™ 21 sentrifuge  

(75002426) 

Thermo Fisher Scientific  

Holten Lamin Air LAF-benk Medinor, Oslo, Norway 

Nitrocellulosemembran (0,45 µm) 

Amersham Protran premiuim  

(10600003) 

GE Health Care, Life Science, Tyskland 

Nunc™ EasYFlask™ 75 cm2 dyrkingsflaske Thermo Fisher Scientific, Danmark 
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(156499)  

NuPAGE® 4-12 % Bis-Tris Gel, Novex® 

Ferdigstøpt gradientgel til elektroforese 

(NP0322) 

Life Technologies 

Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging 

System 

LI-COR Biosciences  

 

Olympus CKX41 lysmikroskop Olympus, Tokyo, Japan 

Plate Sealers, plateforseglere (plastfilm) til 

ELISA (DY992)  

R&D Systems  

Specteafuge™ mini (C1301B)  Labnet Inc.  

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

Trans-Blot® Turbo™ Mini-size Transfer 

Stacks (7,1 cm x 8,5 cm, 40 stacks) 

(L002043 A) 

Bio-Rad Laboratories, Inc. Tyskland  

Trans-Blot® Turbo™ Transfer system Bio-Rad Laboratories 

Victor™ X4 Multimode Plate Reader, 

mikroplateleser (2030-0050) 

Perkin Elmer Life and Analytical Sciences, 

Boston, MA, USA 

Vortex Genie 2 Scientific Industries Inc. 

XCell SureLock™ Mini-Cell Electrophoresis 

System, elektroforesekar 

Life Technologies, Paisley, Storbritannia  

 

Yellow Line MST digital magnetic stirrer 

with heating  

 

 

 

 

 

 

 

 

IKA, Tyskland  
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3.3 Celledyrking 
3.3.1 Cellelinje 
Humane MSC-TERT4 

Humane mesenkymale stamceller (hMSC) er fra beinmarg som blant annet kan differensiere 

til ulike mesoderm-type celler som osteoblaster, myocytter, endotelceller, adipocytter og 

kondrocytter [109]. For å øke levetiden og opprettholde fenotypen til hMSC er cellene brukt i 

denne oppgaven transfektert med genet for human telomerase revers transkriptase (hTERT). 

Dette genet stabiliserer lengden på telomerene under celledeling og hindrer dermed at hMSC 

dør in vitro [110, 111]. Veksthastighet og morfologi påvirkes av hvor mye cellene blir splittet 

og i dette tilfellet blir hMSC-TERT4 splittet 1:4, derav tallet 4 [111]. Cellene ble mottatt fra 

samarbeidspartnere ved Odense universitetssykehus, Danmark.  

3.3.2 Frysing, tining og utsåing av celler 
For langvarig lagring av levende celler oppbevares cellene på nitrogentank ved -196 °C. Før 

cellene nedfryses langsomt, tilsettes det et kryobeskyttende stoff, dimetylsulfoksid (DMSO), 

til cellesuspensjonen. Celler består av omtrent 2/3 vann og ved nedfrysning vil det dannes 

intracellulære iskrystaller som ødelegger cellene. Tilsetning av DMSO trekker vann ut av 

cellene og forhindrer dannelse av intracellulære iskrystaller [112, 113]. Cellene tas ut av 

nitrogentanken og tines raskt (40-60 sekunder) på vannbad ved 37 °C. Etter tining overføres 

cellene til en celleflaske med oppvarmet serumholdig medium og inkuberes ved 37 °C og 5 % 

CO2 over natt. Gammelt medium fjernes og nytt medium byttes hver tredje dag i dagene før 

splitting (Kapittel 3.2.3). Passasjenummeret på hMSC-TERT4-cellene ved oppstart av 

eksperimentene var 40. Frysing, tining og første gangs utsåing av celler ble utført av 

overingeniør Hilde Nilsen.  

3.3.3 Dyrking og splitting av celler 
Humane MSC-TERT4 cellene dyrkes i celleflasker (75 cm2) i 10 % serumholdig 

basalmedium og splittes når tettheten i celleflasken er 70-80 %, som tilsvarer omtrent én gang 

i uken. Det gamle mediet suges av og kastes før cellene vaskes én gang med 10 ml serumfritt 

MEM medium (Vedlegg A, 1.1) for å fjerne rester av serum. Det tilsettes 2 ml trypsin-EDTA 

for å løsne cellene fra celleflaskens overflate og flasken settes i inkubatorskapet i minst 5 

minutter ved 37 °C. Det sjekkes visuelt i mikroskopet om cellene er løse. Når alle cellene er 

løse tilsettes det 10 ml serumholdig basalmedium som inneholder proteasehemmere og vil 

inaktivere trypsin. Cellesuspensjonen blandes godt ved å pipettere opp og ned flere ganger og 
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overføres til et nytt 50 ml sentrifugerør og sentrifugeres i 800 rpm i 5 minutter. Etter 

sentrifugeringen dannes det en cellepellet i sentrifugerøret. Cellepelleten resuspenderes i 5 ml 

serumholdig medium (Vedlegg A, 1.2) og blandes godt før uttak til celletelling (Kapittel 

3.3.4). For videre splitting av cellene fortynnes cellesuspensjonen til ønsket konsentrasjon 

(levende celler/ml) i nye celleflasker med totalvolum på 10 ml og inkuberes ved 37 °C og 5 % 

CO2. 

3.3.4 Telling av celler 
Til telling av celler brukes ”Trypan Blue Exclusion Test of Cell Viability”. Når celler skal 

telles er det viktig å skille mellom levende og døde celler, her benyttes fargestoffet trypanblått 

(0,4 %). De intakte cellemembranene vil ikke være permeable for trypanblått, mens de døde 

cellene med ødelagt membran vil absorbere fargestoffet. I denne testen blandes trypanblått og 

cellesuspensjon 1:1 [114]. I et eppendorfrør blandes 20 µl cellesuspensjon og 20 µl trypanblått 

godt sammen. Deretter overføres 10 µl til et tellekammer som plasseres i en automatisk 

celleteller (Countess™ Automated Cell Counter). Celletelleren oppgir cellekonsentrasjon av 

celler som totalt antall celler/ml, antall levende celler/ml, antall døde celler/ml og % 

celleviabilitet. 

3.3.5 Utsåing av celler 
Utsåing til forsøk gjøres etter celletelling hvor antall levende celler/ml benyttes for å beregne 

volum av cellesuspensjon som trengs for å oppnå konsentrasjon på omtrent 200 000 

celler/brønn for 6-brønners brett, 80 000 celler/brønn for 12-brønners brett og 20 000 

celler/brønn for 96-brønners brett. Volumet av cellesuspensjon overføres til et sentrifugerør 

som blandes godt med serumholdig medium. Videre overføres det 2 ml til hver brønn i et 6-

brønners brett, 1 ml til hver brønn i 12-brønners brett og 200 µl til 96-brønners brett. Etter 

utsåing inkuberes cellene ved 37 °C og 5 % CO2 over natt før cellene behandles videre. 

Cellene undersøkes i lysmikroskopet om de er jevnt fordelt i brønnene. 

3.3.6 Behandling av celler med LPS, TNF-α og deksametason 
Humane MSC-TERT4-celler behandles med og uten (kontroll) to konsentrasjoner av enten 

lipopolysakkarid (LPS; 10 ng/ml og 1000 ng/ml) eller tumornekrosefaktor-α (TNF-α; 10 

ng/ml og 50 ng/ml). Stamløsningen av LPS (1 mg/ml) benyttes for å lage overnevnte 

fortynninger i sterilt vann, TNF-α (10 µg/ml) fortynnes i RD-buffer, og deksametason (10 

mM) fortynnes i 100 % etanol. LPS og TNF-α fortynnes i osteoblastinduksjonsmedium 

(Vedlegg A, 1.3), mens deksametason fortynnes i osteoblastinduksjonsmedium uten 

deksametason (Vedlegg A, 1.4). Som kontroll brukes enten osteoblastinduksjonsmediet med 
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deksametason eller uten. Kondisjonert medium suges forsiktig av cellene og kastes. Det 

tilsettes forsiktig 2 ml nytt osteoblastinduksjonsmedium langs brønnkanten med eller uten 

LPS (10 eller 1000 ng/ml), TNF-α (10 eller 50 ng/ml) eller deksametason (50 nM eller 1 µM). 

Deretter inkuberes cellene ved 37 °C og 5 % CO2 i 3, 7 eller 14 dager. Cellene får nytt 

tilsvarende medium hver 3.dag.  

3.3.7 Høsting av kondisjonert medium og celler 
Cellene inspiseres i mikroskop for morfologiske endringer, adherens og celletetthet. Både 

kondisjonert medium og celler høstes etter 3, 7 og 14 dager etter behandling med LPS eller 

TNF-α. 

Høsting av kondisjonert medium 
Det kondisjonerte mediet suges av forsiktig og overføres til 2 ml eppendorfrør og 

sentrifugeres ved 800 rpm i 5 minutter ved romtemperatur. Supernatanten overføres til nye 1,5 

ml eppendorfrør og lagres ved -20 °C frem til analyse. 

Høsting av celler 
De adherente cellene vaskes én gang forsiktig med steril 1X fosfat-bufret saltløsning (PBS) 

(Vedlegg A, 2.1), PBS suges forsiktig av og kastes. Deretter tilsettes 0,5 ml lysisbuffer 

(Vedlegg A, 2.2) i hver brønn slik at cellene lyseres. Det kontrolleres om cellene har løsnet av 

brønnene i mikroskopet. Brønnene skrapes med en celleskraper for å løsne cellene fullstendig. 

Cellelysatet som dannes suges opp med en pipette og overføres til 1,5 ml eppendorfrør. Før 

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

tines deretter raskt på varmeblokk ved 30 °C. Etter siste opptining sentrifugeres cellelysatet 

ved 10 000 G og 4 °C i 5 minutter. Supernatanten pipetteres av og overføres til nye 1,5 ml 

eppendorfrør og kan analyseres direkte eller lagres ved -20 °C frem til analyse. 

3.4 Måling av totalprotein 
Ved konsentrasjonsmåling av totalprotein i cellelysat benyttes en metode beskrevet av 

Bradford [115]. Når det rødbrune fargestoffet ”Coomassie Brilliant Blue G-250” (CBBG) 

bindes til aminosyrene i proteiner i en løsning vil CBBG-protein-komplekset få en blå farge. 

Når dette komplekset dannes skjer det en endring i absorbsjonsmaksimum fra 465 nm til 595 

nm, hvor økningen i absorbsjon på 595 nm blir målt. Økende mengde proteinkonsentrasjon 

vil gi økende kompleksdannelse med CBBG som videre vil både øke fargeintensiteten og 

absorbansen. Konsentrasjonen av totalprotein blir bestemt ved 595 nm i en mikroplateleser 
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[115, 116]. Totalproteinverdiene ble benyttet for å korrigere protease-aktiviteten i 

celleysatene, og til beregning for uttak av cellelysat til acetonfelling før gelelektroforese. 

 

Konsentrasjonen av totalprotein regnes ut ifra en standardkurve med standarder av bovint 

serumalbumin (BSA) som fortynnes i lysisbuffer i konsentrasjonene 0, 50, 100, 200, 300 og 

400 µg/ml. Denne standardkurven benyttes for å beregne om absorbansverdier til µg/ml 

protein. I en gjennomsiktig 96-brønners mikroplate tilsettes det 10 µl av hver standard i 

ønsket antall paralleller. Videre tilsettes 10 µl cellelysatprøve i to eller tre paralleller. Deretter 

tilsettes det 200 µl CBBG-fargereagens fortynnet 1:5 i dH2O (Vedlegg A, 3.1) til standardene 

og prøvene. Mikroplaten står i romtemperatur i 5 minutter for å sikre at CBBG-protein-

komplekset dannes. Videre plasseres mikroplaten i en mikroplateleser (Victor™ X4) hvor 

absorbans ved 595 nm måles. 

3.5 Måling av legumain– og asparaginyl endopeptidase 
(AEP)–aktivitet 
For måling av enzymaktiviteten til legumain brukes metoden beskrevet av Chen et al. og 

Johansen et. al. [14, 117] og et spesifikt fluorescerende peptidsubstrat Z-Ala-Ala-Asn-AMC. 

Dette peptidsubstratet spaltes av asparaginyl endopeptidaser. Ved spalting av dette 

peptidsubstratet frigjøres det en ”leaving group” AMC (7-amino-4-metylkumarin) som har en 

høyere fluorescens i ubundet (fri form) enn når den er bundet til peptidsubstratet. 

Enzymaktivitet måler økning i fluorescens i en mikroplateleser hvor enzymreaksjonene er 

temperaturregulert ved 30 °C. Enzymaktivitet av legumain måles i cellelysat fra hMSC-

TERT4 høstet i lysisbuffer. I THP-1-celler ble det vist at det finnes en eller flere protease(r) 

som kan spalte peptidsubstratet og disse proteasene kalles ukjent AEP [51]. Dette ble også sett 

i hMSC-TERT4-cellene av tidligere masterstudent Guro Arnekleiv (2017) (upublisert data) og 

ukjent AEP hemmes av cysteinproteaseinhibitoren E-64 [118], men ikke legumain [14]. 

 

Det ble først tilsatt 20 µl blindprøve (lysisbuffer) i enten triplikater eller kvartetter og 20 µl av 

ufortynnet cellelysatprøver i duplikater i en svart 96-brønners mikroplate. For måling av 

legumainaktivitet appliseres det to paralleller av hver prøve. Første parallellen tilsettes 5 µl 

dH2O for måling av total AEP-aktivitet. Til den andre parallellen appliseres 5 µl E-64 

(sluttkonsentrasjon; 1 µM). Mikroplateleseren (Victor™ X4) fylles med legumain-assaybuffer 

med ditiotreitol (DTT), pH 5,8, (Vedlegg A, 4.1) fra et 50 ml sentrifugerør. DTT er et 

reduksjonsmiddel som aktiverer cysteinproteaser og tilsettes legumain-assaybuffer 
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umiddelbart før bruk. Mikroplateleseren fylles også med substratoppløsning (Z-Ala-Ala-Asn-

AMC, sluttkonsentrasjon; 34 µM, Vedlegg A, 4.2) fra et 50 ml sentrifugerør. Til hver brønn 

tilsettes det automatisk i mikroplateleseren (Victor™ X4) først 95 µl legumain-assaybuffer 

med DTT og etter 10 minutter tilsettes det 50 µl substratoppløsning. Det sendes ut lysstråle på 

360 nm fra mikroplateleseren som eksiterer AMC og emittert lys måles ved 460 nm [117]. 

Det utføres totalt 10 fluorescensmålinger med 360 sekunder mellom hver måling og 

mikroplateleseren beregner endring i fluorescens per sekund (dF/sek).  

3.6 Måling av cathepsin B–aktivitet  
For måling av enzymaktiviteten til cathepsin B brukes metoden beskrevet av Barrett og 

Kirschke og et spesifikt fluorescerende peptidsubstrat Z-Arg-Arg-AMC [119].  

 

Det ble først tilsatt 10 µl av blindprøven (lysisbuffer) i tre triplikater i en 96-brønners 

mikroplate og 10 µl av hver ufortynnet cellelysatprøve i triplikater i en svart 96-brønners 

mikroplate. Mikroplateleseren fylles med 110 µl cathepsin B-assaybuffer med DTT (Vedlegg 

A, 4.3) til hver brønn fra et 50 ml sentrifugerør. Deretter tilsettes også 50 µl 

substratoppløsning (Z-Arg-Arg-AMC, sluttkonsentrasjon 10 µM, Vedlegg A, 4.4) fra et annet 

50 ml sentrifugerør. Det skal gå minst 10 minutter fra tilsetning av cathepsin B-assaybuffer 

(pH 5,5) med DTT til substratoppløsningen tilsettes, for å sikre aktivering av cathepsin B. 

Aktiviteten ble målt i Victor™ X4 hvor det utføres fluorescensmålinger med 60 sekunder 

mellom hver måling og mikroplateleseren beregner endring i fluorescens per sekund (dF/sek). 

3.7 Måling av celleviabilitet  
For måling av metabolsk aktivitet i ulike celletyper benyttes tretrazoliumsalter med unike 

kjemiske og biologiske egenskaper [120-123]. Disse saltene har en positivt ladet kvarternær 

tetrazolring med fire nitrogenatomer og ringen er omringet av tre aromatringer som ofte består 

av fenylgrupper. Ved en mild reduksjon, vil tetrazoliumringen brytes, og strukturen endres fra 

fargeløs til et svakt farget salt kalt formazan.  

 

MTT (2-(4,5-dimetyl-2-tiazolyl)-3,5-difenyl-2H-tetrazoliumbromid) er en forløper for MTS 

(5-[3-(karboksymetoksy)fenyl]-3-(4,5-dimetyl-2tiazolyl)-2-(4-sulfofenyl)-2H-tetrazolium)). 

MTS (Fig. 3.1) er en modifisert tetrazoliumforbindelse med en positivt ladet tetrazoliumring 

og en negativt ladet sulfonat gruppe på en av fenylringene som sammen danner et ”indre salt” 

og inneholder ”electron coupling reagent (phenazine methosulfate)” (PES). Den positive 
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ladningen fra tetrazoliumringen muliggjør diffusjon over plasmamembranen, mens den svakt 

sure karboksymetoksy-gruppen gjør det vanskeligere å diffundere. Likevel vil MTS, til en 

viss grad, likevel krysse plasmamembranen på grunn av de lipofile egenskapene som kan 

motvirke noe av den svake negative ladningen [121]. 
 

 

 

 

Figur 3. 1. Struktur av MTS-reagens og omdanningen til farget formazanprodukt. MTS reduseres 

av celler til farget formazan som er løselig i cellekulturmediet [124]. 

 

Reduksjon av tretrazoliumsaltene MTS og den løselige, negativt ladede WST-1 (natrium-

5(2,4-disulfofenyl)-2-(4-jodfenyl)-3-(4-nitrofenyl)2H-tetrazolium indre salt) skjer både intra- 

og ekstracellulært (Fig. 3.2). WST-1 reduseres ekstracellulært hvor den krever en intermediær 

elektronakseptor. Elektronakseptorer plukker opp elektroner ved celleoverflaten og kan 

redusere tetrazoliumforbindelsen. MTS–reagenset reduseres i størst grad ekstracellulært, på 

grunn av sin struktur, ved hjelp av en intermediær elektronakseptor og elektroner fra 

intracellulær NADH, men noe intracellulær reduksjon kan også være mulig [121]. 

 

Til en 96-brønners mikroplate tilsettes det 200 µl induksjonsmedium (20 000 celler/brønn) i 4 

replikater for hver konsentrasjon av LPS og TNF-α, kontroll (osteoblastinduksjonsmedium og 

celler), og blindprøve (osteoblastinduksjonsmedium). Cellene inkuberes i 3, 7 eller 14 dager 

ved 37 °C og 5 % CO2. Etter 3, 7 eller 14 dager inkubering måles viabiliteten av cellene. 

Brønnene sjekkes i mikroskopet for eventuelt løse celler og morfologiske endringer noteres. 

Deretter tilsettes 20 µl MTS-reagens til alle brønnene og cellene plasseres inn i en inkubator i 

1-4 timer ved 37 °C og 5 % CO2. Celleviabiliteten måles ved at mikroplaten settes inn i 

mikroplateleseren (Victor™ X4) hvor absorbansen av løselig formazan måles ved 490 nm 

[124].  

3.8 Måling av alkalisk fosfatase (ALP)–aktivitet  
Metalloenzymet alkalisk fosfatase (ALP) katalyserer hydrolyse av fosfatestere ved alkalisk 

pH [125] og benyttes som markør for osteoblastdifferensieringen [126]. Denne metoden 

involverer avspaltingen av fosfat-gruppen i p-nitrofenylfosfat-substratet (pNPP) og danner et 
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gult endeprodukt, løselig p-nitrofenol, når hydrolysert av ALP. I mikroplateleseren estimeres 

absorbansen av p-nitrofenol løst i mediet ved 405 nm [125, 127]. Etter inkubering av cellene i 

3, 7 og 14 dager suges kondisjonert medium forsiktig av og kastes. Deretter vaskes cellene 

med 1 ml PBS og fikseres med 1 ml 3,7 % formaldehyd i 90 % etanol i 1 minutt. 

Formaldehyd suges av og kastes. Brønnene tørkes i romtemperatur under avtrekksskap før 

tilsetning av ALP-substratet p-nitrofenylfosfat som spaltes og absorbansen av p-nitrofenol 

måles i mikroplateleseren (Victor™ X4) ved 405 nm og 37 °C for å beregne µOD/sekund.  

3.9 Måling av matriksmineralisering  
Kvantifisering av matriksmineralisering er en viktig indikator på differensiering av celler 

[128]. Den kalsiumbindende fluorescerende proben IRDye® 800CW BoneTag™ har høy 

affinitet til bein og brukes til in vivo bildebehandling. BoneTag™ er et tetrasyklinderivat 

koblet til IRDye® 800CW som bindes spesifikt til differensierte mineraliserte 

osteoblastkulturer og har emisjonsbølgelengde på 800 nm [128, 129].  

 

Til denne metoden benyttes det en 12-brønners mikroplate. En dag før analysen, ble cellene 

med ulike konsentrasjoner av LPS (0, 10 eller 1000 ng/ml) og TNF-α (0, 10 eller 50 ng/ml) 

inkubert med 2 µl IRDye® 800CW BoneTag ™ slik at 1 ml medium oppnår 2 pmol/ml. Etter 

ett døgn med inkubering av IRDye® 800CW BoneTag™, vaskes cellene med PBS og fikseres 

med 3,7 % formaldehyd i 90 % etanol i 1 minutt. Fikserte celler skannes for måling av 

matriksmineralisering med Odyssey Infrared Imaging System (LI-COR) med bølgelengde 800 

nm, oppløsning på 42 µm, medium kvalitet og intensitet på 1, L1 eller L2.  

3.10 Måling av fettdannelse med Oil Red O  
Denne metoden kan deles inn i tre trinn; tillaging av Oil Red O (ORO) fargeløsningen, 

fiksering av cellene og deretter farging av adipocyttene. Før bearbeidelse av cellene, lages 

fargeløsningen ORO. Fargeløsningen veies opp til ca. 25 mg som blandes godt med 5 ml 

isopropanol og 3,35 ml destillert vann og står urørt i 10 minutter (Vedlegg A 5.1). 

Fargeløsningen er stabil i 2 timer. Før bruk filtreres fargeløsningen forsiktig gjennom et 

Whatman filter nr.1, ved å benytte en trakt og en glassflaske. Når fargeløsningen er klar, 

fjernes kondisjonert medium fra hver cellebrønn (ikke la cellene tørke mer enn 30 sekunder) 

og vaskes forsiktig to ganger med 1 ml PBS slik at cellelaget ikke forstyrres. Det tilsettes 1 ml 

4 % paraformaldehyd i etanol forsiktig til hver cellebrønn og lar det stå i romtemperatur i 10 

minutter. Etter fikseringen av cellene vaskes det med 1 ml 3 % isopropanol og inkuberes med 
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1 ml ORO fargeløsning (Vedlegg A, 5.1) i 1 time ved romtemperatur. Etter inkubering vaskes 

brønnene 2-5 ganger med destillert vann inntil overskuddsfarge er borte. Cellene dekkes 

deretter med litt vann og det tas bilde med mikroskopet. Vannet fjernes og cellene tørkes. Når 

cellene er tørre tilsettes 100 % isopropanol (0,5 eller 1 ml) og lar dette stå på Belly Dancer i 

10 minutter. Isopropanolen høstes for kvantifisering av ORO og 200 µl av hver prøve tilsettes 

i en gjennomsiktig 96-brønners mikroplate og absorbansen av fargeløsningen måles ved 490 

nm i Victor™ X4 for å beregne µOD/sekund [130].  

3.11 Gelelektroforese og immunoblotting 

3.11.1  Acetonfelling av totalprotein i cellelysat 
Før utføring av gelelektroforesen felles totalprotein i cellelysatet i iskald aceton. Hensikten 

med acetonfellingen er å oppkonsentrere mengden av totalprotein i hver prøve til en 

forhåndsbestemt konsentrasjon (10, 15 eller 20 µg/ml) slik at det blir applisert lik mengde 

totalprotein i hver brønn på gelen. Cellelysat og iskald aceton blandes godt (Vortex™) i et 

eppendorfrør i forholdet 20:80 %, og uttak av totalprotein i hver prøve beregnes ut fra 

totalproteinkonsentrasjonen i cellelysatet (Kapittel 3.4). Etter blanding inkuberes 

proteinprøvene i 60 minutter ved -20 °C hvor proteinene denatureres fullstendig med aceton. 

Prøvene sentrifugeres deretter i 20 minutter ved 15 000 G og 4 °C for å få alle proteinene 

samlet i bånd i en pellet. Etter sentrifugering pipetteres supernatanten forsiktig av og kastes. 

Proteinpelleten som er igjen i eppendorfrøret tørkes i 20-30 minutter før tillaging av 

gelelektroforeseprøver (Kapittel 3.10.3).  

3.11.2  Tillaging av gelelektroforeseprøver 
Proteiner må først denatureres, slik at de mister sin tredimensjonale struktur, før de appliseres 

på gelen. Proteinene blir i tillegg tilsatt natriumdodecylsulfat (SDS) for å påføre dem en 

uniform negativ ladning og økt løselighet slik at proteinene vandrer etter molekylstørrelse. 

Her ble det benyttet prøvebuffer (NuPAGE® LDS Sample Buffer 4X) og et reduksjonsmiddel 

(DTT). Proteinpelleten fra acetonfellingen (Kapittel 3.6.1) løses i 13 µl dH2O, 5 µl 4X 

prøvebuffer og 2 µl DTT (500 mM) til et totalvolum på 20 µl. Tilslutt varmes prøvene ved 70 

°C i 10 minutter.  

3.11.3  Gelelektroforese 
Gelelektroforese er en metode for separasjon og identifikasjon av protein i ulike prøvematriks. 

Proteinprøvene tilsettes i brønner på en porøs gel som ved hjelp av elektrisk spenning vil 

vandre mot anoden og separeres etter molekylstørrelse (kDa). Til dette formålet benyttes det 
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vertikal polyakrylamidgelelektroforese (PAGE) hvor proteinene migrerer gjennom porer i 

gelen; porestørrelsen reduseres jo høyere konsentrasjon er av akrylamid [131].  

 

Det anvendes en ferdigstøpt gradientgel (4-12 %) laget av polyakrylamid med 12 brønner. 

Gelen plasseres i gelelektroforesekaret som fylles med 800 ml fortynnet elektroforesebuffer 

(Vedlegg A, 6.1) og i midten av karet tilsettes det 500 µl antioksidant (NuPAGE®). Kammen i 

gelen tas forsiktig av og brønnene skylles litt med elektroforesebuffer med en pipette. Det 

tilsettes en proteinstandard (5 µl Chameleon™ Duo Pre-stained Protein Ladder) for å estimere 

størrelsen på separerte proteiner. Videre appliseres 15 µl (10 µg totalprotein) av prøvene i 

hver sin brønn. Elektroforesen kjøres i 50-60 minutter ved 200 volt.  

3.11.4  Immunoblotting 
For å detektere proteiner separert ved gelelektroforesen benyttes immunoblotting. Proteiner 

separert i polyakrylamidgelen overføres til en nitrocellulosemembran ved hjelp av elektrisk 

strøm [132]. Den blottede nitrocellulosemembranen inkuberes med et primærantistoff som 

bindes spesifikt til ønsket protein. Deretter inkuberes nitrocellulosemembranen med et 

sekundærantistoff som bindes spesifikt til primærantistoffet. Sekundærantistoffet har en 

infrarød fluorescerende gruppe som detekteres ved måling av infrarød fluorescens ved 

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

 

Før man blotter, fuktes filterpapir og nitrocellulosemembran i blottebuffer (Vedlegg A, 6.2) i 

5-10 minutter, og legges i en sandwich. Videre løsnes gelen forsiktig fra gelkassetten og 

overføres på nitrocellulosemembranen. Filterpapir legges forsiktig over gelen og proteiner fra 

gelen overføres til membranen i en blottemaskin ved 25 volt i 30 minutter. Ferdigblottet 

membran farges i 5 minutter med LI-COR protein fargeløsning (REVERT™ total protein 

stain) for å visualisere overførte proteiner og fotografering. Fargen på proteinene fjernes ved 

skylling og vasking med TBS (Vedlegg A, 6.3). For at primærantistoffet skal bindes spesifikt 

til bindingsseter på membranen, blir membranen blokket (blokkerer ikke-spesifikke 

bindingsseter i membranen) med blokkebuffer (Vedlegg A, 6.4) ved romtemperatur og 

vipping i 60 minutter. Etter blokking overføres membranen til et sentrifugerør med 

primærantistoff fortynnet i blokkebuffer med 0,2% Tween i henhold til tabell 3.1 og inkuberes 

over natt ved 4 °C med rulling.  
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Protein Primærantistoff Fortynning 

Legumain  Geit anti-human polyklonalt antistoff mot legumain 1:200 

GAPDH Mus anti-human monoklonalt antistoff mot GAPDH 1:40 000 

 

Etter en natt inkubering fjernes primærantistoffet og filteret vaskes 3-4 ganger i 5-15 minutter 

med vaskebuffer (Vedlegg A, 6.5). Deretter inkuberes membranen med 10 ml fortynnet 

sekundærantistoff (Tabell 3. 2) i blokkebuffer med 0,2% Tween i 60 minutter ved 

romtemperatur og vipping i et sort kammer for å beskytte mot lys. Før man skanner 

membranen vaskes den igjen med vaskebuffer 3-4 ganger i 5-15 minutter.  

 

Sekundærantistoff Fortynning  

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

 

Deretter skannes membranen med Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging System. Det som 

detekteres i Odyssey er den infrarød fluorescerende gruppen IRDye® 800CW som sitter på 

sekundærantistoffet og som gir et grønt signal ved 800 nm.  

 

3.11.5  Reblotting 
Hvis membranen skal benyttes til deteksjon av andre proteiner, må primær- og sekundær-

antistoffet fjernes etter fremkalling. Strippebufferen (NewBlot™ IR Stripping Buffer) 

fortynnes 1:5 med destillert vann. Membranen vaskes med vaskebuffer og inkuberes med 10-

20 ml strippebuffer i 15 minutter ved romtemperatur og vipping. Deretter kastes 

strippebufferen, og membranen vaskes to ganger med vaskebuffer i 5 minutter. En ny 

blokking utføres i 60 minutter, og inkuberes på nytt med et annet primærantistoff. Reblotting 

ble utført av overingeniør Hilde Nilsen. 

3.12 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
Et ELISA-kit (Human Total Legumain DuoSet®) benyttes for kvantifisering av sekrert 

legumain til kondisjonert medium. ELISA, ”enzyme-linked immunosorbent assay”, er en 

metode som benyttes for kvantitativt å detektere antigen i væsker og er mye brukt innen 

laboratoriemedisin. Prøvene tilsettes til brønner i en mikroplate hvor det allerede er bundet et 

 Tabell 3. 1. Primærantistoffer benyttet i denne masteroppgaven 

Tabell 3. 2. Sekundærantistoff benyttet i denne masteroppgaven 
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spesifikt antistoff på overflaten i brønnene og antigenet i prøven adsorberes til antistoffet og 

deretter kan mengden av antigen måles i prøvene [133]. Metoden som ble benyttet i denne 

masteroppgaven er sandwich-ELISA.  

 

Det appliseres 100 µl av ”Capture Antibody”, fortynnet til 2 µg/ml i 1X PBS, til hver brønn i 

en gjennomsiktig 96-brønners mikroplate. Etter applisering tildekkes mikroplaten med en 

plastfilm og oppbevares ved romtemperatur over natt. Dagen etter fjernes ubundet ”Capture 

Antibody” og vaskes tre ganger med 400 µl vaskebuffer (0,05 % Tween i 1X PBS). Videre 

tilsettes 300 µl ”Reagent Dilution” (RD)-buffer som inneholder albumin, til hver brønn for å 

blokkere ikke-spesifikke bindingsseter i brønnene. Mikroplaten tildekkes deretter med 

plastfilm og oppbevares i 1 time ved romtemperatur. Brønnene vaskes deretter tre ganger med 

400 µl vaskebuffer (0,05 % Tween i 1X PBS). Det tilsettes 100 µl i to paralleller av hver 

standard med konsentrasjoner fra 0-2000 pg/ml rekombinant legumain fortynnet i RD-buffer 

og prøvene (kondisjonert medium fra hMSC-TERT4) appliseres fortynnet 1:5 i RD-buffer. 

Mikroplaten tildekkes og oppbevares i romtemperatur i 2 timer. Legumain i prøvene bindes til 

”Capture Antibody”. Vaskingen gjentas som nevnt over. Til hver brønn tilsettes 100 µl av 

”Detection antibody” fortynnet til 0,4 µg/ml i RD-buffer og mikroplaten tildekkes igjen med 

plastfilm og oppbevares ved romtemperatur i 2 timer etterfulgt av en ny vask. ”Detection 

antibody” bindes til legumain som er bundet til ”Capture antibody” på overflaten i brønnene, 

og danner en sandwich. Deretter appliseres 100 µl Streptavidin-”horseradish peroxidase” 

(HRP) fortynnet 1:200 i RD-buffer til hver brønn, mikroplaten dekkes til og oppbevares i 20 

minutter i romtemperatur på et mørkt sted. I dette trinnet bindes Streptavidin til biotin i 

”Detection antibody”. Videre vaskes alle brønnene på nytt og det tilsettes 100 µl 

substratblandingen (”Substrat Solution”) til hver brønn. ”Substrat Solution” lages ved å 

blande fargereagent A (hydrogenperoksid) og fargereagent B (tetrametylbenzidin) i forholdet 

1:1, 15 minutter før bruk. HRP katalyserer redoksreaksjonen der hydrogenperoksid reduseres 

og tetrametylbenzidin oksideres og det dannes et blåfarget oksidert produkt av 

tetrametylbenzidin [134]. Mikroplaten tildekkes og inkuberes i 20 minutter i romtemperatur 

på et mørkt sted. Etter 20 minutter tilsettes det 50 µl stoppløsning (svovelsyre) til alle 

brønnene slik at reaksjonen ikke blir mettet og blandes godt inn ved å dunke forsiktig på 

mikroplaten. Tilsetning av svovelsyre forandrer fargen fra blå til gul. Absorbansen av 

gulfargen måles i en mikroplateleser (Victor™ X4) ved 450 nm.  
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3.13 Statistiske analyser 
I denne masteroppgaven er resultatene presentert som gjennomsnitt ± standardfeil (SEM). 

Gjennomsnittet er beregnet fra parallellene i forsøkene og antallet (n) varierer fra 3-9. 

Signifikansnivået i oppgaven ble satt til å være p<0,05, og tosidig uparet t-test (uparet test, 

Mann-Whitney test) er brukt som statistisk metode. Verdiene fra målinger som var statistisk 

signifikant med tosidig uparet t-test angis i figurene med én stjerne (*, $ og #). De statistiske 

analysene ble beregnet ved hjelp av GraphPad Prism 7 (GraphPad Software, Inc., San Diego, 

CA, USA).  
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4 Resultater 
4.1 Effekt av inflammasjon på regulering av legumain, 

cathepsin B og ukjent AEP i hMSC-TERT4-celler under 

osteoblastdifferensiering 
Ett av målene med denne masteroppgaven var å studere effekter av inflammasjon på legumain 

og cathepsin B i humane mesenkymale stamceller stabilt transfektert med human telomerase 

revers transkriptase (hMSC-TERT4). Denne celletypen ble behandlet med eller uten (kontroll) 

ulike konsentrasjoner av LPS (10 ng/ml og 1000 ng/ml) eller TNF-α (10 og 50 ng/ml) i 

osteoblastinduksjonsmedium (Vedlegg A 1.3) i henholdsvis 3, 7 og 14 dager. Effekter av LPS 

og TNF-α ble testet i forhold til aktivitet, sekresjon til medium og proteinuttrykk av legumain 

og aktivitet av cathepsin B og ukjent AEP. I tillegg ble cellemorfologi undersøkt, samt 

totalprotein, celleviabilitet, osteoblastmarkører (alkalisk fosfatase-aktivitet og 

matriksmineralisering) og fettcelledannelse (Oil Red O-farging).  

4.1.1 Effekt av LPS og TNF-α på legumainaktivitet og -sekresjon  
Kontrollcellene viste signifikant nedgang av legumainaktivitet i cellelysat etter både 7 (45 % 

reduksjon) og 14 dager (83 % reduksjon) dager av osteoblastdifferensieringen i forhold til 

etter 3 dager (Fig. 4.1A-B, hvite søyler), slik tidligere beskrevet i litteraturen [33].  

 

Det ble ikke observert effekt av LPS (10, 1000 ng/ml) verken etter 3, 7 eller 14 dager på 

legumainaktivitet i forhold til kontroll (Fig. 4.1A). På den annen side så økte 

legumainaktiviteten signifikant etter 7 dager (78 % økning) med 50 ng/ml TNF-α i forhold til 

ubehandlet kontroll, mens 10 ng/ml TNF-α viste tendens til økt legumainaktivitet (Fig. 4.1B).  

Sekresjon av legumain (µg/ml) fra de samme LPS- eller TNF-α-behandlede hMSC-TERT4-

cellene ble målt i kondisjonert medium (Fig. 4.1C-D). Legumainsekresjon etter 7 dagers 

behandling med 1000 ng/ml LPS var signifikant lavere i forhold til 10 ng/ml (Fig. 4.1C). Det 

ble sett liknende tendens etter 14 dager (Fig. 4.1C). Behandling med TNF-α endret ikke 

legumainsekresjonen etter 3 og 7 dager, men viste tendens til hemmet sekresjon etter 14 

dager.  
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Figur 4.1. Legumainaktivitet og -sekresjon i hMSC-TERT4-celler etter behandling med eller uten 

LPS eller TNF-α under differensiering til osteoblaster. Humane MSC-TERT4-celler (80 000 

celler/brønn eller 200 000 celler/brønn) ble inkubert med eller uten (kontroll) LPS (A og C; 10 og 

1000 ng/ml) eller TNF-α (B og D; 10 og 50 ng/ml) i 3,7 og 14 dager ved 37 ºC. Legumainaktivitet ble 

målt ved spalting av et fluorescerende peptidsubstrat Z-Ala-Ala-Asn-AMC og beregnet som aktivitet 

som ikke ble hemmet av E-64. Aktiviteten ble korrigert for totalproteinkonsentrasjon (dF/sek/µg 

totalprotein) i cellelysat (A-B). Legumainsekresjon ble målt ved ELISA i kondisjonert medium (C-D). 

$ indikerer p<0,05, sammenlignet med kontroll 3 dager; * indikerer p<0,05, sammenlignet med 

kontroll ved samme tidspunkt; # indikerer p<0,05, sammenlignet med 10 ng/ml LPS ved samme 

tidspunkt (tosidig uparet t-test). Data er presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3-9). 

 

Ved immunoblotting ble molekylære former av legumain undersøkt i cellelysat. Det var 

ønskelig å undersøke om behandling med LPS eller TNF-α påvirket proteinuttrykket av 

legumain i hMSC-TERT4-celler under osteoblastdifferensiering. Generelt var det høyest 

proteinuttrykk av moden form av legumain (36 kDa) både basalt og etter stimulering med 

LPS eller TNF-α (Fig. 4.2) og båndintensiteten reflekterte legumainaktivitet (Fig 4.1A-B). 

Behandling med økende konsentrasjoner av TNF-α viste økende båndintensitet av moden 

legumain 3 og 7 dager under osteoblastdifferensieringen. Tilsvarende ble det detektert høyest 

proteinuttrykk av legumain 3 dager etter differensieringen med LPS. Immunoblotting viste to 

svake proteinbånd for prolegumain rundt 56 kDa, hvor båndet med lavest molekylvekt var 

tydeligst 14 dager etter stimulering med TNF-α. I tillegg var det svake immunobånd for en 
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legumainform på ca. 28 kDa. For å bekrefte lik påsetting av totalprotein ved gelelektroforese 

ble GAPDH (37 kDa) anvendt som kontroll og immunoblottet viste et omtrentlig jevnt 

proteinuttrykk for GAPDH.  

 

 

Figur 4.2. Immunoblott av legumain i hMSC-TERT4-celler under osteoblastdifferensiering og etter 

behandling med eller uten LPS eller TNF-α i 3, 7 og 14 dager. Humane MSC-TERT4-celler (80 000 

celler/brønn eller 200 000 celler/brønn) ble inkubert med eller uten (kontroll) LPS (10 og 1000 ng/ml) 

eller TNF-α (10 og 50 ng/ml) i 3,7 og 14 dager ved 37 ºC. Cellene ble lysert og etter acetonfelling ble 

det påsatt 10 µg totalprotein/brønn. Etter polyakrylamidgelelektroforese (PAGE) ble det utført 

immunoblotting hvor det ble benyttet antistoff mot legumain og skannet med Odyssey® CLx Near-

Infrared Imaging System (LI-COR). GAPDH ble benyttet som ”housekeeping”-kontroll (n=1). 

  

4.1.2 Effekt av LPS og TNF-α på aktivitet av cathepsin B og ukjent AEP i 

hMSC-TERT4-celler 
Enzymaktiviteten av cathepsin B og ukjent AEP ble målt i de samme cellelysatene som for 

legumain (Fig. 4.1). Kontrollcellene var det en svak nedregulering i både cathepsin B- og 

ukjent AEP-aktivitet (Fig. 4.3). I celler behandlet med LPS ble det sett tendens til økt aktivitet 

av cathepsin B etter 7 dager (Fig. 4.3A), mens det ble observert signifikant økning i cathepsin 

B-aktivitet etter 7 dager med begge konsentrasjoner av TNF-α i forhold til kontrollen (Fig. 

4.3B). Ukjent AEP-aktivitet ble beregnet som enzymaktivitet som spaltet peptidsubstratet Z-

Ala-Ala-Asn-AMC, men som ble hemmet av E-64, og aktiviteten var tilnærmet uforandret 

etter stimulering av cellene med både LPS eller TNF-α (Fig. 4.3C-D).  
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Figur 4.3. Cathepsin B- og ukjent AEP-aktivitet i hMSC-TERT4-celler under differensiering og 

etter behandling med eller uten LPS eller TNF-α. Humane MSC-TERT4-celler (80 000 celler/brønn 

eller 200 000 celler/brønn) ble inkubert med eller uten (kontroll) LPS (A og C; 10 og 1000 ng/ml) 

eller TNF-α (B og D; 10 og 50 ng/ml) i 3,7 og 14 dager ved 37 ºC. A-B) Cathepsin B-aktivitet ble målt 

ved spalting av et fluorescerende peptidsubstrat (Z-Arg-Arg-AMC) og korrigert for totalprotein 

(dF/sek/ µg totalprotein) i cellelysat fra hMSC-TERT4. C-D) Ukjent AEP-aktivitet ble målt som 

aktiviteten som spaltet substratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC og beregnet som aktivitet som ble hemmet av E-

64. Data er presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3-9). * indikerer p<0,05, sammenlignet med 

kontroll ved samme tidspunkt (tosidig uparet t-test).  
 

4.1.3 LPS og TNF-α endrer morfologien av hMSC-TERT4-celler  
I denne delen av oppgaven ble det undersøkt for morfologiske endringer av cellene. Figur 4.4 

viser morfologien av hMSC-TERT4-celler etter inkubering i osteoblastinduksjonsmedium 

med eller uten LPS (Fig. 4.4A) eller TNF-α (Fig. 4.4B) i 7 og 14 dager. Det var ingen tydelige 

forskjeller på morfologien av cellene etter 7 dager med hverken LPS eller TNF-α. Cellene 

vokste tettere i midten av brønnen for så å vokse diffust utover i brønnen (ikke vist i Fig. 4.4). 

Etter 14 dager var morfologien til cellene behandlet med TNF-α makrofagliknende med 

trådliknende utvekster i forhold til cellene behandlet med LPS.  
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Figur 4.4. Cellemorfologi av hMSC-TERT4-celler etter behandling med eller uten LPS eller TNF-α 

under differensiering. Humane MSC-TERT4-celler (80 000 celler/brønn) ble inkubert med eller uten 

(kontroll) LPS (A; 10 og 1000 ng/ml) eller TNF-α (B; 10 og 50 ng/ml) i 7 og 14 dager ved 37 ºC. 

Bildene er tatt med 10X forstørrelse i lysmikroskop.   

 

4.1.4 Effekt av LPS og TNF-α på celleviabilitet og totalprotein ved 
differensiering av hMSC-TERT4 til osteoblaster  
Det ble undersøkt om LPS eller TNF-α kunne påvirke celleviabiliteten til hMSC-TERT4-

cellene under differensiering til osteoblaster. Celleviabilitet ble målt ved bruk av MTS-assay. 

Kontrollcellene viste svak tendens til oppregulering av celleviabiliteten i løpet av 14 dager 

under osteoblastdifferensiering (Fig. 4.5A-B). Etter stimulering med LPS ble det ikke sett 

forandring i celleviabilitet (Fig. 4.5A), men det var en tendens til oppregulering av 

celleviabilitet etter 3 dager med TNF-α, men ikke etter 7 og 14 dager (Fig. 4.5B). I praksis 
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oppfatter vi totalproteinkonsentrasjon i lysat som indikasjon på hvor mange celler som er 

lysert. Totalproteinkonsentrasjonen økte svakt i ubehandlede celler etter 7 og 14 dager 

sammenlignet med etter 3 dager. Behandlede celler med henholdsvis LPS (Fig. 4.5C) og 

TNF-α (Fig. 4.5D) viste uforandret totalproteinkonsentrasjon etter 3 og 7 dager, men tendens 

til oppregulering etter 14 dager.  

 

Figur 4.5. Effekt av LPS eller TNF-α på celleviabilitet og totalprotein av hMSC-TERT4-celler 

under differensiering. Cellene (20 000 celler/brønn) ble dyrket i 96-brønnersbrett og ble inkubert 

med eller uten (kontroll) LPS (A og C; 10 og 1000 ng/ml) eller TNF-α (B og D; 10 og 50 ng/ml) i 3, 7 

og 14 dager ved 37 °C. A og C) Celleviabilitet ble målt ved MTS og absorbans ble målt ved 490 nm 

etter 60 minutter. Figuren viser gjennomsnittlig celleviabilitet angitt som prosent av kontroll ± SEM 

(n=3). B og D) Totalprotein ble målt ved Bradford-metoden [115] og absorbans ble målt ved 595 nm 

og presentert som totalprotein (µg/ml) ± SEM (n=3-9) (tosidig uparet t-test).  

 

4.1.5 LPS og TNF-α påvirker alkalisk fosfatase-aktivitet og 
matriksmineralisering  
Det var ønskelig å undersøke om LPS og TNF-α har effekt på osteoblastdifferensieringen ved 

å studere osteoblastmarkørene alkalisk fosfatase og matriksmineralisering under 

osteoblastdifferensieringen. Aktivitet av alkalisk fosfatase (ALP) ble målt ved spalting av p-

nitrofenylfosfat ved pH 9,6 og absorbans ved 405 nm. I kontrollcellene var det en tendens til 
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oppregulering av ALP-aktivitet under osteoblastdifferensieringen fra 3 til 14 dager (Fig. 4.6A-

B, hvite søyler). Det ble også sett en tendens til oppregulering i ALP-aktivitet etter behandling 

med 1000 ng/ml LPS etter 7 og 14 dager (Fig. 4.6A). TNF-α ga konsekvent høyere ALP-

aktivitet både etter 3, 7 og 14 dager (Fig. 4.6B), men ingen av de observerte økningene var 

signifikante.  

 

Matriksmineralisering ble målt etter inkubering med det kalsiumbindende stoffet IRDye® 800 

CW BoneTag™ i ett døgn før cellene ble fiksert og fluorescens målt ved 800 nm i Odyssey® 

CLx Near-Infrared Imaging System. I ubehandlede celler var matriksmineraliseringen nesten 

ikke detekterbar de første 7 dagene, mens etter 14 dager var det en tydelig oppregulering (84 

% økning) (Fig. 4.6C-D, hvite søyler). Matriksmineraliseringen var økt etter 14 dager i celler 

behandlet med enten LPS eller TNF-α (Fig. 4.6C-D), men kun celler inkubert i 14 dager med 

10 ng/ml TNF-α viste signifikant økning (Fig. 4.6D).  

 

Figur 4.6. Effekt av LPS og TNF-α på alkalisk fosfatase-aktivitet og matriksmineralisering på 

hMSC-TERT4-celler under differensiering. Cellene (80 000 celler/brønn) ble inkubert med eller uten 

(kontroll) LPS (A og C; 10 og 1000 ng/ml) eller TNF-α (B og D; 10 og 50 ng/ml) i 3, 7 og 14 dager 

ved 37 °C. A-B) Alkalisk fosfatase-aktivitet (µOD/sek) ble målt ved spalting av p-nitrofenylfosfat ved 

pH 9,6 og absorbans ved 405 nm, og er presentert som µOD/sek ± SEM (n=3-9). C-D) 

Matriksmineralisering ble målt etter inkubering med et kalsiumbindende stoff (IRDye® 800CW 
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BoneTag™) i ett døgn før fiksering og skanning ved 800 nm i Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging 

System og er presentert som fluorescens ± SEM (n=3-9). * indikerer p<0,05 sammenlignet med 

kontroll ved samme tidspunkt (tosidig uparet t-test).  
 

Cellebrønnene ett døgn etter tilsatt IRDye® 800CW BoneTag™ ble fotografert (Fig. 4.7) hvor 

fluorescensen var grønn (800 nm). Sorte områder i brønnene var cellefrie områder på grunn 

av løse celleflak. Bildene er kun fra et forsøk og kan ikke direkte sammenliknes med dataene 

presentert i figur 4.6C-D, men indikerer tendensene.  

Figur 4.7. Bilder av matriksmineralisering i brønner med hMSC-TERT4-celler behandlet med eller 

uten LPS og TNF-α under differensiering. Cellene (80 000 celler/brønn) ble inkubert med eller uten 

(kontroll) LPS (A; 10 og 1000 ng/ml) eller TNF-α (B; 10 og 50 ng/ml) i 3, 7 og 14 dager ved 37 °C. 

Matriksmineralisering ble målt etter inkubering med et kalsiumbindende stoff (IRDye® 800CW 

BoneTag™) i ett døgn før fiksering og skanning ved 800 nm i Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging 

System (LI-COR). Bildet viser av skannede brønner i et representativt forsøk er vist (n=3-9).  

 

4.2 Effekt av deksametason på regulering av legumain ved 
inflammasjon i hMSC-TERT4-celler under 
osteoblastdifferensiering  
I denne delen av oppgaven ble det gjort to ulike forsøksoppsett. Det ene oppsettet var å 

fremstille en ”kronisk inflammasjon” med TNF-α og samtidig behandling med deksametason 

under osteoblastdifferensieringen, hvor hMSC-TERT4-celler kontinuerlig ble behandlet med 

TNF-α (50 ng/ml) med eller uten samtidig behandling med deksametason (50 nM eller 1 µM) 

i 7 og 14 dager (representert i A og B i de påfølgende figurene). Det andre oppsettet var å 
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fremstille en ”akutt inflammasjon” med TNF-α og påfølgende behandling med deksametason 

under osteoblastdifferensieringen, hvor hMSC-TERT4-celler først ble inkubert med TNF-α 

(50 ng/ml) alene i en uke, og deretter en ny uke med TNF-α med eller uten deksametason (50 

nM eller 1 µM) (totalt 14 dager; presentert i C og D i de påfølgende figurene). Disse 

kombinasjonsforsøkene ble utført i samarbeid med masterstudent Iram Abbas. Resultatene 

kan ikke direkte sammenlignes med dataene presenter i Fig. 4.1-4.7, da induksjonsmediet 

brukt i de første forsøkene inneholdt 10 nM deksametason, mens induksjonsmediet var uten 

deksametason i disse kombinasjonsforsøkene.  

 

4.2.1 Effekt av deksametason på aktivitet og sekresjon av legumain ved 

inflammasjon 
Legumainaktivitet ble målt i cellelysat av hMSC-TERT4-celler under 

osteoblastdifferensiering etter ”kronisk inflammasjon” eller ”akutt inflammasjon” med TNF-α 

og henholdsvis samtidig eller påfølgende deksametasonbehandling (Fig. 4.8). Cellene 

behandlet ”kronisk” med TNF-α alene viste en svak nedregulering i legumainaktivitet fra 7 til 

14 dager under differensiering (Fig. 4.8A). Det ble sett en tendens til oppregulering av 

legumainaktivitet etter 7 dager ved samtidig behandling med deksametason, men en 

doseavhengig reduksjon i legumainaktivitet etter behandling i 14 dager (Fig. 4.8A). Ved 

”akutt” inflammasjon med TNF-α og påfølgende deksametasonbehandling (Fig. 4.8C) ble det 

observert svak økning i legumainaktivitet med høyeste deksametasonkonsentrasjon. Ingen av 

de nevnte endringene var signifikante (Fig. 4.8A og C).  

 

Legumainsekresjon ble målt med ELISA i kondisjonert mediet fra de samme hMSC-TERT4-

celler som over (Fig. 4.8B og D). Sekresjon av legumain var kraftig og signifikant hemmet i 

celler behandlet med deksametason (både 50 nM og 1 µM) både ved ”kronisk” inflammasjon 

i 7 og 14 dager (90 % reduksjon) og ”akutt” inflammasjon i 14 dager (82 % reduksjon) i 

forhold til kontroll med TNF-α alene og hemmingen var uavhengig av 

deksametasonkonsentrasjon. 
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Figur 4.8. Legumainaktivitet og -sekresjon i hMSC-TERT4-celler etter behandling med 

deksametason ved inflammasjon. Humane MSC-TERT4-celler (80.000 celler/brønn) ble inkubert med 

A-B) TNF-α (50 ng/ml, kontroll) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM) samtidig i 7 og 14 

dager (”kronisk inflammasjon” med behandling) eller C-D) først en uke med TNF-α (50 ng/ml) alene 

deretter en uke med TNF-α med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM; totalt 14 dager; ”akutt 

inflammasjon” med behandling) ved 37 °C. A og C) Legumainaktivitet (dF/sek/µg totalprotein) ble 

målt i cellelysat ved bruk av substratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC ved pH 5,8 og beregnet som aktivitet som 

ikke ble hemmet av E-64. Legumainaktivitet er korrigert for totalproteinkonsentrasjon og er presentert 

som gjennomsnitt ± SEM (n=3). B og D) Legumainsekresjon (µg/ml) ble målt ved ELISA i 

kondisjonert medium 7 eller 14 dager etter behandling og presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3). 

* indikerer p<0,05 sammenlignet med kontroll ved samme tidspunkt (tosidig uparet t-test).  

 

4.2.2 Effekt av deksametason på aktivitet av cathepsin B og ukjent AEP ved 

inflammasjon 
Kontrollcellene med TNF-α alene viste ingen forandring i cathepsin B- og ukjent AEP-

aktivitet fra 7 til 14 dager ved ”kronisk inflammasjon”, men etter 14 dager og samtidig 

deksametasonbehandling var det en svak nedregulering av både cathepsin B- og ukjent AEP-

aktivitet (Fig. 4.9A-B). Ved ”akutt” inflammasjon med påfølgende deksametasonbehandling 

(Fig. 4.9C-D) ble det vist uforandret cathepsin B-aktivitet og en svak nedregulering av ukjent 

AEP-aktivitet.  
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Figur 4.9. Cathepsin B- og ukjent AEP-aktivitet i hMSC-TERT4-celler etter behandling med 

deksametason ved inflammasjon. Humane MSC-TERT4-celler (80.000 celler/brønn) ble inkubert med 

A-B) TNF-α (50 ng/ml, kontroll) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM) samtidig i 7 og 14 

dager (”kronisk inflammasjon” med behandling) eller C-D) først en uke med TNF-α (50 ng/ml) alene 

deretter en uke med TNF-α med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM; totalt 14 dager; ”akutt 

inflammasjon” med behandling) ved 37 °C. A og C) Cathepsin B-aktivitet (dF/sek/µg totalprotein) ble 

målt i cellelysat ved spaltingen av substratet Z-Arg-Arg-AMC og korrigert for 

totalproteinkonsentrasjon og er presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3) (tosidig uparet t-test). B og 

D) Ukjent AEP-aktivitet (dF/sek/µg totalprotein) ble målt som aktiviteten som spaltet substratet Z-Ala-

Ala-Asn-AMC og beregnet som aktivitet som ble hemmet av E-64. Data er korrigert for 

totalproteinkonsentrasjon og presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3) (tosidig uparet t-test). 

 

4.2.3 Effekt av deksametason på alkalisk fosfatase-aktivitet og 
matriksmineralisering ved inflammasjon 
I en tidligere studie fra Ferreira et al. (2013) ble det vist at inflammasjon ved TNF-α induserer 

mineralisering i humane mesenkymale stamceller, og at deksametason økte både ALP-

aktivitet og mineralisering [71]. I cellene behandlet bare med TNF-α var ALP-aktiviteten og 

matriksmineraliseringen tilnærmet ikke detekterbar (Fig. 4.10). Etter 7 og 14 dager ved 

”kronisk inflammasjon” og samtidig deksametasonbehandling ble det observert tendens til økt 

ALP-aktivitet (Fig. 4.10A). Ved ”akutt” inflammasjon med påfølgende 
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deksametasonbehandling var det tendens til konsentrasjonsavhengig økning i ALP-aktiviteten 

(Fig. 4.10C).  

 

Matriksmineraliseringen ble også målt 7 og/eller 14 dager etter ”kronisk” og ”akutt” 

inflammasjon med og uten deksametasonbehandling (Fig. 4.10B og D). 

Matriksmineraliseringen var knapt detekterbar etter 7 dager med ”kronisk” inflammasjon 

både med og uten deksametasonbehandling (Fig. 4.10B), men var oppregulert etter 14 dager 

og spesielt etter behandling med deksametason. Lignende resultater ble observert for ”akutt” 

inflammasjon og påfølgende deksametasonbehandling (Fig. 4.10D). Både ”kronisk” og 

”akutt” inflammasjon med TNF-α og behandling med 1 µM deksametason ga betydelig 

økning i matriksmineralisering, men dataene var ikke signifikante (henholdsvis Fig. 4.10B og 

D).  

 

Figur 4.10. Alkalisk fosfatase-aktivitet og matriksmineralisering i hMSC-TERT4-celler etter 

behandling med deksametason ved inflammasjon. Humane MSC-TERT4-celler (80.000 celler/brønn) 

ble inkubert med A-B) TNF-α (50 ng/ml, kontroll) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM) 

samtidig i 7 og 14 dager (”kronisk inflammasjon” med behandling) eller C-D) først en uke med TNF-

α (50 ng/ml) alene og deretter en uke med TNF-α med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM; 

totalt 14 dager; ”akutt inflammasjon” med behandling) ved 37 °C. A og C) Alkalisk fosfatase-aktivitet 

(µOD/sek) ble målt ved spalting av p-nitrofenylfosfat ved pH 9,6 og absorbans ved 405 nm, og er 

presentert som µOD/sek ± SEM (n=3) (tosidig uparet t-test). B og D) Matriksmineralisering ble målt 
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ved tilsetning av IRDye® 800CW BoneTag™ og er presentert som fluorescensenheter ± SEM (n=3) 

(tosidig uparet t-test). 
 

Matriksmineraliseringen ble skannet i Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging System ved 800 

nm. Bilder av cellebrønnene (Fig. 4.11) viste en økning i fluorescens etter behandling med 

deksametason både etter ”kronisk” (Fig. 4.11A) og ”akutt” (Fig. 4.11B) inflammasjon, og 

reflekterer dataene presentert i Fig. 4.10.  

 

 
 

Figur 4.11. Bilder av matriksmineralisering i brønner med hMSC-TERT4-celler etter behandling 

med eller uten deksametason ved inflammasjon. Humane MSC-TERT4-celler (80.000 celler/brønn) 

ble inkubert med A) TNF-α (50 ng/ml, kontroll) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM) 

samtidig i 7 og 14 dager (”kronisk inflammasjon” med behandling) eller B) først en uke med TNF-α 

(50 ng/ml) alene og deretter en uke med TNF-α med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM; totalt 

14 dager; ”akutt inflammasjon” med behandling) ved 37 °C. Matriksmineralisering ble målt 

med Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging System (LI-COR) ved 800 nm etter tilsetning av IRDye® 

800CW BoneTag™. Et representativt forsøk er vist (n=3).  

 

4.2.4 Cellemorfologi og fettinnhold endres etter behandling med 
deksametason ved inflammasjon  
Som vist i figur 4.4 så viste TNF-α-behandlede hMSC-TERT4-celler dyrket i 

induksjonsmedium med 10 nM deksametason ingen tydelige morfologiske endringer etter 7 

dager, mens etter 14 dager var cellene makrofagliknende med trådliknende utvekster. Celler 

dyrket i induksjonsmedium uten deksametason ved ”kronisk” inflammasjon med TNF-α viste 
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ovalformede celler. Samtidig behandling med TNF-α og deksametason ga cellene et 

trådlikende utseende etter 7 dager og uavhengig av deksametasonkonsentrasjon. Etter 14 

dager ved ”kronisk” inflammasjon var cellene ”fetere” trådliknende og med hvite felter i 

cellebrønnen. Ved ”akutt” inflammasjon med TNF-α og påfølgende deksametasonbehandling 

var cellemorfologien uforandret, men tettheten økte (data ikke vist for ufargede celler). 

 

For å visualisere om hMSC-TERT4-cellene hadde endret fettinnhold etter ”kronisk” eller 

”akutt” inflammasjon med eller uten deksametasonbehandling ble det benyttet den fettløselige 

fargeløsningen Oil Red O (ORO) for farging av nøytrale triglyserider og lipider [111, 130, 

135]. For å redusere feilvurdering av cellefargingen, ble cellene studert blindkontrollert av 

overingeniør Hilde Nilsen og stipendiat Tatjana Bosnjak. TNF-α-kontrollen ved ”kronisk” 

inflammasjon hadde ingen antydning til rødfarging etter 7 dager, mens etter 14 dager var det 

tydelige røde ”cellekolonier” som kan indikere innhold av lipider (Fig. 4.12A). Samtidig 

behandling med TNF-α og deksametason ga flere røde celler og indikasjon på økt fettinnhold. 

Figur 4.12B viser celler ved ”akutt” inflammasjon og det var anelse til rødfargede områder i 

cellene behandlet med TNF-α alene, tilsvarende som TNF-α-kontrollen ved ”kronisk” 

inflammasjon, mens det ved 50 nM og 1 µM deksametason ikke ble sett rødfarging.  

 

Etter visualisering av cellene med mikroskop, ble ORO kvantifisert. ORO ble løst ved 

tilsetning av 100 % isopropanol til cellebrønenen, avpippettering og måling av absorbans. 

Isopropanolløsningen ble farget svakt rosa og absorbansen av de ulike prøvene var tilnærmet 

like og uavhengig av behandlingen av cellene (data ikke vist).  



44 
	

 

Figur 4.12. Oil Red O-farging av hMSC-TERT4-celler etter behandling med deksametason ved 

inflammasjon. Humane MSC-TERT4-celler (80.000 celler/brønn) ble inkubert med A) TNF-α (50 

ng/ml, kontroll) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM) samtidig i 7 og 14 dager (”kronisk 

inflammasjon” med behandling) eller B) først en uke med TNF-α (50 ng/ml) alene og deretter en uke 

med TNF-α med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM; totalt 14 dager; ”akutt inflammasjon” 

med behandling) ved 37 °C. A og B) Cellene er farget med Oil Red O og bilder er tatt med 10X 

lysmikroskop med fargespekter (n=3). 
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5  Diskusjon 
I denne masteroppgaven ble det sett at inflammasjon fremkalt in vitro under 

osteoblastdifferensiering av humane mesenkymale stamceller (hMSC) ved hjelp av 

lipopolysakkarid (LPS) eller tumornekrosefaktor-alfa (TNF-α) oppregulerte de proteolytiske 

enzymene legumain og cathepsin B. Det ble vist en økende effekt i proteaseaktivitet i TNF-α-

behandlede celler, men nedregulerende effekt av LPS på legumainsekresjon. Uttrykk av 

moden form av legumain (36 kDa) var høyest etter behandling med enten LPS eller TNF-α i 

forhold til ubehandlede celler. Det ble også vist at TNF-α oppregulerte matriksmineralisering. 

Det ble funnet at LPS har en konsentrasjonsavhengig nedregulerende effekt på 

legumainsekresjon. I tillegg ble det funnet at deksametason nedregulerer aktivitet og uttrykk 

av legumain, cathepsin B-aktivitet, og osteoblastmarkørene (alkalisk fosfatase og 

matriksmineralisering) ved inflammasjon.  

 

Inflammasjon er en viktig faktor i beintapssykdommer og indikerer at immunsystemet 

påvirker beinhomeostasen negativt [75]. Det har blitt vist at hMSC har immunosuppressive og 

immunomodulerende egenskaper [136] og at hMSC migrerer til områder med stress og 

inflammasjon for å reparere skadene [137]. Ved inflammatoriske sykdommer og generell 

inflammasjon, er dysregulering av proteaser en viktig faktor [138]. Oppregulering i 

proteaseaktivitet kan resultere i irreversible og ukontrollert proteolytisk aktivitet som 

potensielt er skadelig [3, 5]. Det er kjent at legumain og cathepsin B er assosiert med ulike 

sykdommer hvor inflammasjon er involvert som ulike kreftformer [48], aterosklerose [50], 

Alzheimers [54] og osteoporose [33]. Studier tyder på at LPS indirekte stimulerer 

osteoklastdifferensiering ved å hemme osteoblastmarkører som hemmer 

osteoblastdifferensiering [75, 87-91] Det har nylig blitt beskrevet at legumain hemmer 

osteoblastdifferensiering og beinmineralisering ved degradering av fibronektin [29]. I tillegg 

er det funnet bindingsseter for NF-κB i legumainpromotoren og både LPS [81] og TNF-α [85] 

er beskrevet som aktivatorer av NF-κB. Dette indikerer sammenheng mellom LPS og TNF-α 

på regulering av legumain [71]. Ved behandling av inflammasjon benyttes glukokortikoider 

som er kjent for å indusere osteoporose. Deksametason brukt i denne oppgaven er beskrevet å 

hemme osteoblastdifferensieringen av hMSC [72-74]. 

 

En mulig mekanisme bak de hemmende effektene av de inflammatoriske mediatorene på 

osteoblastdifferensiering kan være effekter på regulering av legumain og cathepsin B. Derfor 
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var det ønskelig å undersøke effekter av disse inflammatoriske mediatorene på regulering av 

cysteinproteasene og osteoblastmarkører under differensiering av hMSC-TERT4-celler. Det 

ble også undersøkt hvordan deksametason påvirket regulering av cysteinproteasene og 

osteoblastmarkørene under osteoblastdifferensiering på hMSC-TERT4-celler ved TNF-α-

mediert inflammasjon.  

 

Beinmarg inneholder mesenkymale stamceller som kan differensieres til ulike mesenkymale 

cellelinjer. Humane MSC bidrar til endogen tilheling av skadet vev hvor det ofte er 

inflammasjon eller celler bidrar i tilstander som fedme, diabetes, artritt og osteoporose [70]. 

Disse stamcellene blir brukt til transplantasjon i skadet skjelettvev eller ved beinsykdommer 

[70, 139]. Det er beskrevet at hMSC har immunosuppressive og immunmodulerende 

egenskaper [136, 140] ved å migrerer til områder med stress og inflammasjon for å reparere 

skadene [137].  

 

I denne studien ble det benyttet en stamcellelinje av humane mesenkymale stamceller (hMSC) 

som er en forløper for blant annet osteoblaster. For å øke levetiden og opprettholde fenotypen 

til hMSC er cellene transfektert med genet for human telomerase revers transkriptase 

(hTERT) [110, 111]. Ved blant annet inflammasjon blir stamceller eksponert for ulike 

patogener som medfører forandring i proliferasjon, migrasjon og differensiering [81]. Denne 

cellelinjen ble valgt på bakgrunn av samarbeid med forskere ved Odense universitetssykehus 

som har laget cellelinjen [110, 111] og publiserte studier som viser at LPS og TNF-α har en 

inflammatorisk effekt på humane mesenkymale stamceller og osteoblastdifferensieringen [81, 

141]. I tillegg har vår forskningsgruppe i samarbeid med Odense vist at uttrykk og aktivitet av 

legumain kan reguleres under osteoblastdifferensiering [33].  

 

I dette arbeidet ble det benyttet basalmedium for tillaging av osteoblastinduksjonsmedium. 

Basalmedium inneholder ”minimal essensial media” (MEM) med fenolrødt som pH-indikator 

og L-glutamin, 10 % (v/v) ”fetal bovint serum” (FBS), 1 % penicillin og 100 ng/ml 

streptomycin. For å indusere osteoblastdifferensiering ble basalmediet tilsatt 10 ng/ml L-

askorbinsyre, 1 M β-glyserofosfat, 10 nM deksametason og 10 µM 1α25-dihydroksyvitamin 

D3 [75, 89].  

 

Bellows et al. (1991) undersøkte hvilken effekt de ulike stoffene i induksjonsmediet har på 

differensiering av stamcellene. Føtalt bovine serum fremmer celleoverlevelse, celledeling, og 
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metabolisme. Askorbinsyre, vitamin C, er tilsatt slik at kollagen type 1 fibriller skal kunne 

samles. Tilsetning av askorbinsyre til induksjonsmediet øker også ALP-aktivitet og forsterker 

evnen 1,25(OH2)D3 (vitamin D3) har til å øke ALP-aktiviteten [142, 143]. Βeta-glyserofosfat 

er en eksogen kilde til fosfat og fremmer mineralisering [71, 142, 143]. Det har blitt vist at β-

glyserofosfat tilsatt cellekulturer danner mineralisert osteoid (ikke-mineralisert del av 

beinmatriks) in vitro [142]. I en annen studie ble det undersøkt hvordan de ulike metodene for 

osteoblastdifferensiering fører til økning i ALP-uttrykk og matriksmineralisering. 

Osteoblastinduksjonsmediet inneholder MEM som er sammensatt av ulike næringsstoffer for 

å fremme cellevekst [144]. Tilsetning av deksametason gir cellene kubisk form, stimulerer 

ALP mRNA, og hemmer bein-sialoprotein som er viktig for dannelse av bein [143]. Det ble 

vist at behandling av cellene med 10 nM eller 100 nM deksametason stimulerer ALP-aktivitet 

første uken under differensiering, mens etter tre uker vil 100 nM deksametason hemme ALP-

aktiviteten. Det har blitt funnet at BMSC fra ulike arter og laboratorier produserer konsekvent 

høyere ALP-aktivitet når dyrket i 10 nM deksametason [145], i forhold til 100 nM 

deksametason [146]. Konsentrasjon av deksametason på 100 nM i mediet gir tendens til 

differensiering av stamceller til adipocytter [143]. I en annen studie ble det gjort in vitro 

analyse av hMSC hvor det ble funnet at 10 nM deksametason er optimal konsentrasjon for 

økning av mineralisering og tilsvarer fysiologisk nivå av glukokortikoid [147].  

5.1 Cellulære effekter av LPS  
Biologiske effekter av LPS medieres gjennom binding til TLR4 som blant annet finnes på 

hMSC [81] og osteoblaster [75], med påfølgende oppregulering av proinflammatoriske gener. 

TNF-α er et av cytokinene som frigjøres ved aktivering av transkripsjonsfaktoren NF-κB [83, 

86, 96]. Legumain er regulert i flere inflammatoriske sykdommer som nevnt over. Det er 

bindingsseter for NF-κB i legumainpromotor og LPS er beskrevet som aktivatorer av NF-κB 

[81]. Dette kan tyde på sammenheng mellom effekter av LPS in vivo og reguleringen av 

legumain [104]. I studier gjort på ulike cellemodeller, som for eksempel hMSC eller 

osteoblaster, er det benyttet konsentrasjoner i området 2-5000 ng/ml LPS [79, 81, 91, 148, 

149]. I denne masteroppgaven ble det valgt å behandle cellene med enten 10 ng/ml eller 1000 

ng/ml LPS i samarbeid med forskere ved Odense universitetssykehus [110, 111] og publiserte 

studier.  

 

I våre forsøk viste differensiering av hMSC en signifikant nedregulering av legumainaktivitet 

etter 7 og 14 dager i forhold til etter 3 dager. En tidligere studie utført av Jafari et al. (2017) 
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fant at både uttrykk og aktivitet av legumain oppreguleres noe under tidlig fase (dag 1-6) og 

deretter nedreguleres under senfase (dag 6-18) i osteoblastdifferensiering av hMSC [33]. 

Dataene i denne masteroppgaven bekreftet dette. Behandling med LPS viste signifikant 

reduksjon i legumainsekresjon med 1000 ng/ml LPS i forhold til 10 ng/ml etter 7 dager. Det 

ble ikke sett endring i legumainaktivitet etter 3, 7 og 14 dager i forhold til kontrollen. Det ble 

vist å være sammenheng mellom legumainaktivitet og immunobåndet av den modne formen 

av legumain (36 kDa). I celler behandlet med LPS ble det målt lav legumainaktivitet etter 14 

dager, som kan ha sammenheng med observert akkumulering av proformen (56 kDa). Dette 

kan skyldes mindre prosessering av prolegumain, og reflekterer arbeidet fra Jafari et al. [33] 

og legumain nedregulering under senfase av osteoblastdifferensiering (6-18 dager). I en 

tidligere masteroppgave i farmasi ble det funnet at legumain- og cathepsin B-aktivitet ikke ble 

påvirket av LPS i RAW264,7 makrofager fra rotte [150], som stemmer godt med resultatene 

fra denne masteroppgaven. Helhetlig ble det i denne masteroppgaven vist at LPS kan ha en 

konsentrasjonsavhengig effekt på legumainsekresjon i hMSC-TERT4-celler under 

osteoblastdifferensiering.  

 

Det ble også observert et svakt immunobånd for en legumainform på ca. 28 kDa i hMSC 

stimulert både med og uten LPS etter 3 dager. I LPS-behandlede celler ble dette båndet borte 

etter 7 og 14 dager, men ikke i kontrollceller. I en tidligere masteroppgave ble det observert at 

en legumainselektiv aktivitetsbasert probe bandt til en legumainform på 25 kDa, og at denne 

formen derfor mest sannsynlig er aktiv og et mulig degraderingsprodukt av moden form på 36 

kDa [151]. Det ble også funnet i en annen masteroppgave at legumainformen på 25 kDa 

finnes i M2-makrofager differensiert fra THP-1-celler [152]. I vårt laboratorium ble det nylig 

også sett en legumainform på 28 kDa under osteoblastdifferensiering av hMSC når 

induksjonsmediet ikke inneholdt deksametason (Iram Abbas, upublisert data). Ved tilsetting 

av deksametason i basalmedium ble det observert høyest uttrykk av 28 kDa legumain etter 3 

dager, gradvis reduksjon etter 7 dager, men ingen deteksjon etter 14 dager (upublisert data). 

Det kan dermed antas at det observerte båndet for legumain på 28 kDa er tilstede i hMSC-

TERT4-celler både før og under osteoblastdifferensiering.  

 

I en tidligere studie ble det funnet at så mye som 70 % av asparaginylendopeptidase (AEP)-

aktiviteten i THP-1-makrofager ble hemmet av cysteincathepsininhibitoren E-64, som 

indikerer at cysteincathepsiner utgjør en stor andel av AEP-aktivitet i disse cellene [51]. I 

hMSC-TERT4-celler viste cathepsin B- og ukjent AEP-aktivitet lik tendens hvor aktiviteten 
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var noe redusert etter 3 dager, oppregulert etter 7 dager og uforandret etter 14 dager av 

osteoblastdifferensieringen. I litteraturen er det beskrevet at 25 µg/ml LPS først induserer 

cathepsin B-aktivitet i THP-1-celler etter 3-5 dager for så å gi reduksjon etter 6 dager [153]. 

Cathepsin B-uttrykk er også vist til å øke i monocytter etter 6 timers behandling med LPS 

[148]. Samlet sett ser det ut til at cathepsin B i hMSC-TERT4-celler ikke responderer likt på 

LPS i forhold til de omtalte studiene. Dette kan komme av at hMSC har immunmodulerende 

egenskaper [136, 140] som kanskje utøves ved LPS-indusert inflammasjon eller at det er 

benyttet ulike celletyper hvor responsen på LPS er forskjellig. Det ser også ut til at 

cysteinproteasene legumain, cathepsin B og ukjent AEP oppreguleres noe 7 dager etter 

behandling med LPS i hMSC-TERT4-celler som skiller seg fra cathepsin B-aktiviteten i THP-

1-celler. 

 

Det er kjent at LPS i lave doser er fordelaktig for verten ved å stimulere immunforsvaret og 

øke resistens mot infeksjoner. Høye doser av LPS i blodbanen vil kunne gi septisk sjokk 

syndrom med takykardi, feber, leukopeni, hypotensjon, koagulasjon, og multi-organ svikt. 

Høyt nivå av LPS kan stimulere til frigjøring av cytokiner når det bindes til TLR4 på 

osteoblaster [154]. Celleviabilitet og totalproteinkonsentrasjon ble målt med henholdsvis 

MTS-assay og Bradford-metoden for å undersøke korrelasjon mellom levende celler og 

mengde protein, i tillegg se om LPS er cytotoksisk for hMSC. Totalproteinkonsentrasjon ble 

også benyttet til korrigering av legumain-, cathepsin B-, og ukjent AEP-aktivitet.  

 

Det så ut til at viabiliteten av cellene ikke var særlig påvirket av behandling med LPS. I en 

tidligere studie ble det vist at LPS (40 eller 50 µg/ml) hadde en doseavhengig induserende 

effekt på apoptose av humane mesenkymale stamceller fra navlestreng (hUCMSC) målt med 

MTT-assay etter 24 timer, men lave konsentrasjoner av LPS ga tendens til økt celleviabilitet 

[155]. I en annen studie ble celleviabilitet målt med trypanblått og MTT-assay av MC3T3-E1 

celler (osteoblastcellelinje fra mus) behandlet med 10, 100 eller 1000 ng/ml LPS i 1, 3, 5, 7 og 

9 dager. Her ble det funnet at LPS signifikant reduserte viabiliteten i forhold til kontroll [89]. 

Dette står i kontrast til funnene i denne masteroppgaven, hvor LPS ikke viste effekt på 

celleviabilitet under differensiering av i hMSC-TERT4-celler. Humane MSC har 

immunmodulerende egenskaper [136, 140] som kan beskytte mot de toksiske effektene av 

LPS på celleviabiliteten. I en tidligere studie ble det observert at behandling med MSC 

reduserer multippel organsvikt og reduserer dødelighet ved å redusere cytokinproduksjon i 

C57Bl/6J mus med indusert sepsis [156]. Denne studien verifiserer immunmodulerende 
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effekter hMSC-TERT4-celler mest sannsynlig har ved LPS-behandling under 

osteoblastdifferensiering.  

 

Totalproteinkonsentrasjon oppfattes som et semikvantitativt mål på hvor mange celler som er 

lysert. Måling av totalprotein var uforandret de 7 første dagene av osteoblastdifferensieringen 

for deretter å øke noe etter 14 dager og behandling med LPS. Generelt kan økt totalprotein 

skyldes celledeling og flere antall celler under osteoblastdifferensieringen og videre kan 

dannelse av proteiner i samsvar med økt matriksmineralisering og ALP-aktivitet forklare økt 

totalprotein. Under osteoblastdifferensieringen av hMSC skilles det ut ulike type proteiner 

[157]. Det ble observert hvite områder i cellebrønnene etter fiksering som indikerer dannelse 

av ekstracellulær matriks som sekreres, og deponeres til plastbrønnene som kan være grunnen 

til den økte totalproteinkonsentrasjonen etter 14 dager. Deponerte proteiner blir med i 

løsningen når man lyserer cellene, og kan derfor bidra til totalproteinkonsentrasjon i 

cellelysatene. Dette indikerer sammenheng mellom økt totalproteinkonsentrasjon, 

matriksmineralisering og alkalisk fosfatase-aktivitet. Totalproteinkonsentrasjon ble også 

benyttet også for korrigering av legumain-, cathepsin B-, og ukjent AEP-aktivitet. Korrigering 

av enzymaktiviteter med totalproteinkonsentrasjon kan være unøyaktig. Celleviabiliteten var 

stort sett uendret men totalprotein økte, som kan bety mer protein per celle.  

 

I litteraturen omtales alkalisk fosfatase som en superfamilie av metalloenzymer som 

katalyserer hydrolytiske spaltingen av fosfater fra ulike molekyler [158]. Osteoblaster 

uttrykker vevs-uspesifikk alkalisk fosfatase (TNAP; ”tissue non-spesific alkaline 

phosphatase”) og enzymet brukes som markør for osteoblastdifferensiering [159]. Det har 

blitt vist at TNAP ”knockout” mus har defekt beinmineralisering [160]. Måling av 

osteoblastmarkørene ALP-aktivitet og matriksmineralisering har blitt benyttet i tidligere 

studier både for andre type celler og humane mesenkymale stamceller [128, 129, 161]. I 

litteraturen er det vist at LPS hemmende effekt på osteoblastdifferensiering uttrykket av disse 

osteoblastmarkørene [87, 89, 162]. Fosfatgrupper i LPS er essensielle for biologisk aktivitet. 

Den inflammatoriske responsen settes i gang når LPS bindes til TLR4 reseptorkomplekset 

[76]. I litteraturen er det beskrevet at ALP i tarmen detoksifiserer fosfatgruppene i LPS som 

fører til en konformasjonsendring i LPS, hemmet binding av LPS til TLR4-komplekset og 

redusert toksisitet ved akutt inflammasjon [158, 163-166]. Det har blitt observert at LPS øker 

ALP-aktiviteten, mens detoksifisert LPS ikke har effekt på ALP-aktivitet [163]. Denne 

masteroppgaven viste tidsavhengig økning av ALP-aktiviteten i hMSC-TERT4-celler 
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stimulert både med og uten LPS under osteoblastdifferensiering. I en tidligere studie ble det 

vist at 10 ng/ml LPS har en hemmende effekt på ALP-aktivitet i osteoblaster fra C57BL/6 

mus i forhold til kontroll i løpet av to uker [75]. Lik tendens ble vist i en tidligere studie hvor 

det ble målt lavere ALP-aktivitet i MC3T3-E celler (osteoblastcellelinje fra mus) etter 8 timer 

og behandlet med 0-400 ng/ml LPS [87]. Tilsvarende observasjoner ble observert i en annen 

studie hvor cellene ble behandlet i 24 timer med 10-1000 ng/ml LPS [89]. I denne 

masteroppgaven ble ALP-aktivitet målt etter 3,7 og 14 dager i celler behandlet med 10 eller 

1000 ng/ml LPS. I de overnevnte studiene ble det observert hemmende effekt av LPS på 

osteoblastmarkører [75, 87, 89], mens i denne masteroppgaven ble det derimot vist at LPS 

hadde induserende effekt på både ALP-aktivitet og matriksmineralisering i forhold til 

kontroll.  

 

Det ble observert oppregulering av matriksmineralisering for cellene behandlet med LPS. I 

tidligere studier er det vist at LPS hemmer osteoblastdifferensiering i C57BL/6 mus og 

MC3T3-E-celler ved å nedregulere matriksmineralisering [75, 87]. I begge overnevnte 

studiene ble det benyttet ”Von Kossa farging”-metoden for måling av matriksmineralisering, 

hvor sølvioner reagerer med fosfat og karbonat i mediet [167] og målingene ble gjort 24 timer 

etter LPS-behandling [75]. I mitt arbeid ble det målt fluorescens av det kalsiumbindende 

stoffet IRDye® 800CW BoneTag™ etter 3, 7 og 14 dager. Også i dette tilfelle ble det vist 

motsatte funn i nevnte studier i forhold til mitt arbeid hvor matriksmineralisering økte 

betraktelig etter behandling med LPS. Her må man ta i betraktning både tidspunktene på når 

matriksmineralisering ble målt og metoden som ble benyttet. I studien gjort av Bonewald et 

al. (2003) ble det vist at ”Von Kossa” ikke er tilstrekkelig metode alene for måling av 

matriksmineralisering, og det er anbefalt å utføre ”Alizarin Red S staining” for å bekrefte 

funnene [168]. I en annen studie ble det blant annet vist at fluorescerende signaler fra proben i 

BoneTag signifikant korrelerer med ”Alizarin Red S staining”. BoneTag viste seg også til å 

være mer sensitiv for små forandringer i mineralisering enn ”Alizarin Red S” og kan være en 

mer robust metode og viste at matriksmineralisering økte under differensiering av osteoblaster 

fra KS483 museceller [129].  

 

”Wheat germ agglutinin” (WGA) er en av de mest brukte lektinene som bindes spesifikt til N-

acetylglukosamin og N-acetylneuraminsyre på celleoverflater av normale og ondartet celler 

[169, 170]. WGA-konjugater kan også bindes til formaldehyd-fikserte celler [171]. Det er 

også vist at WGA bindes til bruskmatriks i luftrøret av rotte [172] og WGA kan eventuelt 
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brukes enten samtidig eller etter BoneTag-analysen. Kalsium er et viktig ion med ulike 

cellulære egenskaper som aktivering av enzymer og proteiner [173], som også skilles ut av 

cellene i mediet, mens BoneTag er et tetrasyklinderivat som bindes til kalsium [129], og dette 

kan gjøre analysen unøyaktig. 

 

Det ble ikke observert morfologiske endringer av celler behandlet med LPS i forhold til 

kontroll. I cellebrønner behandlet med LPS ble det observert hvite områder etter 14 dager som 

kan være starten på dannelsen av ekstracellulær matriks. De hvite områdene kan forklares ved 

at det under osteoblastdifferensiering skilles ut ekstracellulære matriksproteiner for eksempel 

kollagen, som etter hvert er starten på dannelsen av mineralisert bein [157, 174, 175]. Dette 

observeres også i cellebildene. Aktive osteoblaster har en karakteristisk kubisk form [157, 

176]. Funnene i denne masteroppgaven viste at ALP-aktivitet og matriksmineralisering økte 

med økende konsentrasjoner av LPS, og at disse osteoblastmarkørene økte over tid og var 

høyest 14 dager etter start av osteoblastdifferensieringen. Resultatene tyder på at LPS 

stimulerer osteoblastdifferensieringen som reflekteres i den oppregulerende effekten LPS har 

på osteoblastmarkørene.  

5.2 Cellulære effekter av TNF-α  
TNF-α kan stimulere NF-κB ved å bindes til tumornekrosefaktor reseptor-1 (TNFR1) og 

resulterer i produksjon av proinflammatoriske cytokiner [96]. TNFR1 finnes på immunceller 

som makrofager og dendritter, men også på hMSC [96]. I studier gjort på blant annet hMSC 

og osteoblaster er det anvendt konsentrasjoner i området 10-100 ng/ml TNF-α [96, 177-179]. 

I en tidligere studie til ble det beskrevet at bindingsseter for NF-κB er funnet i 

legumainpromotoren [104]. I en annen studie ble det forklart at legumain hemmer 

mineralisering som resulterer i hemmet osteoblastdifferensiering [33]. I denne 

masteroppgaven ble det valgt å behandle cellene med enten 10 ng/ml eller 50 ng/ml TNF-α i 

samarbeid med forskere ved Odense universitetssykehus [110, 111] og publiserte studier.  

 

I dette arbeidet ble det observert at TNF-α-behandling ga signifikant oppregulert 

legumainaktivitet etter 7 dager. Det ble sett størst effekt på legumainaktivitet og uttrykk av 

moden form (36 kDa) i celler behandlet med 50 ng/ml TNF-α i 7 dager. Det ble målt lav 

legumainaktivitet etter 14 dager, som kan ha sammenheng med observert akkumulering av 

proformen (56 kDa). I tillegg ble det også observert et svakt immunobånd for en 

legumainform på ca. 28 kDa i hMSC stimulert med TNF-α. For TNF-α-behandlede celler var 
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det svakere intensitet på dette immunobåndet etter både 3, 7 og 14 dager enn etter behandling 

med LPS, som diskutert foran. Det har også blitt sett at TNF-α selektivt øker sekresjon av 

cathepsin B fra synoviale fibroblast-liknende celler fra revmatiske pasienter [105]. Dette kan 

indikere at TNF-α har en oppregulerende effekt på cysteinproteaser som legumain og 

cathepsin B.  

 

Det er beskrevet i litteraturen at TNF-α fører til apoptose av osteoblaster [180]. I denne 

masteroppgaven viste stimulering med TNF-α en tendens til økt celleviabilitet etter 3 dager, 

men ingen endring etter 7 og 14 dager. I en tidligere publikasjon ble det vist at MC3T3-E1-14 

celler og ”fetal calvaria celler” dyrket i TNF-α i 4 dager ikke hemmet celleviabiliteten som 

ble målt med trypanblått og alamarblått-reduksjon [162]. I tillegg er det i annen studie blitt 

demonstrert at cathepsin B ”knockout” mus er resistente mot TNF-α-mediert apoptose av 

hepatocytter og gir leverskade. Det spekuleres i om det er en cellulær sammenheng mellom 

cathepsin B-aktivitet og økt skader på grunn av TNF-α i lever [181, 182]. I en annen studie er 

det sett at TNF-α oppregulerer celleviabilitet etter 14 dager med lave konsentrasjoner av TNF-

α (5 ng/ml) i forhold til kontroll [183]. Funnene i denne masteroppgaven er forskjellig fra 

resultatene i nevnte studier, som kan komme av hvilke type celler som har blitt benyttet i 

studien og hvilke medium disse cellene har blitt dyrket i.  

 

Måling av totalprotein var uforandret de 7 første dagene etter osteoblastdifferensieringen for 

deretter å øke etter 14 dager ved behandling med TNF-α. I dette arbeidet hadde TNF-α 

induserende effekt på både ALP-aktivitet og matriksmineralisering i forhold til kontroll. Som 

forklart tidligere kan den økte totalproteinkonsentrasjonen komme av dannelse av 

ekstracellulær matriksproteiner under osteoblastdifferensiering [157] av hMSC-TERT4-celler.  

 

Resultatene presentert i dette arbeidet viste at hMSC-TERT4-celler behandlet med 10 ng/ml 

TNF-α signifikant oppregulerte matriksmineralisering etter 14 dager. ALP-aktivitet og 

matriksmineralisering øker ved økende konsentrasjoner av TNF-α. Disse osteoblastmarkørene 

øker over tid og var høyest 14 dager etter start av osteoblastdifferensieringen. I likhet med 

dette arbeidet er det i en tidligere studie sett at TNF-α (20 ng/ml) stimulerer ALP-aktivitet og 

mineralisering [184] ved å hemme PPARγ-aktivitet i osteoblaster etter 18 dager [185]. Det har 

også blitt vist at TNF-α gir en doseavhengig økning i matriksmineralisering og ALP-aktivitet 

etter 14 dager i osteoblaster differensiert fra hMSC, spesielt 10 ng/ml TNF-α ga mest økning i 

matriksmineralisering [186]. Imidlertid i en annen studie ble det vist at 100 ng/ml TNF-α 
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hemmer osteoblastdifferensieringen av MC3T3-E1-celler og ”fetal calvaria celler” etter 21 

dager ved å nedregulere mineralisering [162]. Denne hemmende effekten på mineralisering 

kan komme av den høye konsentrasjonen av TNF-α (100 ng/ml) og antall dager inkubert. I 

denne masteroppgaven ble det ikke observert effekt av 50 ng/ml TNF-α etter 14 dager som 

kan skyldes celletypen og antall dager dyrket.  

 

Morfologiske endringer ble ikke observert i celler behandlet med TNF-α i forhold til kontroll 

etter 7 dager, mens etter 14 dager ble det observert trådliknende og makrofagliknende celler. I 

cellebrønner behandlet med TNF-α ble det også observert hvite områder etter 14 dager som 

kan være starten på matriksmineralisering [154, 161, 162]. I en tidligere studie er det 

beskrevet at inkubering av hMSC med 50 ng/ml TNF-α i 14-28 dager forandres 

cellemorfologien mot en mer nevrologisk karakter. Etter to uker med TNF-α-behandling taper 

hMSC den typiske flate spindelvevs-liknende strukturen og blir mer langstrakte og 

tettvoksende. I den studien ble cellene inkubert i basalmedium med vekstfaktorer, cytokiner 

og andre komponenter [183], i motsetning til denne masteroppgaven hvor 

osteoblastdifferensieringsmedium ble anvendt og morfologien ble undersøkt etter maks 14 

dager.  

5.3 Cellulære effekter av deksametason ved inflammasjon 
I denne delen av masteroppgaven ble det gjort to ulike forsøksoppsett. Det ene oppsettet var å 

fremkalle en ”kronisk inflammasjon” hvor hMSC-TERT4-celler ble behandlet kontinuerlig 

med TNF-α (50 ng/ml) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM). I dette tilfellet var 

det ønskelig å etterlikne en kronisk inflammasjon hvor TNF-α spiller en viktig rolle som ved 

blant annet revmatoid artritt [187]. Det andre oppsettet var å fremkalle en ”akutt 

inflammasjon”, som ved en akutt vevsskade hvor hMSC-TERT4-celler først ble behandlet en 

uke med TNF-α (50 ng/ml) alene og deretter i en ny uke med TNF-α med eller uten 

deksametason (50 nM eller 1 µM). I litteraturen er det beskrevet at TNF-α aktiverer NF-kB og 

glukokortikoidet deksametason hemmer inflammasjon ved å reversere histonacetylering via å 

binde HDAC2 til NF-κB og hemmer transkripsjon av proinflammatoriske cytokiner [188-

190].  

 

I arbeidet gjort av masterstudent Iram Abbas (2018, upublisert data) ble det til dyrking av 

hMSC benyttet induksjonsmedium uten tilsatt deksametason for å studere effekten av 

deksametason på differensiering og cysteinproteasene. Til forsøksoppsettene for ”kronisk” og 
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”akutt” inflammasjon med samtidig eller påfølgende deksametasonbehadling ble det derfor 

benyttet induksjonsmedium uten tilsatt deksametason, til forskjell fra 

osteoblastinduksjonsmediet benyttet i forsøkene med LPS og TNF-α. Hoemann et al. (2009) 

har i en tidligere studie vist at deksametason tilsatt i to ulike konsentrasjoner (10 eller 100 

nM) øker ALP-aktivitet i hMSC etter en uke i osteoblastinduksjonsmedium, mens etter 3 uker 

hemmet 100 nM deksametason ALP-aktiviteten [143]. Det har blitt benyttet konsentrasjoner i 

området 1-1000 nM deksametason i ulike studier [147, 191]. På bakgrunn av dette ble det i 

denne masteroppgaven valgt å behandle hMSC-celler med enten 50 nM eller 1000 nM 

deksametason.  

 

Ved ”kronisk” inflammasjon og samtidig deksametasonbehandling ble legumainaktivitet 

svakt oppregulert etter 7 dager og så nedregulert etter 14 dager, mens ved ”akutt” 

inflammasjon med påfølgende deksametasonbehandling var aktiviteten svakt oppregulert etter 

14 dager. Allerede her observeres det lik tendens i legumainaktivitet etter 7 dager ved 

”kronisk” inflammasjon som etter 14 dager ved ”akutt” inflammasjon. Celler dyrket i 

induksjonsmedium tilsatt 10 nM deksametason og behandlet med 50 ng/ml TNF-α viste som 

nevnt signifikant økt legumainaktivitet etter 7 dager. Disse resultatene tyder på at 

deksametason hemmer effekten av TNF-α på legumainaktivitet under 

osteoblastdifferensiering av hMSC-celler.  

 

I litteraturen finnes det ingen informasjon vedrørende effekt av deksametason på 

legumainsekresjon. Både ved ”kronisk” og ”akutt” inflammasjon var sekresjon av legumain 

signifikant hemmet i celler behandlet med deksametason i forhold til kontroll med TNF-α 

alene og uavhengig av deksametasonkonsentrasjon. Ved dyrking av hMSC i 

induksjonsmedium tilsatt 10 nM deksametason økte legumainsekresjon svakt med 50 ng/ml 

TNF-α i forhold til kontroll etter 3 og 7 dager, men etter 14 dager ble sekresjonen nedregulert. 

Sammenliknet med effekt av bare deksametason alene (Iram Abbas, upublisert 2018) på 

hMSC-TERT4-celler er det tydelig at deksametason hemmer effekten av TNF-α på 

legumainsekresjon ved både ”kronisk” og ”akutt” inflammasjon. 

 

Cathepsin B-aktiviteten økte signifikant etter 7 dager og ukjent AEP-aktivitet viste lignende 

tendens som i forsøkene med induksjonsmedium tilsatt 10 nM deksametason. Ved ”kronisk” 

inflammasjon med samtidig deksametasonbehandling ble cathepsin B-aktiviteten nedregulert 

etter 14 dager, mens ved ”akutt” inflammasjon var aktiviteten uforandret med og uten 
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deksametason. Ukjent AEP-aktivitet ble også målt og viste en reduksjon etter behandling med 

deksametason både ved ”kronisk” og ”akutt” inflammasjon etter 14 dager. Det ser ut til at 

deksametason har en hemmende effekt på aktivitet av både cathepsin B og legumain ved 

TNF-α-indusert inflammasjon, men mekanismen bak er ukjent.  

 

I studien til Ferreira et al. (2013) ble det funnet at inflammasjon induserer mineralisering i 

humane mesenkymale stamceller. I tillegg ble det sett at deksametason økte både ALP-

aktivitet og mineralisering, mens TNF-α induserte mineralisering i hMSC [71]. Som nevnt 

tidligere har 10 nM deksametason stimulerende effekt på ALP-aktivitet, mens 100 nM 

hemmer ALP-aktivitet etter tre ukers inkubering [143]. I litteraturen er det beskrevet at 

deksametason har både positive og negative effekter på osteoblastdifferensieringen og 

mineralisering i forhold til modning av cellene og celletetthet [192]. I forsøkene gjort med 50 

ng/ml TNF-α (induksjonsmedium tilsatt deksametason) var det en klar tendens til at under 

differensiering til osteoblaster stimulerte ble både aktiviteten til ALP og mineralisering 

stimulert. Etter 7 og 14 dager ved ”kronisk inflammasjon” og samtidig 

deksametasonbehandling ble det observert tendens til økt ALP-aktivitet. Ved ”akutt” 

inflammasjon med påfølgende deksametasonbehandling var det tendens til 

konsentrasjonsavhengig økning i ALP-aktiviteten. Det ser ut til at aktiviteten av ALP økes av 

TNF-α og at denne effekten hemmes av deksametason.  

 

Matriksmineraliseringen var tilnærmet udetektbar etter 7 dager ved ”kronisk” inflammasjon 

og etter 14 dager økte matriksmineraliseringen gradvis med økende konsentrasjon av 

deksametason ved både ”kronisk” og ”akutt” inflammasjon. Celler dyrket i 

induksjonsmedium tilsatt deksametason var matriksmineraliseringen betydelig mye høyere 

enn ved ”kronisk” og ”akutt” inflammasjon. Det ser ut til at deksametason har hemmende 

effekt på osteoblastdifferensiering ved inflammasjon ved at matriksmineraliseringen hemmes 

etter 14 dager.  

 

Bivirkninger av glukokortikoider er som regel assosiert med redusert beindannelse og økt 

beinresorpsjon som resulterer i beintap [193-195]. Humane mesenkymale stamceller kan 

differensieres til blant annet osteoblaster eller adipocytter [33]. Det har tidligere blitt 

demonstrert at deksametason har induserende effekt på osteoblastdifferensiering ved å øke 

ALP-aktivitet og mineralisering in vitro [196-199]. Deksametason er også involvert i 

regulering av adipocyttdifferensiering i BMSC fra mus. I litteraturen er deksametason vist til 
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å indusere både osteoblast- og adipocyttdifferensiering av hMSC [200]. I denne delen av 

oppgaven var morfologiske endringer undersøkt og dannelse av adipocytter ved inflammasjon 

undersøkt.  

 

For å visualisere om hMSC-TERT4-cellene hadde endret fettinnhold etter ”kronisk” eller 

”akutt” inflammasjon med eller uten deksametasonbehandling ble den fettløselige 

fargeløsningen Oil Red O (ORO) benyttet for farging av nøytrale triglyserider og lipider [111, 

130, 135]. Ved ”kronisk” inflammasjon hadde TNF-α-kontrollen ingen antydning til 

rødfarging etter 7 dager, mens etter 14 dager var det tydelige røde ”cellekolonier” som kan 

indikere celler med fettdråper. Samtidig behandling med TNF-α og deksametason ga flere 

rødfargede celler. Ved ”akutt” inflammasjon var det anelse til rødfargede områder i cellene 

behandlet bare med TNF-α, tilsvarende som TNF-α-kontrollen ved ”kronisk” inflammasjon, 

mens ved 50 nM og 1 µM deksametason ikke ga rødfarging. I en tidligere studie ble det gitt 

50 mg/kg deksametason daglig administrert i fem uker til mus og vist at differensiering av 

beinmargsceller mot adipocytter økte [74]. I litteraturen er det beskrevet at TNF-α hemmer 

adipocyttdifferensiering [201] og at deksametason hemmer TNF-α-indusert apoptose av 

adipocytter fra ulike cellemodeller [190, 202]. Det er funnet at deksametason induserer 

differensiering av hMSC til adipocytter og hemmer osteoblastdifferensiering [191]. I denne 

masteroppgaven ble det vist at ved ”kronisk” og ”akutt” inflammasjon med 

deksametasonbehandling øker både ALP-aktivitet og matriksmineralisering i forhold til 

kontroll med 50 ng/ml TNF-α alene og at høye konsentrasjoner av deksametason ved 

”kronisk” inflammasjon stimulerer fettdannelse.  

 

ORO-farging ble prøvd kvantifisert etter visualiseringen, men dataene var tilnærmet like og 

uavhengig av behandling. Det har tidligere blitt utført ”Oil Red O Staining” av hMSC-

TERT4-celler behandlet med og uten proteinkinase-hemmeren H-8 [130] og ORO ble 

kvantifisert slik som utført i denne masteroppgaven. Denne metoden viste seg å ikke være 

optimal for kvantifisering. Det er beskrevet at andre måter å tilberede ORO-fargeløsningen på 

kan farge ikke-nøytrale triglyserider og lipider og at bovine fibroblaster behandlet med 

ORO/isopropanol ikke tok opp fargeløsningen [135]. Under arbeidet ble det oppdaget flere 

svakheter ved ORO-metoden. Fargeløsningen ble ikke fullstendig løst opp og det var tydelig 

mye bunnfall selv etter filtrering av fargeløsningen. I tillegg satt fargeløsningen igjen på 

brønnplasten som er med på å øke feilkilden og gjør at metoden ikke er god nok for 

kvantifisering.  
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6 Konklusjon 
 

Denne studien har vist at behandling av hMSC-TERT4-celler under osteoblastdifferensiering 

med: 

" TNF-α oppregulerer både legumain- og cathepsin B-aktivitet signifikant etter 7 dager 

og en lik tendens ses for ukjent AEP.  

" TNF-α (50 ng/ml) oppregulerer legumainaktiviteten signifikant etter 7 dager og i 

samsvar med uttrykk av moden form (36 kDa).  

" TNF-α oppregulerer celleviabiliteten etter 3 dager, mens celleviabiliteten ikke endres 

av LPS 

" TNF-α (10 ng/ml) gir signifikant oppregulering av matriksmineralisering etter 14 

dager og både LPS og TNF-α oppregulerer beinmarkørene ALP-aktivitet og 

matriksmineralisering.  

" LPS (1 µg/ml) gir signifikant lavere legumainsekresjon i forhold til 10 ng/ml LPS.  

" LPS eller TNF-α øker totalproteinkonsentrasjonen i cellene etter 14 dager. 

" LPS endrer ikke celleviabiliteten.  

" ”Kronisk” og ”akutt” inflammasjon med TNF-α og henholdsvis samtidig eller 

påfølgende deksametasonbehandling nedregulerer legumainsekresjonen signifikant.  
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8 Vedlegg A: Oppskrift på løsninger 
1. Dyrking av celler 

1.1 Serumfritt MEM medium 

500 ml  MEM medium med fenolrødt og L-glutamin (2 mM) 

5 ml  Penicillin (100 E/ml) – Streptomycin (100 µg/ml) 

 

1.2 Serumholdig MEM medium 

450 ml  MEM medium med fenolrødt og L-glutamin (2 mM) 

50 ml  Føtalt kalveserum 

4 ml  Penicillin (100 E/ml) – Streptomycin (100 µg/ml) 

 

1.3 Osteoblast induksjonsmedium 

25 ml   Serumholdig MEM medium 

125 µl   L-askorbinsyre (10 mg/ml) 

250 µl   β-glyserolfosfat (1 M) 

25 µl  Deksametason (10 mM) 

25 µl  Vitamin D (10 µM) 

 

1.4 Osteoblast induksjonsmedium uten deksametason  

25 ml   Serumholdig MEM medium 

125 µl   L-askorbinsyre (10 mg/ml) 

250 µl   β-glyserolfosfat (1 M) 

25 µl  Vitamin D (10 µM) 

 

2. Behandling av celler 
2.1 PBS (10X), pH 7,3 
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80 g  Natriumklorid 

14,4 g  Dinatriumhydrogenfosfat 

2 g  Kaliumdihydrogenfosfat 

2 g  Kaliumklorid 

Hydrogenklorid for pH-justering 

Ad 1,0 l dH2O 

Løsningen filtreres (0,45 µm) og fortynnes 1:10 med dH2O til bruksløsning (1X) før bruk. 

 

2.2 Lysisbuffer, pH 5,8 

14,7 g  Natriumcitrat (100 mM) 

5 g  N-oktyl-β-D-glykopyranosid 

0,19 g  Dinatrium-EDTA (1 mM) 

Hydrogenklorid for pH-justering 

Ad 0,5 l dH2O 

 

3. Måling av total proteinkonsentrasjon 
3.1 Fortynning av fargereagens (1:5) 

10 ml   Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate 

Ad 50 ml  dH2O 

Blandes godt før bruk.  

 

4. Måling av enzymaktivitet 

4.1 Legumain assaybuffer, pH 5,8 

21,54 g Dinatriumhydrogenfosfat 

8,3 g  Sitronsyre 

0,37 g  Dinatrium-EDTA 
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0,1 g  CHAPS 

Ad 1,0 l dH2O 

200 µl  DTT (200 mM) tilsettes til 40 ml legumain assaybuffer før bruk. 

 

4.2 Legumain substratoppløsning (10 µM) 

200 µl  Z-Ala-Ala-Asn-AMC stamløsning (2,5 mM i DMSO) 

14,5 ml  Legumain assaybuffer (Vedlegg A, 4.1) 

 

4.3 Cathepsin B assaybuffer, pH 5,5 

1,489 g Dinatrium-EDTA 

11,5 ml Natriumacetat  

0,1 g  CHAPS 

200 µl  DTT (200 mM) tilsettes til 40 ml cathepsin B assaybuffer før bruk.  

 

4.4 Cathepsin B substratoppløsning (10 µM) 

1,0 ml   Z-Arg-Arg-AMC stamløsning (1 mM i DMSO) 

27,4 ml  Cathepsin B assaybuffer (Vedlegg A, 4.3) 
 

5. Måling av fettdannelse 

5.1 Oil red O fargeløsning 
25 mg  Oil Red O 

5 ml  100 % isopropanol 

3,35 ml  dH2O 

Fargeløsningen er stabil i 2 timer. Før bruk, filtreres fargeløsningen etter 15 minutter gjennom 

en Whatman filter nr.1. 
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6. Gelelektroforese og immunoblotting 

6.1 Fortynning av elektroforesebuffer (1:20) 

40 ml   NuPAGE® MOPS SDS Running Buffer (20X) 

Ad 0,8 l  dH2O 

500 µl NuPAGE® antioksidant, tilsettes direkte til elektroforesebuffer i 
elektroforesekaret. 
 

6.2 Blottebuffer  

800 ml  Metanol 

400 ml  Tris/Glycine buffer (10X) 

Ad 2,8 l  dH2O 
 

6.3 T-TBS (10X), pH 7,5 

220,2 g Natriumklorid 150 mM 

48,4 g   Tris 20 mM 

20 ml  Tween 20 

Hydrogenklorid for pH-justering 

Ad 2,0 l  dH2O 

Løsningen fortynnes 1:10 med dH2O til bruksløsning (1X) før bruk. 
 

6.4 Blokkebuffer 

5 ml  Odyssey® Blocking Buffer (TBS) 

Fortynnes 1:2 i 1X TBS 

 

6.5 Vaskebuffer (TBS med 0,1 % Tween 20) 

100 ml  10X TBS 

1 ml   Tween 20  

Ad 1000 ml  dH2O 
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9 Vedlegg B: Poster  
Poster presentert på Vintermøte 2018 for Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi 

(NSFT), Beitostølen, 25.-28. januar 2018: ”Effekt av inflammasjon på regulering av 

cysteinproteasene legumain og cathepsin B under differensiering av humane mesenkymale 

stamceller til osteoblaster” (neste side).  
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Resultater	

Resultater	

Konklusjon	

Inflammasjon	 er	 en	 vik/g	 faktor	 i	 beintapssykdommer	 og	 indikerer	 at	
immunsystemet	 påvirker	 beinhomeostasen	 nega/vt.	 Tumornekrosefaktor-alfa	
(TNF-α)	 er	 et	 pro-inflammatorisk	 cytokin	 som	 er	 økt	 ved	 flere	 inflammatoriske	
/lstander.	 Legumain	 er	 en	 lysosomal	 cysteinprotease	 som	 spalter	 proteiner	 ved	
aminosyren	 asparagin	 og	 er	 assosiert	med	ulike	 sykdommer	der	 inflammasjon	 er	
involvert	som	aterosklerose,	osteoporose	og	kreG.	Lipopolysakkarid	(LPS)	fra	Gram-
nega/ve	 bakteriers	 cellevegg	 s/mulerer	 osteoblaster	 /l	 å	 frigjøre	 TNF-α	 o.a.	
cytokiner,	 som	 gir	 frigjøring	 av	 RANKL	 fra	 osteoblaster	 som	 videre	 ak/verer	
osteoklaster.	 Det	 har	 nyl ig	 bl iO	 beskrevet	 at	 legumain	 hemmer	
osteoblastdifferensiering	 og	 beinmineralisering	 in	 vivo	 ved	 degradering	 av	
fibronek/n	(Jafari	et	al.	2017).	UOrykket	av	legumain	øker	de	første	dagene	under	
osteoblastdifferensieringen,	 for	 dereOer	 å	 bli	 borte	 eOer	 to-tre	 uker.	 I	 denne	
studien	 undersøkes	 ak/vitet	 av	 cysteinproteasene	 legumain	 og	 cathepsin	 B	 i	
humane	mesenkymale	stamceller	(hMSC)	eOer	eksponering	for	LPS	og	TNF-α	under	
differensiering	/l	osteoblaster.		

Effekt	av	LPS	og	TNF-α	på	akFvitet	av	legumain	og	cathepsin	B		

Figur	 3.	 AkFvitet	 av	 legumain	 og	 cathepsin	 B	 i	 hMSC-TERT4	 eksponert	 for	 LPS	 og	 TNF-α.	hMSC-
TERT4	(0,08	x	106	celler/brønn)	ble	inkubert	7	døgn	i	osteoblas/nduksjonsmedium	±	LPS	(A;	10	eller	
1000	 ng/ml)	 eller	 TNF-α	 (B;	 10	 eller	 50	 ng/ml).	 Legumain-	 og	 cathepsin	 B-ak/vitet	 ble	 målt	 i	
cellelysat,	korrigert	for	totalprotein	og	presentert	som	dF/sek	±	SEM	(n=7).	

Humane	MSC-TERT4	celler	(hMSC	stabilt	transfektert	med	telomerase	
revers	transkriptase)	ble	behandlet	med	eller	uten	LPS	(10	eller	1000	
ng/ml)	 eller	 TNF-α	 (10	 eller	 50	 ng/ml)	 under	 differensiering	 /l	
osteoblaster.	 Ak/vitet	 av	 legumain	 og	 cathepsin	 B	 ble	 analysert	 i		
cellelysater	 ved	 spal/ng	 av	 spesifikke	 pep/dsubstrater.	 Ak/vitet	 av	
a l ka l i s k	 f o s f a t a se	 (ALP )	 b l e	 b ruk t	 som	 markø r	 f o r	
osteoblastdifferensiering	 og	 målt	 ved	 spal/ng	 av	 p-nitrofenylfosfat	
ved	 	 pH	 9,6,	 absorbans	 på	 405	 nm	 og	 beregnet	 som	 μOD/sek.	
Matriksmineral iser ing	 ble	 målt	 eOer	 inkubert	 med	 et	
kalsiumbindende	 stoff	 (IRDye®	 800CW	 BoneTag™)	 eO	 døgn	 før	
fiksering	og	skanning	ved	800	nm	i	Odyssey	Infrared	Imaging	System	
(LI-COR).		

Eksponering	av	hMSC	celler	for	LPS	og	TNF-α	viste	at:	
v LPS	 påvirker	 ikke	 legumain,	 men	 oppregulerer	 cathepsin	 B-

ak/vitet	eOer	7	dager,	mens	TNF-α	oppregulerer	både	legumain-	
og	cathepsin	B-ak/vitet	(Figur	3)	

v Beinmarkøren	ALP	oppreguleres	av	både	LPS	og	TNF-α	(Figur	4	A)	
v Matriksmineralisering	oppreguleres	av	LPS,	men	nedreguleres	av	

TNF-α	(Figur	4	B-D)	
v Inflammatoriske	mediatorene	som	LPS	og	TNF-α	kan	ha	effekt	på	

differensiering	av	stamceller	/l	osteoblaster	og	derved	utvikling	
av	osteoporose.		

Effekt	av	inflammasjon	på	regulering	av	legumain	og	cathepsin	B	studert	i	
humane	mesenkymale	stamceller	differensiert	Fl	osteoblaster		

Differensiering	av	hMSC	Fl	osteoblaster	

ForeslåS	hypotese	for	effekt	av	LPS	og	TNF-α	på	differensiering	
av	mesenkymale	stamceller	

Figur	1:	ForeslåS	hypotese	for	effekt	av	inflammatoriske	mediatorer	på	differensiering	av	hMSC	Fl	
osteoblaster	eller	adipocySer.	Legumain	hemmer	osteoblastdifferensiering	og	beinmineralisering	in	
vivo	ved	degradering	av	fibronek/n.	Det	er	ikke	kjent	hvilket	effekt	inflammasjon	har	på	legumain	og	
osteoblast-	eller	adipocyOdifferensiering.	Modifisert	fra	(1).		

Figur	 2:	 Human	MSC-TERT4	 differensiering.	 hMSC-TERT4	 (0,08	 x	 106	 celler/brønn)	 ble	 inkubert	 7	
døgn	 i	 osteoblas/nduksjonsmedium.	A)	 Legumainak/vitet	 og	B)	 cathepsin	 B-ak/vitet	 korrigert	 for	
totalprotein	 og	 presentert	 som	gjennomsniO	 ±	 SEM	 (n=7).	C)	Alkalisk	 fosfataseak/vitet	 presentert	
som	µOD/sek	±	SEM	(n=4).	D)	Matriksmineralisering	presentert	som	fluorescens	±	SEM	(n=4).		

•  LPS	oppregulerer	beinmarkørene	ALP	og	matriksmineraliseringen	
		
•  TNF-α	oppregulerer	ALP,	men	nedregulerer	matriksmineraliseringen	

•  LPS	øker	enzymak/viteten	av	cathepsin	B,	men	ikke	legumain			
	
•  TNF-α	øker	enzymak/viteten	av	både	legumain	og	cathepsin	B		

Beinmarkører	påvirkes	av	inflammatoriske	mediatorer	

Figur	 4.	 Alkalisk	 fosfatase	 og	 matriksmineralisering	 i	 hMSC-TERT4	 eksponert	 for	
LPS	 og	 TNF-α.	 hMSC-TERT4	 (0,08	 x	 106	 celler/brønn)	 ble	 inkubert	 7	 døgn	 med	
osteoblas/nduksjonsmedium	±	LPS	(10	eller	1000	ng/ml)	eller	TNF-α	(10	eller	50	ng/
ml)	før	vasking	med	fosfatbufret	saltvann	(PBS)	og	fiksering	i	3,7	%	formaldehyd	og	
90	 %	 etanol.	 A)	 Alkalisk	 fosfatase	 (ALP)	 ak/vitet	 presentert	 som	 µOD/sek	 ±	 SEM	
(n=4)	 .	B)	Matriksmineralisering	presentert	 som	fluorescens	±	SEM	(n=4).	Bilder	av	
skannede	brønner	(LI-COR)	med	celler	behandlet	med	LPS	(C)	eller	TNF-α	(D).		

Differensiering	av	osteoblaster	fører	Fl	at:	
•  Legumainak/viteten	nedreguleres	
•  Cathepsin	B-ak/viteten	ikke	endres		
•  Osteoblastmarkører	(ALP	og	matriksmineralisering)	oppreguleres	
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