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Sammendrag 

Det er velkjent at glukokortikoider forårsaker osteoporose og mekanismene ansvarlige for 

beintapet ser ut til å være mange og sammensatte. En hemmende effekt på osteoblastfunksjon 

er beskrevet som viktig, men det er mindre kjent hvilken effekt glukokortikoider har på 

proteolytisk aktivitet i osteoblaster. Cysteinproteasen legumain nedreguleres under 

differensiering av humane mesenkymale stamceller (hMSC) til funksjonelle beinproduserende 

osteoblaster, mens oppregulering av legumain styrer hMSC-differensiering mot adipocytter 

ved å degradere fibronektin. Det var derfor interessant å studere om deksametason kan 

regulere legumain og andre cysteinproteaser, inkludert differensieringsprosessen av hMSC til 

osteoblaster, eventuelt adipocytter. I tillegg til å se på effekten av deksametason på hMSC 

under differensiering, så var det av stor interesse å se hvilken effekt «akutt» og «kronisk» 

inflammasjon med og uten behandling med deksametason hadde på MSC differensieringen og 

på regulering av legumain og cathepsin B. 

Humane mesenkymale stamceller stabilt transfektert med katalytisk subenhet av human 

telomerase revers transkriptase (hMSC-TERT4 celler) ble brukt som cellemodell. Cellene ble 

dyrket i basal- eller induksjonsmedium og behandlet med eller uten deksametason (50 nM og 

1 M) i 3, 7 eller 14 dager. Det ble målt aktivitet av legumain og cathepsin B i cellelysater og 

proteinuttrykk ved gelelektroforese og immunoblotting. Konsentrasjonen av sekrert legumain 

ble målt i kondisjonerte medier ved ELISA. Celleviabilitet ble målt ved MTS og 

totalproteinkonsentrasjon ble målt i cellelysater. Alkalisk fosfatase (ALP)-aktivitet og 

matriksmineralisering målt ved hjelp av BoneTag
®
 ble brukt som markører for 

osteoblastdifferensiering. 

Hovedfunnene i denne studien var at behandling av hMSC-TERT4 med deksametason dyrket 

i enten induksjons- eller basalmedium endret cellemorfologi fra avlange til mer runde celler. 

Induksjonsmedium forårsaket en signifikant reduksjon i legumainaktivitet etter 7 og 14 dager 

sammenlignet med etter 3 dager, mens behandling med deksametason viste en tendens til 

økning i legumainaktivitet både etter 7 og 14 dager. Det var en signifikant reduksjon i 

cathepsin B-aktivitet i celler dyrket i induksjonsmedium med deksametason sammenlignet 

med kontroll. Behandling med deksametason hemmet osteoblastmarkørene ALP-aktivitet og 

matriksmineralisering og indikerte redusert osteoblastdifferensiering. I kontrollceller dyrket i 

induksjonsmedium var celleviabiliteten redusert med 30 % sammenlignet med kontrollceller i 
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basalmedium. Behandling av hMSC med deksametason dyrket i basalmedium eller 

induksjonsmedium ga en signifikant reduksjon i celleviabilitet sammenlignet med kontroll. 

Ved både «akutt» og «kronisk» inflammasjon ble det observert en signifikant reduksjon i 

legumainsekresjon i celler behandlet med TNF-α (50 ng/ml) og henholdsvis påfølgende eller 

samtidig behandling med deksametason sammenlignet med kontroll. Behandling med TNF-α 

og deksametason førte til endring i cellemorfologi fra ovalformede til makrofaglignendeceller. 

Inflammasjon forårsaket av TNF-α og enten påfølgende eller samtidig behandling med 

deksametason i 14 dager stimulerte osteoblastdifferensieringen ved økning i 

osteoblastmarkører, og dermed oppheving av effekten sett med deksametason alene.  
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Abstract 

It is well known that glucocorticoids cause osteoporosis and the mechanisms responsible for 

bone loss appear to be numerous and complex. An inhibitory effect on osteoblast function is 

described as important, but the effects of glucocorticoids on proteolytic activity in osteoblasts 

are less known. The cysteine protease legumain is downregulated during differentiation of 

human mesenchymal stem cells (hMSC) to functional osteoblasts, whereas upregulation of 

legumain controls hMSC differentiation towards adipocytes by degradation of fibronectin. It 

was therefore interesting to study whether dexamethasone can regulate legumain and other 

cysteine proteases, including the differentiation of hMSC to osteoblasts, or possibly 

adipocytes. Besides studying the effects of dexamethasone on osteoblast differentiation, it 

was of great interest to study the effects of "acute" and "chronic" inflammation with and 

without treatment with dexamethasone on differentiation process of osteoblasts and on 

regulation of legumain and cathepsin B. 

Human mesenchymal stem cells stably transfected with the catalytic subunit of human 

telomerase reverse transcriptase (hMSC-TERT4 cells) was used as a cell model. The cells 

were cultured in basal or induction medium and treated with or without dexamethasone (50 

nM and 1 μM) for 3, 7 or 14 days. Activity of legumain and cathepsin B were measured in 

cell lysates and protein expression by gelelectrophoresis and immunoblotting. The 

concentration of secreted legumain was measured in conditioned media by ELISA. Cell 

viability was analyzed using MTS and total protein concentration was measured in cell 

lysates. Alkaline phosphatase (ALP) activity and bone mineralization measured by BoneTag
®

 

were used as markers for osteoblast differentiation.  

The main findings in this study were that treatment of hMSC-TERT4 with dexamethasone 

cultured in either induction medium or basal medium changed the morphology of the cells 

from elongated to more rounded shape. Cells cultured in induction medium showed a 

significant reduction in legumain activity after 7 and 14 days compared to after 3 days, while 

treatment with dexamethasone showed a tendency of increased legumain activity after both 7 

and 14 days. There was a significant reduction in cathepsin B activity in cells cultured in 

induction medium and treated with dexamethasone compared to control. Treatment with 

dexamethasone inhibited the osteoblast markers ALP activity and matrix mineralization, 

indicating an inhibited osteoblast differentiation. In control cells cultured in induction 
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medium, the viability was reduced by 30 % compared to control cells in basal medium. 

Human MSC treated with dexamethasone and cultured in basal medium or induction medium 

gave a significant reduction in cell viability compared to control. In both “acute” and 

“chronic” inflammation a significant reduction in legumain secretion was observed in cells 

treated with TNF-α (50 ng/ml)  and either concomitant or subsequent treatment with 

dexamethasone respectively, compared to control cells. Treatment with TNF-α and 

dexamethasone changed the cell morphology from oval-shaped to macrophage-like cells. 

Inflammation caused by TNF-α with either concomitant or subsequent treatment with 

dexamethasone for 14 days stimulated osteoblast differentiation by increasing osteoblast 

markers, thus eliminating the effects observed by dexamethasone alone. 
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Forkortelser 

AEP    Asparaginyl endopeptidase 

ALP    Alkalisk fosfatase 

AMC    7-amino-4-metylkumarin 

AP    Aktiveringspeptid 

Asn    Asparagin 

Asp    Aspartat 

CBBG    “Coomassie Brilliant Blu G-250” 

CO2    Karbondioksid 

DEX    Deksametason 

dF    Delta fluorescens 

dH2O    Destillert vann 

DMSO    Dimetylsulfoksid 

DNA    Deoksyribonukleinsyre 

DTT    Ditiotreitol 

E-64 L-3-karboksy-2,3-trans-epoksypropionyl-leucyl-amido(4-

guanidino)butan 

ECM    Ekstracellulær matriks 

EDTA    Etylendiamintetraacetat 

ELISA    “Enzyme-linked immunosorbent assay” 

EtOH    Etanol 

FBS    Føtalt kalveserum 

GAPDH   Glyseraldehyd-3-fosfat-dehydrogenase 
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GIO     Glukokortikoid-indusert osteoporose 

GK    Glukokortikoid 

GR    Glukokortikoidreseptor 

GRE    Glukokortikoidresponselement 

hMSC     Humane mesenkymale stamceller 

hMSC-TERT Humane mesenkymale stamceller som overuttrykker human 

telomerase revers transkriptase 

HRP  «Horseradish peroxidase» 

hTERT   Human telomerase revers transkriptase 

IGF  Insulin-lignende vekstfaktor 

IL  Interleukiner 

kDa    Kilodalton 

LSAM    Legumain stabilitets- og moduleringsdomene 

MEM    «Minimum Essential Media» 

ml    Milliliter 

MTS 3-(4-,5-dimetyltiazol-2-yl)-5-(3-karboksymetoksyfenyl)-2-(4-

sulfofenyl)-2H-tetrazolium 

NADH    Nikotinamid-adenindinukleotid 

NADPH   Nikotinamid-adenindinukleotidfosfat 

NF-κβ    Kjernefaktor kappa-β 

ng    Nanogram 

nm    Nanometer 

nM    Nanomolar 

OB    Osteoblast 
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OIP-2    Osteoklastinhibitoriskpeptid-2 

OK    Osteoklast 

ORO    Oil Red O  

PAGE    Polyakrylamidgelelktroforese 

PBS    Fosfatbufret saltvann 

proMMP-2   Pro-matriksmetalloprotease 2 

PTH    Paratyroideahormon 

RANK    Reseptoraktivator av kjernefaktor kappa-β 

RANKL   RANK-ligand 

RD    «Reagent Dilution» 

Rpm    «Rounds per minute», omdreininger per minutt 

RUNX2   «Runt-related transcription factor 2» 

SDS    Natriumdodecylsulfat 

Sek    Sekunder 

SEM    «Standard error of the mean», standardfeil 

TACE    Tumornekrosefaktor-α konverterendeenzym 

TGF-β  Transformerende vekstfaktor-β 

TNF-α    Tumornekrosefaktor-α 

TNFR    Tumornekrosefaktor-α reseptor 

T-TBS    Tris-bufret saltvann med Tween 20 

VPE    «Vacuolar processing enzyme» 

µM    Mikromolar 
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1 Innledning 

1.1 Proteaser 

Proteaser, også kjent som proteolytiske enzymer, peptidaser eller proteinaser, er enzymer som 

spalter peptidbindinger ved hydrolyse. Enzymene kan deles inn i endopeptidaser og 

eksopeptidaser avhengig av hvor spaltingen skjer i proteinsubstratet. Endopeptidaser spalter 

peptidbindinger inne i proteinet, men spaltingen kan også skje fra N-terminal eller C-terminal 

ende av proteinet og kalles da eksopeptidaser enten aminopeptidaser eller karboksypeptidaser  [1].   

Proteaser er viktige i en rekke fysiologiske prosesser som immunrespons, cellesyklus, celledød, 

fordøyelse, og sårheling. Dysregulering av proteaseaktivitet kan føre til flere patologiske tilstander 

som kardiovaskulære og inflammatoriske sykdommer, kreft, osteoporose og nevrologiske 

sykdommer. På bakgrunn av rollen til proteolytiske enzymer i fysiologiske og patofysiologiske 

prosesser har de vært interessante å studere som mål for utvikling av nye legemidler eller som 

biomarkører [1-3]. 

MEROPS databasen er bygget opp ved en hierarkisk klassifisering av proteolytiske enzymer, 

deres substrater og inhibitorer. Proteaser er klassifisert etter klasse, klan og deretter familie, der 

samme klan har lignende tredimensjonal struktur og samme familie består av store likheter 

i aminosyresekvenser. Det er totalt sju klasser basert på katalytisk sete som asparagin-, aspartat-, 

cystein-, glutamat-, metallo-, serin-, eller treoninproteaser. Familienavn er satt med en bokstav 

som indikerer klasse, etterfulgt av et tall. Figur 1.1 viser at både cathepsiner og legumain er 

cysteinproteaser, men de tilhører ulike klaner (CA og CD) og har dermed ikke lik struktur. 

Legumain og caspaser tilhører klan CD på grunn av strukturlikhet, men inngår i ulike familier 

(C13 eller C14) på grunn av ulik sekvens [4, 5]. 
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Figur 1.1. Klassifisering av proteaser ifølge databasen MEROPS. Proteaser klassifiseres i sju klasser 

basert på katalytisk sete. Figuren viser de fire mest studerte klassene av proteaser i pattedyr. Klassene 

deles inn i klaner med lignende tredimensjonal struktur, som videre inndeles i familier med likheter i 

aminosyresekvens. Figuren er modifisert fra Rawlings et al.(2016) [5]. 

1.1.1 Legumain  

Legumain er en cysteinprotease som tilhører familien C13 og er beslektet med caspasene, men 

ikke med cathepsiner [6].   Legumain ble først identifisert i frø på 1980-tallet, og deretter i 

parasitter [7]. Legumain er også kjent som «vacuolar processing enzyme» (VPE) på grunn av 

tilstedeværelse og funksjon i plantevakuoler og som asparaginyl endopeptidase (AEP) fordi den 

spesifikt hydrolyserer peptidbindinger karboksyterminalt for asparagin (Asn) i substrater [6, 8, 9]. 

Ved sure betingelser (pH<4.5) kan legumain også spalte etter aminosyren aspartat [10]. Legumain 

ble identifisert i pattedyr av Chen et al.(1997), og de lyktes med å sekvensere og klone humant 

legumain [6]. Genet for human legumain (LGMN) er lokalisert på kromosom 14q32.1 og koder 

for et protein på 433 aminosyrer [8]. Cellulær lokalisering av legumain er avhengig av organisme, 

men i pattedyr finnes legumain i det endolysosomale systemet [7]. Legumain er uttrykt i de fleste 

vev med spesielt høyt uttrykk i nyrer, placenta og testikler [6, 7].  
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Syntese og aktivering av legumain  

Legumain er syntetisert som et zymogen, prolegumain med molekylvekt på 56 kDa. Prolegumain 

består av et N-terminalt propeptid, et katalytisk domene, et C-terminalt prodomene som består av 

et aktiveringspeptid (AP) på 110 aminosyrer, samt et legumain stabiliserings- og 

aktivitetsmodulerendedomene (LSAM). LSAM-domenet har en positiv ladning og spiller en 

viktig rolle i stabilisering av prolegumain ved nøytral pH gjennom elektrostatiske interaksjoner 

med det negative katalytiske domenet, samt at det blokkerer det aktive setet [11, 12].   

Prolegumain gjennomgår flere pH-avhengige auto-aktiveringer (Fig. 1.2), der sur pH trigger 

enzymaktiveringen ved at N-terminale og C-terminale propeptider frigjøres. Ved pH < 5.5 

frigjøres propeptider fra C-terminal ende ved Asn323 og danner en inaktiv intermediær form av 

legumain på 47 kDa, som skyldes at LSAM-domenet fortsatt er elektrostatisk bundet til enzymet. 

En ytterligere reduksjon i pH < 4.5 fører til spalting av N-terminale propeptider ved Asp21 og 

Asp25, samt spalting av LSAM-domenet som fører til dannelse av den aktive intermediære 

formen med molekylvekt 46 kDa [11, 12]. Videre dannes moden aktiv legumain (36 kDa) ved en 

ytterligere spalting ved en annen protease i C-terminal ende ved KRK
289

(Lys-Arg-Lys
289

) [7].  Det 

er rapportert at legumain (36 kDa) dannes ved en «super-aktivering» ved pH 4.0, der pH-endring 

vil kunne føre til protonering av aminosyrer, endring av saltbroer og dermed en 

konformasjonsendring til aktiv form [12]. 

 

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

intermediær form (47 kDa) ved pH <5,5 ved avspalting av det C-terminale peptidet LSAM etter Asn323 

(N323) og videre til aktiv intermediær form (46 kDa) ved avspalting av det N-terminale peptidet etter Asp
21

 

og Asp
25

 (D21 og D25) ved pH <4,5. LSAM vil etter avspalting være elektrostatisk bundet til den 

intermediære formen ved pH >4,5. Legumain omdannes videre til aktiv moden form (36 kDa) ved en 

proteolytisk spalting av ukjent protease ved KRK
289

. Modifisert fra Dall et al. (2016) [7]. 
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Legumain i normalfysiologi og ved sykdomstilstander 

Legumain har flere spesifikke fysiologiske funksjoner i ulike organismer, og en av disse 

funksjonene er direkte og indirekte bidrag til hemoglobinfordøyelsen i parasitter. I pattedyr har 

legumain en viktig rolle i immunsystemet ved degradering av antigener for presentasjon av 

MHCII-komplekset. Flere in vitro og in vivo studier indikerer også at legumain kan ha en rolle i 

aktivering eller prosessering av blant annet proMMP-2 og cathepsin B og L [7, 12].  

Legumain kan ha en rolle i flere sykdomstilstander som kreft, utvikling av aterosklerose og 

osteoporose. Legumain kan også direkte føre til degradering av fibronektin i proksimal tubuli i 

nyrene [13]. Legumain er overuttrykt ved kreft og finnes i blant annet kreftcelleoverflaten 

samlokalisert med integriner, og har derfor blitt vurdert som en markør og et terapeutisk mål ved 

enkelte kreftbehandlinger [14].  Det er observert økte nivåer av legumain i hjerneceller hos 

pasienter med Alzheimers sykdom, der legumain indirekte kan være involvert i hyperfosforylering 

og aggregering av tau protein [15].   

Effekter av legumain på beinhomeostasen  

Humane mesekymale stamceller (hMSC) er celler som kan differensieres til ulike mesodermale 

celler som osteoblaster og adipocytter [16]. Legumain kan påvirke beinhomeostasen [7], og en 

fysiologisk rolle for legumain kan være regulering av beindannelse og beinmasse. I 

postmenopausale kvinner er uttrykket av legumain økt, og indikerer at legumain er involvert i 

patofysiologien ved postmenopausalosteoporose [17]. Ved differensieringen av hMSC til 

osteoblaster har legumain-genet (LGMN) økt ekspresjon i tidlig fase (dag 1-6), men nedreguleres i 

sen modningsfase (dag 6-18) [17]. Legumainaktivitet reguleres også tilsvarende under 

osteoblastdifferensieringen [17]. Overuttrykk av legumain hemmer differensiering av hMSC til 

osteoblaster og fremmer differensiering til adipocytter gjennom regulering av deponering av det 

ekstracellulære matriksproteinet fibronektin, som er beskrevet å fremme differensiering av hMSC 

til osteoblaster [7, 17].   

Det 17 kDa C-terminale fragmentet av legumain er beskrevet som osteoklastinhibitorpeptid 2 

(OIP-2) har en hemmende effekt på osteoklaster, mens aktiv legumain ikke påvirker 

osteoklastene. OIP-2 kan ha en rolle i regulering av osteoklastdannelse og -aktivitet [17-19]. OIP-

2 er vist å signifikant hemme dannelse av osteoklaster, osteoklastaktivitet og hindrer 

kalsiumfrigjøring fra bein stimulert av 1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25-(OH)2D3) [18].  
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1.1.2 Cathepsin B  

Cathepsin B er en cysteinprotease tilhørende klan CA og papainfamilien (C1). Cathepsin B 

dannes som et inaktivt zymogen som omdannes til aktiv form i sure forhold ved en kløyving av 

det N-terminale propeptidet. Proformen har molekylvekt 39 kDa og de aktive formene er 29 og 26 

kDa. Proteasen er et lysosomalt enzym ansvarlig for proteolyse og trenger lav pH for optimal 

aktivitet [6, 20-23]. 

Cathepsin B er involvert i flere fysiologiske prosesser som apoptose og aktivering av tyroksin og 

renin [24]. Cathepsin B har også viktig rolle i patofysiologien og er oppregulert ved flere 

sykdomstilstander, som inflammasjon og kreft [24]. In vitro har bruk av cathepsin B-hemmere vist 

å redusere kreftcellemotilitet og invasjonsevne. Cathepsin B-aktivitet er påvist å føre til 

degradering av myosin og aktin [25] og det er rapportert økt transkripsjon av cathepsin B i 

synovialceller sammenlignet med normale fibroblaster hos pasienter med reumatoid artritt [26]. 

1.2 Beinhomeostase  

Skjelettet er et metabolsk aktivt organ som er under konstant ombygging på grunn av balansen 

mellom beindannelse ved osteoblaster og beinresorpsjon ved osteoklaster [27].  Osteoblaster er 

celler som danner beinmatriks og bidrar til mineralisering, mens osteoklaster er celler som bryter 

ned beinvev og fører til enzymatisk degradering av ekstracellulære matriksproteiner [28]. 

Beinremodelering er viktig for normal beinmasse og -styrke og for mineralhomeostasen [29].  

Beinremodelering reguleres av en rekke systemiske mediatorer som paratyroideahormon, 

kalsitriol, glukokortikoider og kjønnshormoner og av lokale mediatorer  som en rekke cytokiner, 

blant annet insulin-lignende vekstfaktor (IGF) [27].    

Cytokiner som IGF og transformerende vekstfaktor (TGF)-β skilles ut og påvirker celler i 

beinmatriks (Figur 1.3). Makrofager kan differensieres til osteoklast-forløperceller og deretter 

osteoklaster (OK) og rekrutteres av osteoklast-fremmende cytokiner som interleukiner (IL) og 

hormoner som paratyroideahormon (PTH). «Receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand» 

(RANKL) skilles ut av osteoblaster (OB) som bindes til RANK-reseptorer på OK-forløperceller 

eller modne osteoklaster og aktiverer flerkjernede osteoklastceller. Osteoklaster fester seg til bein 

og bryter ned beinvev ved å skille ut hydrogenioner og proteolytiske enzymer som cathepsin K og 

frigjør også cytokiner som IGF og TGF-β. Osteoblaster differensieres fra MSC til OB-
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forløperceller og tilslutt OB. IGF og TGF-β stimulerer også osteoblaster (OB) til å danne osteoid 

og noen OB omdannes til osteocytter og blir en del av beinmatriks [30].  

 

Figur 1.3. Beinremodeleringssyklus og virkning av hormoner og cytokiner. Hvilende trabekulært 

bein. Cytokiner som insulin-lignende vekstfaktor (IGF) og transformerende vekstfaktor skilles ut av 

osteocytter i beinmatriks. Beinresorpsjon. Makrofager kan differensieres til osteoklast-forløperceller og 

deretter til osteoklaster (OK) og rekrutteres av osteoklast-fremmende cytokiner som interleukiner (IL) og 

hormoner som paratyroideahormon (PTH). RANKL skilles ut av osteoblaster (OB) som bindes til RANK-

reseptorer på OK-forløperceller eller modne osteoklaster og aktiverer osteoklaster. Osteoklaster fester seg 

til bein og bryter ned beinvev og frigjør cytokiner som IGF og TGF-β. Beindannelse. Osteoblaster 

differensieres fra MSC til OB-forløperceller og videre OB. IGF og TGF-β stimulerer også osteoblaster 

(OB) til å danne osteoid og noen OB omdannes til osteocytter og blir en del av beinmatriks. Modifisert fra 

Rang, Dale et al. (2012)[30].   

 

I kroppen har bein flere oppgaver, for eksempel som beskyttelse av sentralnervesystemet og 

frigjøring av kalsium og andre ioner for å opprettholde konstant ionisk miljø i 

ekstracellulærvæsken [29]. Osteoblaster og osteoklaster kan kommunisere med hverandre blant 

annet via direkte cellekontakt og cytokiner og en ubalanse i osteoblast- og osteoklast-aktivitet kan 

føre til utvikling av en rekke sykdommer som osteoporose. [31]. 
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1.3 Glukokortikoid-indusert osteoporose  

1.3.1 Bakgrunn 

Glukokortikoider (GK) er mye brukt for sine antiinflammatoriske og immunmodulerende effekter, 

men uønskede bivirkninger som sekundær osteoporose, diabetes og fedme begrenser bruken. I 

flere studier er det sett sammenheng mellom bruk av glukokortikoider og redusert beintetthet og 

frakturer. Bruk av prednisolon 7,5 mg eller mer daglig fører til signifikant reduksjon i beintetthet, 

men selv lave doser prednisolon øker hyppighet av frakturer sammenlignet med ingen behandling 

[32, 33].  Størst insidens er sett hos postmenopausale kvinner og eldre menn. Seponering av orale 

glukokortikoider kan redusere risikoen for brudd over tid [34]. 

1.3.2 Glukokortikoider 

Virkningsmekanisme 

Tidligere studier av pasienter med glukokortikoid-indusert osteoporose (GIO) har vist både 

reduksjon i beindannelse, og økt beinresorpsjon og antall osteoklaster [35].  I tillegg til direkte 

effekter på beinceller har glukokortikoider indirekte effekter som kan føre til utvikling av GIO. 

Glukokortikoider øker effekt av paratyroideahormon, hemmer syntese og sekresjon av 

kjønnshormoner, øker utskillelse av kalsium i nyrene og reduserer kalsiumopptak fra tarmen [36].  

Glukokortikoider utfører sin effekt ved å binde seg til glukokortikoidreseptor (GR)(Figur 1.4), 

som ligger inaktive i cytoplasma bundet til for eksempel «Heat shock protein-90» og aktiveres 

ved ligandbinding. Glukokortikoid-GR-komplekset transporteres til cellekjernen og kontrollerer 

transkripsjon av gener enten ved transrepresjon, cis-represjon eller transaktivering (Fig 1.4). 

Transaktivering fører til økt transkripsjon og skjer ved at GR-homodimer bindes til 

glukokortikoidresponselementer (GRE) på DNA som ligger oppstrøms for det genet som skal 

transkriberes. Det skjer en interaksjon med co-aktivator som fører til acetylering av histoner og 

dermed løsere DNA-struktur og oppregulering av transkripsjonen av gener for 

antiinflammatoriske proteiner. Ved transrepresjon bindes GK-GR komplekset direkte til 

transkripsjonsfaktorer som NF-кB og rekrutterer histondeacetylase 2 (HDAC2). HDAC2 

deacetylerer histoner og gir dermed en tettere DNA-struktur og hemmet transkripsjon av gener for 

proinflammatoriske proteiner [33, 37, 38]. Flere bivirkninger av glukokortikoider oppstår ved cis-

represjon der GK-GR bindes til negativ GRE som overlapper transkripsjonsstart og dermed 

undertrykker transkripsjon av gener, som for osteocalcin som er involvert i beinsyntesen [39].   
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Figur 1.4. Virkningsmekanismer av glukokortikoider. Glukokortikoider (GK) kommer inn i cellen ved 

diffusjon over plasmamembran. GK bindes til glukokortikoidreseptor (GR) i cytoplasma. GK-GR-

komplekset transporteres til cellekjernen og kan bindes til GRE for transaktivering, negativ GRE for cis-

represjon eller direkte til transkripsjonsfaktor NF-кB for transrepresjon av genuttrykk. De 

antiinflammatoriske effektene av GK skjer via transrepresjon eller transaktivering, mens bivirkninger 

skyldes regulering av gener ved cis-represjon. GRE = glukokortikoidresponselemet, NF-кB= kjernefaktor 

kappa-B. Modifisert fra P.J. Barnes et al. (2011) [39].   

Biologiske og patofysiologiske effekter av glukokortikoider  

Glukokortikoider dannes endogent, har flere livsnødvendige funksjoner i kroppen og er nødvendig 

for normal funksjon av de fleste organer [40]. Glukokortikoider er kjent for sine anti-

inflammatoriske effekter og brukes som behandling av både akutt og kronisk inflammasjon ved 

blant annet reumatoid artritt, multippel sklerose, psoriasis og eksem og som en del av 

immunsuppressivt regime ved organ transplantasjon [41].  Bruk av glukokortikoider begrenses av 

bivirkninger som osteoporose, hypertensjon, insulinresistens og utvikling av diabetes type 2. Det 

er ønskelig å utvikle glukokortikoider som gir ønskede anti-inflammatoriske effekter, men uten 

metabolske eller andre bivirkninger [41].   
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Effekter av glukokortikoider på beinhomeostasen 

Det er studert effekter av glukokortikoider på beinutvikling og funnet at endogent 

glukokortikoidsignalisering i modne osteoblaster og osteocytter er viktig for beinremodelering og 

vedlikehold [33]. Men glukokortikoider kan også føre til endringer i dannelse og metabolisme av 

beinceller, noe som kan forårsake glukokortikoid-indusert osteoporose (GIO).  

Beinremodelering kan påvirkes ved at glukokortikoider hemmer osteoblastaktivitet [36] og 

fremmer apoptose av osteoblaster og osteocytter [42].  Glukokortikoider er vist å påvirke 

metabolismen av insulin-lignende vekstfaktorer (IGF), som er viktige regulatorer i dannelsen av 

beinceller. IGF kan påvirke osteoblastfunksjon, dannelse og funksjon av osteoklaster og føre til 

endringer i osteoblast-osteoklast interaksjoner [36]. Glukokortikoider kan også ha en påvirkning 

på osteoklaster, men denne effekten spiller trolig en mindre rolle i utviklingen av GIO. Studier har 

vist at ulike glukokortikoider har ulik effekt på osteoklaster, men en økning i resorpsjon av bein er 

vist [43, 44]. Glukokortikoider forlenget osteoklastoverlevelse og hemmet bisfosfonat-indusert 

apoptose ev osteoklaster [43, 44].  

Deksametason brukt i denne masteroppgaven er et høypotent syntetisk fremstilt glukokortikoid 

med anti-inflammatoriske og immundempende effekter.  Det er 25-30 ganger mer potent enn 

hydrokortison og har en lang biologisk virkningstid [37].  

1.3.3 Behandling av osteoporose forårsaket av glukortikoider  

Vitamin D3 og kalsium anbefales som tilskudd for alle pasienter som bruker glukokortikoider 

systemisk over lenger tid, da studier har vist at dette forsinker beintapet ved behandling med lave 

til moderate doser glukokortikoider. Bisfosfonater kan vurderes for å forebygge utvikling av 

glukokortikoid-indusert osteoporose, fordi de forhindrer tap av beinmasse, og vedlikeholder eller 

øker beinmineraltettheten i rygg og hofter [33, 34, 44]. Parathyroideahormon (PTH) benyttes også 

i osteoporosebehandling, hvor legemidlet Forsteo
®
 har indikasjon for behandling av osteoporose 

hos postmenopausale kvinner og for osteoporose forårsaket av glukokortikoider [45]. PTH-

behandling øker nydanning av bein, øker beintettheten mer enn bisfosfonater og gir en signifikant 

reduksjon av vertebrale og ikke-vertebrale frakturer [46].  
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1.4 Inflammasjon  

Inflammasjon er en del av kroppens ikke-spesifikke immunforsvar som skal beskytte kroppen mot 

infeksjon og skader. Ved inflammasjon reagerer kroppens vev mot skadelige stimuli som 

patogener, irritanter eller ødelagte celler [47]. Inflammasjon involverer vaskulære (blodkar), 

nevrologiske (nerver), humorale (blodbårne) og cellulære responser [48]. Inflammasjon spiller 

også en viktig rolle i utviklingen av flere sykdommer som nevrodegenerative sykdommer, kreft og 

hjertekarsykdommer [49].    

Vi kan dele inflammasjon inn i akutt og kronisk inflammasjon. Akutt inflammasjon kan defineres 

som regulert form for inflammasjon, mens kronisk inflammasjon er uregulert form [49]. Akutt 

inflammasjon er en tidlig og rask respons bestående av både pro-inflammatoriske og anti-

inflammatoriske mediatorer og virker som en beskyttelsesmekanisme etter for eksempel en skade 

[50]. Ved akutt inflammasjon er det økt blodforsyning, aktivering av makrofager, produksjon av 

en rekke mediatorer og økt rekruttering av leukocytter som vandrer fra blodkar til skadestedet [47, 

50]. Etter en akutt inflammasjon kan det oppstå kronisk inflammasjon. Ved kronisk inflammasjon 

er lave nivåer av inflammasjon tilstede i kroppen selv om det ikke er noe skade, og kan føre til 

skader på arterier og organer og dermed utvikling av andre sykdommer som kreft og diabetes 

[51]. I kronisk inflammasjon er flere ulike celletyper involvert, blant annet lymfocytter som T-

celler (CD8+ T og CD4+) [48], som er en del av det ervervede immunforsvaret.  Kroppens 

immunforsvar kan deles inn i medfødt og ervervet immunforsvar, med antigenpresenterende celler 

som et viktig bindeledd. Disse cellene aktiverer det ervervede forsvaret ved å presentere antigener 

for T-lymfocytter dersom det medfødte forsvaret ikke er tilstrekkelig [52]. 

Det er flere mediatorer som regulerer vekst, differensiering og funksjon av celler involvert i 

inflammasjon og et av disse er tumornekrosefaktor-α (TNF-α). TNF-α er involvert i både akutt og 

kronisk inflammasjon [50, 53].  
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1.4.1 Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) 

Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) tilhører TNF-superfamilien som består av cytokiner som dannes 

ved blant annet inflammasjon, infeksjon og kreft. TNF-α syntetiseres i blant annet makrofager 

som en respons på bakterielle toksiner som lipopolisakkarid (LPS) [54]. TNF-α også kjent som 

cachectin, og uttrykkes som et membranbundet protein på 26 kDa. Ved en proteolytisk kløyving 

ved hjelp av TNF-α konverteringsenzym (TACE) dannes en løselig 17 kDa polypeptid [54-56].  

Biologiske og patofysiologiske effekter av TNF-α  

TNF-α skilles ut av en rekke celletyper som makrofager og mastceller og beveger seg via blodet 

til ulike vev der det kan virke stimulerende på immunforsvaret [54]. TNF-α bindes til 

transmembrane reseptorer (TNFR1 og TNFR2), og kan virke gjennom aktivering av 

transkripsjonsfaktoren kjernefaktor kappa-B (NF-кB). TNF-α har en viktig rolle i cellefunksjoner 

som proliferasjon, overlevelse, differensiering og apoptose [57, 58], og er kjent for sin evne til å 

forårsake nekrose av tumorceller [56]. TNF er viktig i normal respons mot infeksjon, men 

overproduksjon kan være skadelig [56].  

TNF-α er en pro-inflammatorisk cytokin involvert i tidlig fase i inflammasjon [55]. I friske 

personer detekteres ikke TNF-α, men det er registrert forhøyede nivåer i serum ved inflammasjon, 

og ved infeksjon korrelerer TNF-α med alvorlighetsgraden i infeksjonen [56].  TNF-α fører til økt 

syntese av andre inflammatoriske cytokiner, kjemokiner som interleukin-8 (IL-8), 

prostaglandiner, og reaktive oksygen spesier (ROS) [55].  

TNF-α er også involvert i patogenesen ved flere ulike sykdomstilstander som reumatoid artritt, 

aterosklerose, psoriasis, diabetes og fedme. TNF-α har på grunn av sin effekt på cytokinaktivering 

blitt vurdert som legemiddelmål ved flere sykdommer [56, 57]. TNF-blokkere finnes på markedet 

og brukes i økende grad og med gode resultater for å behandle autoimmunesykdommer og andre 

inflammatoriske sykdommer [56]. 
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Effekter av TNF-α på beinhomeostasen  

TNF-α er ikke en viktig regulator av beinhomeostasen, men kan påvirke utvikling av 

skjelettsykdommer ved å hemme dannelsen av modne osteoblaster og øker osteoklastresorpsjon 

[59]. In vitro-studier har vist at TNF-α kan stimulere osteoklastdifferensieringen av mus og 

humane stamceller [60].  Det er usikkert om TNF-α direkte kan føre til osteoklastogenese [60], 

men det er påvist at TNF-α stimulerer osteoklastogenese ved å øke uttrykk av RANK [61]. Om 

TNF-α direkte kan regulere osteoblastogenesen og stimulere osteoklastdifferensieringen under 

fysiologiske betingelser er fortsatt uklart [60]. I mus som overuttrykker human TNF-α utvikles 

inflammatorisk artritt og det er påvist at TNF-α-indusert beintap skyldes økt beinresorpsjon ved 

osteoklastene. Alle funksjoner av TNF-α i bein signalerer via TNFR1 [60]. 

I osteoblastogenesen virker TNF-α ved å blokkere osteoblastdifferensiering in vitro ved å hemme 

uttrykk av transkripsjonsfaktorer (Runx2 og Osx) som er viktig for beindannelsen.   TNF-α kan 

også virke gjennom ulike signaleringsveier som Wnt-signaliseringsveien og undertrykke 

beindannelsen [58, 60]. I motsetning til dette er det også blitt påvist at lave konsentrasjoner av 

TNF-α fremmer differensiering av humane mesekymale stamceller til osteoblaster, gjennom 

oppregulering av alkalisk fosfatase (ALP)-aktivitet og transkripsjonsfaktorene Runx2 og Osx. 

[58]. Gjennom Wnt-signaliseringsveien fremmer TNF differensiering av hMSC til osteoblaster, og 

hemmer dannelse av adipocytter [62]. Effekter av TNF-α på osteoblastdifferensieringen er derfor 

avhengig av konsentrasjon av og behandlingslengde med TNF-α, samt celletype [58].  

Effekter av TNF-α på regulering av cysteinproteaser 

TNF-α kan fremme patofysiologiske prosesser som apoptose og cysteinproteasen cathepsin B kan 

spille en rolle. Ved behandling av hepatocytter med TNF-α ble det vist en økning i cathepsin B-

aktivitet i cytosol. TNF-α aktiverer caspase-8 gjennom TNFR1 og fremmer frigjøring av cathepsin 

B fra lysosomer. Ved proteolytisk kløyving fremmer cathepsin B frisetting av cytochrome c fra 

mitokondrier som fører til spalting av caspase-9 og -3 og dermed apoptose [63, 64].  

Bioinformatikkanalyser har vist tilstedeværelse av bindingssteder for NF-кB i 

legumainpromoteren, noe som tyder på at proinflammatoriske cytokiner som TNF-α regulerer 

uttrykket av legumain [17]. I ulike cellemodeller fra monocytter/makrofager har behandling med 

TNF-α ført til økt legumainaktivitet [65], mens andre har vist at TNF-α hemmet legumainuttrykk 

[66].  
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2 Mål med oppgaven  

 

Mål for denne oppgaven er å:  

 Studere hvordan ulike dyrkingsmedium påvirker differensiering av humane mesenkymale 

stamceller til osteoblaster  

 Studere effekter av deksametason på differensiering av humane mesenkymale stamceller 

til osteoblaster  

 Studere effekter av deksametason på regulering av cysteinproteasene legumain og 

cathepsin B 

 Studere om inflammasjon forårsaket av TNF- vil påvirke effekten av deksametason på 

differensiering av humane mesenkymale stamceller eller regulering av cysteinproteasene 

legumain og cathepsin B  
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3 Materialer og metoder 

3.1 Materialer 

3.1.1 Kjemikalier og reagenser 

Kjemikalier Leverandør 

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

1,25-dihydroksivitamin D3 (DM200)  Enzo Life Sciences, NY, USA 

2-propanol Kemetyl AS, Vestby Norge 

Aceton, C2H5OH Merck, Darmstadt, Tyskland 

-glyserolfosfat (D9422) Sigma-Aldrich 

Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 

Concentrate (500-0006) 

Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

CellTiter 96 AQueous One Solution Cell 

Proliferation Assay, MTS(G3580), 

Promega, Madison, Wisconsin USA 

Chameleon™ Duo Pre-stained Protein 

Ladder, proteinstandard (928-60000) 
LI-COR, Lincoln, NE, USA 

CHAPS (C3023) Sigma-Aldrich 

Deksametason (D4902) Sigma-Aldrich 

Dimetylsulfoksid, DMSO (D2650) Sigma-Aldrich 

Dinatrium-EDTA (00064) Ferak, Berlin, Tyskland 

Dinatriumhydrogenfosfat (28029.292) VWR Prolabo, Fontenay, Frankrike 

Ditiotreitol, DTT (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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Glukose (G8644) Sigma-Aldrich  

HEPES (H0887) Sigma-Aldrich 

Human Total Legumain DuoSet 

ELISA (DY4769) 

R&D Systems 

Hydrogenklorid HCl (26614) 
Sigma-Aldrich  

I-RDye
® 

800CW Esel anti-geit 

immunoglobulin (926-32214) 

LI-COR Biosciences, Cambridge, England 

IRDye ® 800CW BoneTag Optical 

Probe (926-09375) 

LI-COR Biosciences 

Kaliumdihydrogenfosfat (7778-77-0) Sigma-Aldrich  

Kaliumklorid KCl (P-3911) Sigma-Aldrich 

L-askorbinsyre (A5960) Sigma-Aldrich 

Metanol (L13255) 
Thermo Fisher Scientific Inc., Rockford, IL, 

USA 

Minimal Essential Medium, MEM, 

dyrkingsmedium (31095-029) 

Life Technologies, Paisley, Storbritannia  

Mus anti-human monoklonalt antistoff mot 

GAPDH (SC.47724) 

Santa Cruz Biotechnology Inc., TX, USA 

 

NuPAGE
® 

Antioksidant (NP0005) 
Life Technologies 

NuPAGE
® 

LDS Sample Buffer (4X) 

(NP0007) 

Life Technologies 

NuPAGE
® 

MOPS SDS Running Buffer 

(20X) (NP0001) 

Life Technologies 

Oil Red O staining (O0625) Sigma-Aldrich 

Paranitrofenylfosfat (71768) Sigma-Aldrich 

Penicillin - Streptomycin (SV30010) Hyclone SV, GE Healthcare LifeSciences 

Ponceau S løsning  (P7170) Sigma-Aldrich 

Precision Plus Protein™ Dual Color 

Standards, proteinstandard (161-0374) 

Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, 

USA 

Reagent diluent (RD) concentrate (10X)  

(DY995) 

R&D Systems 
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Rekombinant human tumornekrosefaktor-α 

(210-TA) 

R&D Systems 

Rekombinant human tumornekrosefaktor-α 

(AA330121) 

R&D Systems 

Restore™ PLUS Western Blot Stripping 

Buffer, strippebuffer (46430) 

Thermo Fisher Scientific  

Sitronsyre (1.00244.1000) Merck 

Substrat Solution, Color Reagent A + 

Color Reagent B, substratblanding 

(DY999) 

R&D Systems 

 

Svovelsyre (731) 
Merck 

Tris, Trizma
® 

(T1503) 
Sigma-Aldrich 

Tris/Glycin buffer (10X) (1610771)  Bio-Rad Laboratories 

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

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

Tween
® 

20 (170-6531) 
Bio-Rad Laboratories 

Z-Ala-Ala-Asn-AMC, peptidsubstrat  

(I-1865) 

Bachem, Bubendorf, Sveits 

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

hydroklorid, peptidsubstrat (C-5429) 

Bachem 
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3.1.2 Utstyrsliste 

Utstyr Leverandør 

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

BioHit Optifit tip pipettespisser  

(10, 200 og 1000µl) 

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, 

Finland 

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

Corning® 75 cm
2 

dyrkningsflaske (3275) Corning Incorporated, NY, USA 

Corning® Sentristar™, sentrifugerør  

(15 ml) (430791) 

Corning Incorporated 

Corning® Sentristar™, sentrifugerør  

(50 ml) (430921) 

Corning Incorporated 

Costar® 12-brønnersbrett (3516) Corning Incorporated 

Costar
® 

6-brønners brett (3506) 
Corning Incorporated 

Costar® 48-brønnersbrett (3548) Corning Incorporated 

Costar
® 

96-brønners mikroplate (3598) 
Corning Incorporated 

Costar® 96-brønners mikrotiterplate, svart 

(3915) 

Corning Incorporated 

Costar® 5 ml pipette (4051) Corning Incorporated 

Costar® 10 ml pipette (4101) Corning Incorporated 

Costar® 25 ml pipette (4251) Corning Incorporated 

Countess™ Automated Cell Counter Invitrogen, Life Technologies 

Dri-Block DM-2A Techne, Cambridge, Storbritannia 

Dynabeads
® 

Mixer 
Invitrogen, Life Technologies 

Eppendorfrør (1.5, 2 og 5ml) Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

ELISA-kit (MAB21992) R&D Systems, Abingdon, USA 

Falcon
® 

5 ml pipette (357543) 
Corning Incorporated 

Falcon
® 

celleskrape (89008-786) 
Corning Incorporated 

Finnpipetter™ Thermo Electron Corp., Waltham, MA 

USA. 

Finnpipette™ F1 Multichannel Thermo Fischer Scientific 
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Heraeus Fresco 21 Centrifuge (75002426) Thermo Fischer Scientific 

Holten Lamin Air LAF-benk Medinor, Oslo, Norge 

Inkubatorskap (Galaxy 170S) Eppendorf, New York, USA 

Nunc 96-brønners mikrotiterplate,  

blank (260836) 

Nunc, Roskilde, Danmark 

Nitrocellulosemembran (0,45 µm) 

Amersham Protran premium (10600003) 

GE Healthcare Bio-Sciences, Oslo, Norge 

Nunc™ EasYFlask™ 75 cm
2 

dyrkingsflaske (156499) 

Thermo Fisher Scientific, Danmark 

NuPAGE
® 

4–12 % Bis-Tris Gel, Novex
® 

Ferdigstøpt gradientgel til gelelektroforese 

(NP0322) 

 Life Technologies, Carlsbad, CA, USA 

 

Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging 

System 

LI-COR Biosciences 

 

Olympus CKX41 lysmikroskop Olympus, Tokyo, Japan 

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

Plate Sealers, plateforseglere (plastfilm) til 

ELISA (DY992) 

R&D Systems, Abington, England 

 Specteafuge™ mini (C1301B) 
Labnet Inc. 

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

Trans-Blot
®

Turbo™ Transfer system 
Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

Victor™ X4 Multimode PlateReader, 

Mikroplateleser (2030-0050) 

Perkin Elmer Life and Analytical Sciences, 

Boston, MA, USA 

Vortex Genie 2 Scientific Industries Inc. 

VWR
® 

Disposable Graduated Transfer 

Pipets (612-4545) 

VWR International, Storbritannia 

XCell SureLock™ Mini-Cell 

Electrophoresis System, elektroforesekar 

Life Technologies, Paisley, Storbritannia 

Yellow Line MST, digital 

magnetic stirrer with heating  

IKA, Tyskland 
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3.2 Celledyrking 

3.2.1 Cellelinjer 

Humane mesenkymale stamceller (hMSC) er multipotente stamceller og kan differensieres til for 

eksempel osteoblaster og adipocytter. Cellemodellen som ble brukt i forsøkene er humane 

mesenchymale stamceller stabilt transfektert med katalytisk subenhet av human telomerase revers 

transkriptase (hMSC-TERT4 celler). Disse cellene overutrykker human telomerase revers 

transkriptase (hTERT) som gir cellene en forlenget levetid, uten at cellene endrer egenskaper eller 

mister evnen til differensiering. Tallet 4 beskriver at cellene splittes 1:4 ved hver splitting, noe 

som har betydning for morfologi og veksthastigheten til cellene [67, 68]. 

3.2.2 Frysing, tining og utsåing av celler 

For langvarig lagring oppbevares cellelinjer i nitrogentank ved -196 °C og tas ut etter behov. Før 

oppbevaring gjennomgår cellene en langsom nedfryningsprosess med dimetylsulfoksid (DMSO). 

DMSO er et kryobeskyttende stoff som tilsettes for å forhindre celleskade og øke overlevelse [69]. 

Ved tining tas en ampulle ut av nitrogentank, tines i vannbad på 37
 
°C i 40-60 sekunder og 

overføres raskt til cellemedium (37 °C). For å fjerne DMSO sentrifugeres cellesuspensjonen på 

800 rpm, deretter re-suspenderes cellepelleten i nytt medium og overføres til celleflasker (75 cm
2
). 

Cellene inkuberes ved 37
 
°C med 5 % CO2 over natt før medium byttes. Deretter byttes medium 

hver tredje dag frem til splitting. Ved oppstart av første forsøk i denne masteroppgaven hadde 

hMSC-TERT4 cellene passasjenummer 45 og ved siste forsøk passasjenummer 57. Frysing, tining 

og utsåing av cellene ble utført av overingeniør Hilde Nilsen.  

3.2.3 Dyrking og splitting av celler  

Cellene dyrkes i celleflasker (75 cm
2
) tilsatt 10 ml serumholdig MEM-medium (Vedlegg A, 1.1). 

Cellene splittes én gang i uken når celletettheten i flasken er ca. 80 %. Gammelt medium suges fra 

dyrkningsflasken og kastes. Cellene vaskes én gang med 10 ml serumfritt MEM (Vedlegg A, 1.2) 

for å fjerne rester av serum fra gammelt medium. Trypsin-EDTA (2 ml) tilsettes for å løsne 

cellene fra flaskeoverflaten og inkuberes i minst 5 minutter ved 37 °C og 5 % CO2. Det er viktig å 

forsikre seg at cellene har løsnet fra flaskeoverflaten for å få nok antall celler i cellesuspensjon. 

Dette kontrolleres visuelt ved hjelp av mikroskop.  

Når cellene har løsnet tilsettes 10 ml serumholdig MEM-medium. Serum inneholder 

proteaseinhibitorer og vil inaktivere trypsin. Cellesuspensjonen blandes godt ved å suge opp og 
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ned flere ganger i pipetten før den overføres til et nytt 50 ml sentrifugerør og sentrifugeres ved 

800 rpm i 5 minutter. Etter sentrifugering er det dannet en cellepellet nederst i sentrifugerøret. 

Medium med trypsin-EDTA suges av og kastes. Det lages en 2 ganger oppkonsentrering av 

cellesuspensjon ved at cellepelleten re-suspenderes i 5 ml serumholdig MEM-medium, noe som 

vil gi et høyere tall for antall celler/ml ved celletelling (kapittel 3.2.4). Humane MSC-TERT4 

celler splittes 1:4 ved hver splitting. 1,25 ml av cellesuspensjonen tilsettes i nye celleflasker (75 

cm
2
) sammen med 8,75 ml av serumholdig MEM-medium og cellene inkuberes ved 37 °C og 5 % 

CO2 til neste splitting. Hver tredje til fjerde dag byttes mediet i celleflaskene ved at gammelt 

medium suges av og kastes og nye 10 ml serumholdig MEM-medium tilsettes celleflaskene.  

3.2.4 Telling av celler  

Celletelling utføres for å finne ut av antall levende celler i cellesuspensjon per ml, som er viktig å 

vite for å kunne så ut et likt antall celler per brønn til forsøk. Metoden baseres på at levende celler 

har en intakt cellemembran, mens døde celler mangler dette og vil derfor farges blå av trypanblått 

(0,4 %) [70]. Lik mengde (20 l) av cellesuspensjon og trypanblått (0,4 %) tilsettes i et 

eppendorfrør og blandes godt. Deretter overføres 10  l av blandingen til et tellekammer og telles 

med en automatisk celleteller (CountessTM Automated Cell Counter). Celletelleren beregner 

celleviabilitet (%) i suspensjonen, total antall celler, antall levende og døde celler per ml.  

3.2.5 Utsåing av celler  

Etter celletelling overføres et beregnet volum av cellesuspensjon til et 50 ml sentrifugerør. 

Serumholdig MEM-medium tilsettes røret og innholdet blandes godt. Se tabell 3.1 for oversikt 

over ønsket antall levende celler per ml avhengig av størrelsen på brønnen. Cellene inkuberes ved 

37 °C og 5 % CO2 i ett døgn før stimulering, slik at cellene har festet seg til overflaten. 

Tabell 3.1: Oversikt over ønsket antall levende celler per ml i forhold til cellebrønnstørrelse.  

Cellebrett  Antall levende celler/ ml Antall ml/brønn  

6 brønner 100 000 2 ml 

12 brønner 80 000 1 ml 

96 brønner 100 000 200 l 
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3.2.6 Behandling av celler med deksametason og/eller TNF-α 

Cellene dyrkes enten i serumholdig MEM-medium eller i osteoblastinduksjonsmedium uten 

deksametason, i denne masteroppgaven kalt henholdsvis basalmedium og induksjonsmedium.  

Osteoblastinduksjonsmedium inneholder vanligvis 10 nM deksametason, men for å studere 

effekter av deksametason er det benyttet induksjonsmedium uten tilsatt deksametason. Cellene 

dyrkes ved 37 °C og 5 % CO2 i enten 3, 7 eller 14 dager.  

Humane MSC-TERT4 celler behandles med ulike konsentrasjoner deksametason, der 

sluttkonsentrasjonen av deksametason i brønnene er 50 nM eller 1 M. Deksametason 

stamløsning har konsentrasjon 10 mM i 100 % etanol.  Fra stamløsningen lages to 

hjelpeløsninger, 200 M og 10 M deksametason i 100 % etanol. Deksametason var løst i 100 % 

etanol og kontrollceller uten tilsatt deksametason ble tilsatt tilsvarende volum etanol. I noen 

forsøk (kapittel 4.2) er celler behandlet med 50 ng/ml TNF- med eller uten påfølgende eller 

samtidig behandling med deksametason (50 nM eller 1 M). Stamløsningen av TNF-α har 

konsentrasjon 100 g/ml og fra denne lages 5 g/ml hjelpeløsning i steril RD buffer.  Etter at 

gammelt medium er fjernet, tilsettes deksametason, TNF- eller en kombinasjon av disse til 

basalmedium eller induksjonsmedium til ønsket sluttkonsentrasjon (antall ml per brønn, tabell 

3.1). 

3.2.7 Høsting av kondisjonert medium og celler 

Før kondisjonert medium høstes undersøkes hver brønn i mikroskop for adherens, morfologiske 

endringer og løse celler og bilder tas ved hjelp av kamera med programmet Cell Sens. Det 

kondisjonerte mediet høstes samme dag som cellene høstes etter henholdsvis 3, 7 og 14 dager. 

Medium suges forsiktig av cellene, overføres til godt merket 1,5 eller 2 ml eppendorfrør og 

sentrifugeres ved 800 rpm i 5 minutter. Supernatanten overføres til et nytt 1,5 ml eppendorfrør og 

fryses ved -20 °C.  

Ved bruk av 6-brønnersbrett vaskes de adherente cellene forsiktig med 1 ml 1X PBS (vedlegg A, 

2.1), og cellene lyseres ved å tilsette 0,5 ml lysisbuffer pH 5,8 (Vedlegg A, 2.2) i hver brønn. Ved 

bruk av 12-brønnersbrett brukes henholdsvis 0,5 ml 1X PBS til vask og 0,25 ml lysisbuffer pH 

5,8. Cellene skrapes godt fra overflaten ved bruk av celleskrape og det kontrolleres ved hjelp av 

mikroskop om cellene har løsnet før cellelysatet overføres til godt merket 1,5 ml eppendorfrør. 

Før analyse utføres en fryse-tining av cellelysatene, ved at lysatene fryses ned ved -70 °C i ca. 15 

minutter. Deretter tines cellelysatene raskt på varmeblokk ved 30 °C, samtidig som de blandes 
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forsiktig ved å vende dem opp og ned. Fryse-tiningsprosessen utføres 3 ganger før cellelysatene 

sentrifugeres ved 10 000 G og 4 °C i 5 minutter. Supernatanen pipetteres av og overføres til 1,5 

ml eppendorfrør. Prøvene oppbevares nedfryst ved -20 °C eller på is før analyse.  

3.3 Celleviabilitetsmåling   

Celleviabilitet måles ved hjelp av MTS ([3-(4-,5-dimetyltiazol-2-yl)-5-(3-karboksymetoksyfenyl)-

2-(4-sulfofenyl)-2H-tetrazolium). MTS er en andregenerasjons tetrazoliumforbindelse som 

reduseres til vannløselige formazaner, ved at dehydrogenaseenzymer danner NADPH eller NADH 

i metabolsk aktive celler. Reduksjonen foregår i større grad ekstracelleulært, på grunn av at MTS 

har en negativ ladning og dermed redusert permeabilitet over cellemembranen. Under reduksjonen 

brytes tetrazolringen og danner fargede forbindelser av formazaner. Dannelse av formazanprodukt 

måles ved absorbans ved 490 nm og vil være proporsjonal med antall levende celler i den 

eksponentielle vekstfasen [71, 72].  

I 96-brønnersbrett sås ut 20.000 celler/200 µl/brønn og cellene inkuberes i 24 timer ved 37 °C og 

5 % CO2, slik at cellene får festet seg. Cellene stimuleres i henholdsvis 3, 7 eller 14 dager før 20 

µl MTS-reagens tilsettes hver brønn. Cellene inkuberes ved 37 °C og 5 % CO2 mellom hver 

måling og viabilitet måles ved absorbans 490 nm ved ulike tider. Utviklingen i absorbsjon 

vurderes og det beregnes økning i absorbans/tidsenhet. Etter 3 dager ble det foretatt måling hver 

time fra 0-4 timer, mens etter 7 eller 14 dager ble måling tatt etter hvert 15. minutt. 

3.4 Måling av totalprotein 

Måling av totalprotein i cellelysat utføres ved bruk av metoden beskrevet av Bradford [73]. 

Fargstoffet Coomassie Brillinat Blue G-250 (CBBG) er en sur rødbrun løsning som bindes til 

negativt ladede proteiner og danner et kompleks. Binding av fargestoff og protein gir en 

fargeendring fra rød til blå, samtidig som absorpsjonsmaksimum endres fra 465 til 595 nm. 

Økning i absorbans er direkte proporsjonal med proteinmengden i cellelysatet og måles i 

mikroplateleser ved 595 nm. Det lages en standarkurve basert på albumin (stockløsning 2 mg/ml) 

og lysisbuffer som fortynningsbuffer og har konsentrasjonene 0, 50, 100, 200, 300 og 400 μg/ml. 

Det tilsettes 10 μl av hver standard og prøve på en gjennomsiktig 96-brønnersmikroplate i tre 

paralleller. Prøver som eventuelt har høyere proteinkonsentrasjon enn standardkurven er ikke 

pålitelige, må fortynnes og måles på nytt. Cellelysat fra forsøk høstet etter 14 dager ble fortynnet 

1:2 eller 1:4 med lysisbuffer før måling, mens cellelysat fra 7 dager ble benyttet ufortynnet. 
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Fargeløsningen fortynnes 1:5 med destillert vann før det tilsettes 200 µl av fortynnet 

fargeløsningen i alle brønner med prøve eller standard. For å sikre dannelse av protein-

fargestoffkompleks holdes prøvene 5 minutter i romtemperatur før måling i mikroplateleser ved 

595 nm. 

3.5 Måling av matriksmineralisering 

I-RDye 800CW BoneTag Optical Probe er en fluoriserende kalsium-chelaterende forbindelse som 

brukes for å detektere beinmineralisering, vekst og morfologiske endringer.  Denne metoden gir 

en rask og enkel deteksjon og kvantifisering av matriksmineralisering i cellebrønnen [74]. Dagen 

før måling tilsettes 2 µl av BoneTag fortynnet i PBS (1:20) til hver brønn inneholdende 1 ml 

medium. Etter 24 timer fjernes medium og cellene vaskes med 1 ml 1X PBS. Deretter fikseres 

cellene med 1 ml av løsning bestående av 3,7 % formaldehyd og 90 % EtOH. Brønnene skannes i 

Odyssey
®

 CLx Near-Infrared Imaging System (LI-COR) ved 800 nm, «resolution» 42 µm, 

«intensity» 1, L1 og 2, «Focus offset» 3.0 og med «medium quality». Resultatet viser et visuelt 

bilde av matriksmineralisering i brønnen, samtidig som signalstyrke i hver brønn oppgis i 

fluorosensenheter. 

3.6 Måling av alkalisk fosfatase (ALP)-aktivitet  

Alkalisk fosfatase (ALP) er et kalsium- og fosfatbindende protein som benyttes som en 

biokjemisk markør for osteoblastdifferensiering [75]. ALP hydrolyserer pyrofosfater og danner 

uorganisk fosfat som fremmer mineralisering [76]. Ved måling av ALP-aktivitet benyttes 

paranitrofenylfosfat som substrat. Medium fjernes og cellene vaskes med 1 ml 1X PBS. Cellene 

fikseres med 1 ml av en løsning bestående av 3,7 % formaldehyd i 90 % EtOH, og inkuberes i 1 

minutt ved romtemperatur før formaldehydløsningen fjernes. I hver brønn tilsettes 1 ml av 1 

mg/ml substratløsning (paranitrofenylfosfat) i basisk buffer pH=9,6 (vedlegg A, 5.3) før 

absorbans måles ved ulike tidspunkter ved 405 nm og 37 °C og økningen i µO.D./sekund 

beregnes.  

3.7 Oil Red O farging  

Oil Red O (ORO) er et fettløselig diazolfargestoff som brukes til å farge nøytrale lipider, men vil 

ikke farge biologiske membraner. Prinsippet for metoden er at ORO er minimalt løselig i 

isopropanol og oppløseligheten reduseres ytterligere ved fortynning av ORO i vann før bruk. Det 



27 

 

hydrofobe fargestoffet vil derfor bevege seg fra oppløsningsmidlet til lipiddråper/samlinger 

tilstede i cellene [77]. Referansen for metoden brukt i denne masteroppgaven er Jafari et al. 

(2017) [17]. Medium fjernes og cellene vaskes forsiktig to ganger med 1 ml 1X PBS før cellene 

fikseres med 1 ml 4 % paraformaldehyd i etanol i 10 minutter ved romtemperatur. Cellene vaskes 

med 1 ml 3 % isopropanol før tilsetting av 0,5-1 ml Oil Red O fargeløsning (Vedlegg A, 7.3) og 

inkubering i 1 time. Fargeløsningen kastes og cellene vaskes 2-5 ganger med vann inntil 

overskuddsfarge er borte. Litt vann tilsettes hver brønn for å forhindre uttørking av cellene før det 

tas bilder av cellene med mikroskop. For kvantifisering av ORO tilstede i cellene fjernes vann og 

cellene tørkes før 0,25-0,5 ml isopropanol (100%) tilsettes og blandes i 10 minutter. Isopropanol 

høstes og det tilsettes 200 µl i hver brønn i en klar mikroplate før absorbansen måles ved 490 nm.  

3.8 Måling av enzymaktivitet 

3.8.1 Cathepsin B  

Måling av enzymaktivitet utføres i prøver fra cellelysater høstet etter forsøk. I en svart 96-

brønnersbrett tilsettes 10 l blindprøve/prøve i 3 paralleller og hver brønn tilsettes 110 l av 

cathepsin B assaybuffer (pH= 5,5) og blandes godt. Buffer inneholder reduksjonsmiddelet DTT 

(200 mM) som aktiverer cysteinproteasen og det må derfor ventes i minst 10 minutter fra 

tilsetning av reduksjonsmiddel til måling av aktivitet for å sikre aktivering av enzymet. 

Umiddelbar før måling av aktivitet tilsettes 50 µl av et fluorescerende substrat Z-Arg-Arg-AMC 

som spaltes av cathepsin B, og økningen i fluorescens måles i en mikroplateleser.  

3.8.2 Legumain- og ukjent asparaginyl endopeptidase (AEP) 

Måling av enzymaktivitet utføres i prøver fra cellelysater høstet etter forsøk. I en svart 96-

brønnersbrett tilsettes 20 l av blindprøve/prøver i 2 paralleller. Prøver inneholder betydelig 

mengde ukjent AEP som ikke er legumain, og derfor tilsettes 1 M E64 i hver brønn som hemmer 

cathepsiner, men ikke legumain [6]. I hver brønn tilsettes 95 l av legumain assaybuffer (pH= 5,8) 

og blandes godt. Buffer inneholder reduksjonsmiddelet DTT (200 mM) som aktiverer 

cysteinproteasene og det må derfor ventes i minst 10 minutter fra tilsetning av reduksjonsmiddel 

til måling av aktivitet for å sikre aktivering av enzymet. Umiddelbar før måling av aktivitet 

tilsettes 50 µl av det fluorescerende substratet Z- Ala-Ala-Asn-AMC som spaltes av legumain, og 

økningen i fluorescens måles i en mikroplateleser.  
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3.9 Geleelektroforese og immunoblotting 

3.9.1 Acetonfelling av proteiner i cellelysat  

Acetonfelling utføres for å oppkonsentrere mengden totalprotein i cellelysatene før det kjøres 

gelelektroforese. Proteinet i cellelysatene oppkonsentreres slik at det på gel tilsettes 10 g 

totalprotein i hver brønn. Måling av totalprotein (kapittel 3.4) ble benyttet for å beregne uttaket fra 

cellelysatene. Iskald aceton tilsettes cellelysat i forholdet 80:20 %, blandes og inkuberes i 1 time 

ved -20 °C. Prøvene sentrifugeres i 20 minutter ved 15 000 G og 4 °C. Supernatanten avpippeteres 

forsiktig og proteinpelleten tørkes i ca. 20-30 minutter ved romtemperatur før tillaging av 

gelelektroforeseprøver. 

3.9.2 Tillaging av gelelektroforeseprøver 

I hver prøve tilsettes 5 l 4X sample buffer, 2 l DTT (0,5 M) og 13 l vann til totalvolum lik 20 

l. Løsningen blandes godt og varmes opp i 10 minutter på 70
 
°C. DTT og oppvarming bidrar til 

denaturering av proteinene i prøven, slik at de mister sin tredimensjonale struktur. Sample buffer 

(NuPAGE
 
LDS Sample Buffer, 4X) inneholder natriumdodekylsulfat (SDS) som gir proteinene 

en uniform negativ ladning og sikrer separasjon av proteinene basert på molekylstørrelse ved 

gelelektroforese.  

3.9.3 Gelelektroforese 

SDS-polyakrylamid gelelektroforese (SDS-PAGE) er en metode som separerer proteiner etter 

molekylstørrelse, ved hjelp av et elektrisk felt. Proteiner beveger seg fra katode til anode i ulik 

hastighet avhengig av molekylstørrelsen (kDa). Ferdigstøpt polyakrylamid gradientgel (4-12 % 

Bis-Tris) med 12 brønner benyttes til gelektroforesen i denne masteroppgaven. Gelen plasseres i 

et gelektroforesekar som fylles med ca. 800 ml fortynnet elektroforesebuffer (Vedlegg A, 8.1). I 

midterste kammer tilsettes 500 l antioksidant, som holder prøvene på redusert form. Det tilsettes 

5 l av proteinstandard (ChameleonTM Duo Pre-stained Protein Ladder) til en brønn og i de 

resterende brønnene tilsettes l0 µg totalprotein fra cellelysat og gelelektroforesen kjøres i 50 

minutter ved 200 volt (V).   
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3.9.4 Immunoblotting 

I immunoblotting benyttes antigen-antistoff reaksjon for å detektere proteiner separert ved 

gelelektroforese. Proteinene overføres fra gel til en nitrocellulosemembran ved blotting. 

Membranen tilsettes primærantistoff som bindes til proteinet som ønskes detektert. 

Sekundærantistoff, som er spesifikt for primærantistoffet og er merket med en fluorescerende 

gruppe, tilsettes og proteinet kan detekteres og visualiseres [78].  

Filterpapir og membran fuktes i 5-10 minutter i blottebuffer før det lages en sandwich. Etter 

gelelektroforese løsnes gelen forsiktig og overføres til den fuktede nitrocellulosemembranen. 

Fuktet filterpapir legges forsiktig på membranen og legges inn i blottemaskin ved 25 volt i 30 

minutter. Proteiner separert på gelen vil overføres til membranen ved hjelp av elektrisk strøm. 

Membranen tørkes i 1 time etter blotting, før den farges med «LI-COR protein staining» i 5 

minutter og skylles 2 ganger med 5 ml «wash solution Revert total protein stain» for visualisering 

og fotografering av overførte proteiner på membranen.  

Membranen blokkes med LI-COR TBS blokkebuffer fortynnet i TBS (1:2) i 60 minutter ved 

romtemperatur for å mette membranen med proteiner fra blokkebufferen og for å forhindre at 

andre proteiner festes til membranen. Blokkebuffer helles av og membranen overføres til et rør 

med tilsatt 5 ml primærantistoff (Tabell 3.2) fortynnet i blokkebuffer/TBS med 0,2 % Tween og 

oppbevares kjølig med vipping over natt. Primærantistoffet fjernes og tas vare på noen dager i 

kjøleskap eller fryses ned før eventuelt gjenbruk. Membranen overføres til en ren, mørk boks og 

vaskes 3-4 ganger i 5-15 minutter med vaskebuffer ved romtemperatur og vipping. 

Sekundærantistoff (Tabell 3.2) fortynnes i blokkebuffer/TBS med 0,2 % Tween og 10 ml tilsettes 

membranen, og inkuberes i 60 minutter ved romtemperatur og vipping. Sekundærantistoffet 

fjernes og membranen vaskes ytterligere 3-4 ganger i 5-15 minutter med vaskebuffer ved 

romtemperatur og vipping. Membranen tørkes mellom filterpapir før fremkalling av blottet med 

Odyssey
®

 CLx Near-Infrared Imaging System (LI-COR). 
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Tabell 3.2: Oversikt over antistoffer benyttet i denne masteroppgaven.  

Type antistoff Protein  Antistoff  Fortynning  

Primærantistoff  Legumain 

  

GAPDH 

Geit anti-human polyklonalt 

antistoff mot legumain  

Mus anti-human monoklonalt 

antistoff mot GAPDH 

1:200 

 

1:1000 

Sekundærantistoff Legumain 

 

GAPDH  

IRDye
® 

800CW Esel anti-geit  

 

IRDye
® 

800CW esel anti-mus 

1:10 000  

 

1:15 000 

 

3.9.5 Reblotting  

Den samme membranen kan benyttes til deteksjon av flere proteiner. Primær og sekundærantistoff 

fjernes etter fremkalling og membranen vaskes med vaskebuffer. Strippebuffer (RestoreTM PLUS 

Western Blot Stripping Buffer) tilsettes (10-20 ml) og membranen inkuberes i 15 minutter ved 

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

vaskebuffer T-TBS. Membranen blokkes med LI-COR TBS blokkebuffer fortynnt i TBS (1:2) på 

nytt som tidligere og inkuberes med nytt primær og sekundærantistoff.    

3.10  Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

«Enzyme-linked immunosorbent assay» (ELISA) er en enkel, rask og følsom metode for 

kvantifisering av antigen ved hjelp av antistoff [79]. Sekresjon av legumain i kondisjonerte medier 

ble analysert ved bruk av et kommersielt ELISA-kit og metoden som benyttes er sandwich-

ELISA.  

Det tilsettes 100 l av «capture antibody» 2 g/ml fortynnet i 1X PBS i hver brønn i en 96-

brønnersbrett, dekkes til med plastfilm og inkuberes over natt i romtemperatur. «Capture 

antibody» suges av og brønnene vaskes 3 ganger med vaskebuffer. Deretter tilsettes 300 l 1X 

Reagent Dilution (RD) i hver brønn for å blokkere uspesifikke bindingsseter og inkuberes ved 

romtemperatur i 1 time. Vask gjentas og 100 l av standard (human total legumain) og prøver 
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fortynnet 1:5 i RD tilsettes brønnene og inkuberes i 2 timer, slik at antigen tilstede i prøvene 

bindes til «capture antibody». Vask gjentas for å fjerne andre proteiner og deretter tilsettes 100 l 

«detection antibody» fortynnet i RD i hver brønn og binder til antigen tilstede i brønnen. Vask 

gjentas.  I hver brønn tilsettes 100 l Streptavidin-Horseradishperokidase, et enzym-bundet 

sekundært antistoff som bindes til «detection antibody». Brettet tildekkes og inkuberes i 20 

minutter ved romtemperatur, beskyttet mot direkte lys. Vask gjentas. Substratløsning (100 l) 

tilsettes hver brønn og inkuberes i ytterligere 20 minutter ved romtemperatur. Det skjer en enzym-

substratreaksjon som detekteres ved en fargeendring av løsningen fra fargeløs til blå. Tilslutt 

tilsettes 50 l stoppløsning for å stoppe enzym-substratreaksjonen, det ses en fargeendring fra blå 

til gul og absorbansen ved 450 nm avleses umiddelbart i en mikroplateleser.  

3.11 Statistiske analyser 

I denne oppgaven er resultatene angitt som gjennomsnitt ± standardfeil (SEM). Gjennomsnittet er 

beregnet ut i fra antall paralleller av forsøkene (n) og varierer fra 3-7. Signifikansnivået ble satt til 

p ≤0,05, og statistisk signifikante forskjeller er angitt i figurene. To-utvalgs t-test (Mann-Whitney 

test) er den statistiske metoden benyttet i oppgaven. De statiske analysene ble beregnet ved hjelp 

av GraphPad Prism 7.  
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4 Resultater 

4.1 Effekt av deksametason på hMSC-TERT4 celler under 

differensiering til osteoblaster 

Det er velkjent at glukokortikoider forårsaker osteoporose [33] og mekanismene ansvarlige for 

beintapet ser ut til å være mange og sammensatte. En hemmende effekt på osteoblastfunksjon er 

beskrevet som viktig, men det er ikke kjent hvilken effekt glukokortikoider har på 

cysteinproteaser i osteoblaster. Cysteinproteasen legumain nedreguleres under differensiering av 

humane mesenkymale stamceller (hMSC) til funksjonelle beinproduserende osteoblaster, mens 

oppregulering av legumain styrer hMSC-differensiering mot fettceller ved å degradere fibronektin 

[17]. Det var derfor interessant å studere om deksametason kan regulere legumain og andre 

cysteinproteaser, inkludert osteoblastmarkører i hMSC under differensiering til osteoblaster. 

4.1.1 Effekt av deksametason på legumain i hMSC-TERT4 celler 

under osteoblastdifferensiering 

Humane MSC-TERT4 celler ble inkubert med og uten deksametason (50 nM eller 1 µM) i 3, 7 

eller 14 dager i henholdsvis induksjons- eller basalmedium. Legumainaktivitet (dF/sek) ble målt i 

cellelysat og korrigert for konsentrasjon av totalprotein (Figur 4.1). I kontrollceller dyrket i 

induksjonsmedium (Fig. 4.1A) var det en signifikant reduksjon i legumainaktivitet under 

differensiering etter 7 og 14 dager sammenlignet med etter 3 dager. Det var også signifikant 

lavere legumainaktivitet etter 14 dager sammenlignet med etter 7 dager i kontrollceller. Det var 

liten effekt av deksametason under differensiering etter 3 og 7 dager, men etter 14 dager var det 

en svak økning i legumainaktivitet sammenlignet med kontrollceller ved samme tidspunkt. I 

kontrollceller dyrket i basalmedium (Fig 4.1B) var legumainaktivitet omtrent lik som i 

induksjonsmediet etter 7 dager og lignende nedregulert etter 14 dager, mens det var en tendens til 

økning i legumainaktivitet ved behandling med deksametason både etter 7 og 14 dager. 

Legumainsekresjon (ng/ml) ble analysert i kondisjonert cellemedium fra samme cellebehandling 

som over (Figur 4.1C-D). Legumainsekresjon fra kontrollcellene dyrket i induksjonsmedium 

(Figur 4.1C) varierte lite i løpet av tidsperioden, men økte når cellene var behandlet med 

deksametason, både etter 7 og 14 dager, men ikke signifikant sammenlignet med kontroll. 

Legumainsekresjonen var høyest etter 7 dager. Legumainsekresjon fra kontrollceller dyrket i 

basalmedium økte svakt fra 7 til 14 dager (Fig. 4.1D), mens i celler behandlet med deksametason 
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var legumainsekresjonen høyere etter 7 dager og uforandret etter 14 dager sammenlignet med 

kontroll. Flere av målingene hadde store standardavvik og endringene var ikke signifikante. 

 

 

Figur 4.1: Legumainaktivitet og -sekresjon i hMSC-TERT4 celler dyrket i induksjons- eller 

basalmedium og behandlet med eller uten deksametason. Humane MSC-TERT4 celler (80.000 eller 

100.000 celler/ml) ble inkubert med eller uten deksametason (50 nM eller 1 M) i 3, 7 eller 14 dager ved 

37 °C i induksjonsmedium (A og C) eller i basalmedium (B og D). A-B) Legumainaktivitet (dF/sek/μg 

totalprotein) var målt i cellelysat ved bruk av substratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC, og tilsatt E64 for å hemme 

ukjent AEP. Resultatene er korrigert for totalproteinkonsentrasjon og presentert som gjennomsnitt ± SEM. 

A) 3 dager (n=3), 7 dager (n=7) og 14 dager (n=5) og B) 7 dager (n=4) og 14 dager (n=4). C-D) 

Legumainsekresjon (µg/ml) ble målt ved ELISA i kondisjonert medium og er presentert som gjennomsnitt ± 

SEM. C) 3 dager (n=3), 7 dager (n=7) og 14 dager (n=5) i induksjonsmedium og D) 7 dager (n=4) og 14 

dager (n=4) i basalmedium. # indikerer p0,05 sammenlignet med kontroll 3 dager og ## indikerer p0,05 

sammenlignet med kontroll 7 dager (tosidig uparet t-test). 
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Molekylære former av legumain ble undersøkt i cellelysat ved gelelektroforese og 

immunoblotting med antistoff mot legumain (Figur 4.2). Inaktiv proform (56 kDa), intermediære 

former (46/47 kDa) og moden form (36 kDa) var uttrykt i kontrollcellene etter 3 dager både i 

induksjons- og basalmedium, med høyest uttrykk av moden legumain og lavest uttrykk av 

intermediære former.  

I kontrollceller i induksjonsmedium ble intensiteten av alle legumainformer redusert ved økende 

differensieringslengde (14 dager). Det var samme tendens i celler behandlet med deksametason og 

nedgang i uttrykk av moden legumain reflekterte legumainaktiviteten (Fig. 4.1). Det ble i tillegg 

detektert et legumainbånd på ca. 28 kDa. I kontrollceller var dette båndet detekterbart gjennom 

hele differensieringslengden, men denne formen forsvant i celler behandlet i 14 dager med begge 

konsentrasjoner av deksametason. Prolegumain ble også nedregulert av deksametason etter 14 

dager. I kontrollceller dyrket i basalmedium var intensiteten av alle legumainformer økt etter 14 

dager. Legumainbåndet på ca. 28 kDa ble også detektert i celler dyrket i basalmedium og denne 

formen hadde sterkest intensitet etter 14 dager, og ble i likhet med prolegumain ikke nedregulert 

etter behandling med deksametason slik som etter dyrkning i induksjonsmedium.   

GAPDH (37 kDa) ble benyttet som kontroll for å verifisere lik påsetting av μg totalprotein/ brønn. 

Det var noe variasjon i uttrykk av GAPDH og intensiteten av legumainbånd må derfor vurderes i 

forhold til GAPDH. 
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Figur 4.2. Molekylære former av legumain i hMSC-TERT4 celler dyrket i induksjons- eller 

basalmedium og behandlet med eller uten deksametason. Humane MSC-TERT4 celler (80.000 eller 

100.000 celler/ml) ble inkubert med eller uten deksametason (50 nM eller 1 µM) i 3, 7 eller 14 dager i 

henholdsvis induksjons- eller basalmedium ved 37 °C. Etter lysering og acetonfelling av cellelysat ble det 

påsatt 10 μg totalprotein/brønn. Etter polyakrylamidgelelektroforese (PAGE) og immunoblotting ble 

blottet analysert med antistoff mot legumain og skannet med Odyssey CLx Near-Infrared Imaging System 

(LI-COR). GAPDH ble brukt som “housekeeping”-kontroll. 

4.1.2 Effekt av deksametason på aktivitet av ukjent AEP- og 

cathepsin B-aktivitet i hMSC-TERT4 celler under 

osteoblastdifferensiering 

Ukjent AEP-aktivitet (Figur 4.3A og C) og cathepsin B-aktivitet (Fig. 4.3B og D) ble målt i de 

samme cellelysatene som legumainaktiviteten (Fig. 4.1A-B). I kontrollceller dyrket i 

induksjonsmedium var det liten endring i ukjent AEP-aktivitet over tid. For celler behandlet med 

deksametason var det en tendens til reduksjon i ukjent AEP-aktivitet etter 14 dager sammenlignet 

med kontroll, og reduksjon var lik for begge konsentrasjoner av deksametason (50 nM eller 1 

M). Ukjent AEP-aktivitet i celler dyrket i basalmedium viste samme tendens som i 

induksjonsmedium. For kontrollcellene var ukjent AEP-aktivitet uforandret fra 7 til 14 dager, 

mens deksametason ga en liten reduksjon i ukjent AEP-aktivitet etter 14 dager. Generelt sett 

hadde deksametason lignende effekt på celler uavhengig om de var dyrket i induksjon- eller 

basalmedium, og dataene var ikke signifikante.  
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I kontrollceller dyrket i induksjonsmedium (Fig 4.3B) var det liten endring i cathepsin B-aktivitet 

etter 7 og 14 dager. For celler behandlet med både 50 nM eller 1 M deksametason ble det vist en 

signifikant reduksjon etter 14 dager, der cathepsin B-aktiviteten var 25 % av kontrollen og det var 

ingen forskjeller mellom de ulike deksametasonkonsentrasjonene. Cathepsin B-aktivitet i celler 

dyrket i basalmedium (fig 4.3D) hadde samme tendens som i induksjonsmedium (figur 4.3B) og 

det var ingen endring mellom 7 og 14 dager i kontrollcellene. Behandling med deksametason ga 

dose-uavhengig nedgang i cathepsin B-aktiviteten, men dataene fra dyrking i basalmedium var 

ikke signifikante. 

 

Figur 4.3: Ukjent AEP- og cathepsin B-aktivitet i hMSC-TERT4 celler dyrket i induksjons- eller 

basalmedium og behandlet med eller uten deksametason. Humane MSC-TERT4 celler (80.000 eller 

100.000 celler/ml) ble inkubert med eller uten deksametason (50 nM eller 1 M) i 3, 7 eller 14 dager ved 

37 °C i induksjonsmedium (A-B) eller i basalmedium (C-D). Ukjent AEP-aktivitet (dF/sek/μg totalprotein) 

ble målt i cellelysat ved spalting av substratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC og beregnet som E64-hemmet aktivitet. 

Cathepsin B-aktivitet (dF/sek/μg totalprotein) ble målt i cellelysat ved spaltingen av substratet Z-Arg-Arg-

AMC. A) Ukjent AEP- og B) cathepsin B-aktivitet i lysat fra celler dyrket i induksjonsmedium, korrigert 

for totalproteinkonsentrasjon og presentert som dF/sek/μg totalprotein ± SEM etter 3 dager (n=3), 7 dager 

(n=7) og 14 dager (n=5). C) Ukjent AEP- og D) cathepsin B-aktivitet i lysat fra celler dyrket i 

basalmedium og korrigert for totalproteinkonsentrasjon og presentert som dF/sek/μg totalprotein ± SEM 

etter 7 dager (n=4) og 14 dager (n=4). * indikerer p0,05 sammenlignet med kontroll ved samme 

tidspunkt (tosidig uparet t-test). 
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4.1.3 Behandling med deksametason endrer morfologien til hMSC-

TERT4 celler under differensiering 

Figur 4.4A viser hMSC-TERT4 celler dagen etter utsåing i basalmedium og ved bytte til 

induksjonsmedium (dag 0) og figur 4.4B viser celler etter dyrkning i induksjonsmedium i 7 eller 

14 dager med og uten deksametasonbehandling (50 nM eller 1 μM). Sammenlignet med dag 0 var 

morfologien av cellene etter inkubering i induksjonsmedium endret over tid, hvor kontrollcellene 

hadde mye større celletetthet og var ikke like avlange, men ingen vesentlige endringer i morfologi 

etter 7 versus 14 dager. Sammenlignet med kontrollceller ble det i celler behandlet med 50 nM 

eller 1 μM deksametason observert en reduksjon i celletetthet og endret morfologi til noe mer 

runde celler og cellene så ikke til å være orientert i et bestemt mønster.  Morfologien etter 14 

dager var lik, men det var en liten økning i celletetthet sammenlignet med celler etter 7 dager. 

 

Figur 4.4: Morfologi av hMSC-TERT4 celler dyrket i induksjonsmedium og behandlet med eller uten 

deksametason. Figuren viser hMSC-TERT4 celler A) dagen etter utsåing i basalmedium (dag 0) og B) 

dyrket i induksjonsmedium behandlet med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) i 7 eller 14 dager. 

Bildene ble tatt med lysmikroskop, 10X objektiv. 
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Figur 4.5: Morfologi av hMSC-TERT4 celler dyrket i basalmedium og behandlet med eller uten 

deksametason. Figuren viser hMSC- TERT4 celler dyrket i basalmedium med eller uten deksametason (50 

nM eller 1 M) i 7 eller 14 dager.  Bildene ble tatt med lysmikroskop, 10X objektiv. 

Visuelt sett i mikroskop ble det ikke observert store morfologiske forskjeller mellom hMSC-

TERT4 celler inkubert i induksjons- (Fig 4.4B) eller basalmedium (Fig 4.5). Etter 7 dager hadde 

kontrollcellene større celletetthet i induksjonsmedium enn i basalmedium. For celler behandlet 

med deksametason (50 nM eller 1 M) økte celletettheten fra 7 til 14 dager. Det ble ikke sett løse 

celler, hverken hos celler behandlet med eller uten deksametason hverken i induksjons- eller 

basalmedium. 

4.1.4 Effekt av deksametason på celleviabilitet og totalprotein i 

hMSC- TERT4 celler  

Celleviabilitet i celler dyrket i basal- eller induksjonsmedium i 3, 7 eller 14 dager ble målt ved 

MTS og absorbansen målt ved 490 nm. Kontrollceller dyrket i basalmedium (Fig 4.6B) ble satt 

som 100 % i både 3, 7 og 14 dager, og celleviabiliteten til celler dyrket i basalmedium og 

induksjonsmedium er beregnet som prosent relativt til kontrollceller i basalmedium ved de samme 

tidspunktene og presentert som prosent celleviabilitet. Celleviabiliteten i induksjonsmedium 

«følger» celleviabiliteten i basalmedium. I celler dyrket i basalmedium og behandlet med 

deksametason var det signifikant reduksjon i celleviabilitet etter 7 og 14 dager sammenlignet med 

kontrollceller, mens det i induksjonsmedium viste bare signifikant reduksjon etter 14 dager. 

Generelt ble det observert en 30 % reduksjon i celleviabilitet i kontrollceller dyrket i 

induksjonsmedium sammenlignet med kontrollceller dyrket i basalmedium. 



39 

 

Totalprotein (g/ml) ble målt i de samme cellelysatene som legumainaktivitet (Fig. 4.1A-B). I 

kontrollceller dyrket i induksjonsmedium (Fig 4.6B) ble det observert en signifikant økning i 

totalproteinkonsentrasjon etter 7 og 14 dager sammenlignet med 3 dager, samt signifikant økning 

fra 7 til 14 dager. Behandling med deksametason ga signifikant mindre totalprotein etter 7 og 14 

dager sammenlignet med kontrollen på samme tidspunkt. Celler dyrket i basalmedium (Fig 4.6D) 

viste lignende tendens til innhold av totalprotein som i induksjonsmedium (Fig 4.6B). 

Totalprotein økte i kontrollceller fra 7 til 14 dager og ble hemmet med begge konsentrasjoner av 

deksametason, men ga bare signifikant reduksjon etter 14 dager. 

 

Figur 4.6: Celleviabilitet og totalprotein i hMSC-TERT4 celler dyrket i induksjons- eller basalmedium 

og behandlet med eller uten deksametason. Humane MSC-TERT4 celler (100.000 celler/ml ved måling av 

viabilitet og 80.000 celler/ml ved måling av totalprotein) ble inkubert med eller uten deksametason (50 nM 

eller 1 M) i 3, 7 eller 14 dager ved 37 °C i induksjonsmedium (A-B) eller i basalmedium (C-D). 

Celleviabilitet ble målt ved MTS og absorbanse ved 490 nm. Data er beregnet som prosent relativt til 

kontrollceller i basalmedium ved de samme tidspunktene og presentert som prosent celleviabilitet ± SEM 

(n=3). Totalproteinkonsentrasjon ble målt i cellelysat ved Bradford-metoden og absorbans ble målt ved 

595 nm og presentert som totalproteinkonsentrasjon (µg/ml) ± SEM. B) (n=7) og D) (n=4). * indikerer 

p0,05 sammenlignet med kontroll ved samme tidspunkt; # indikerer p0,05 sammenlignet med kontroll 3 

dager. ## indikerer p0,05 sammenlignet med kontroll 7 dager (tosidig uparet t-test). 
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4.1.5 Effekt av deksametason på osteoblastmarkører 

I kontrollceller dyrket i induksjonsmedium var alkalisk fosfatase (ALP)-aktivitet (Figur 4.7A) 

tilnærmet uendret fra 7 til 14 dager, mens celler behandlet med deksametason viste hemmet ALP-

aktivitet for begge konsentrasjoner av deksametason (50 nM eller 1 μM). ALP-aktivitet i celler 

dyrket i basalmedium (Fig 4.7B) var uforandret i kontrollceller, men viste svak reduksjon i celler 

behandlet med deksametason, hvor den høyeste konsentrasjonen av deksametason (1 μM) ga 

størst hemming. Generelt var ALP-aktiviteten nesten 7 ganger høyere i kontrollceller dyrket i 

induksjonsmedium sammenlignet med kontrollceller dyrket i basalmedium i 7 dager. 

 

Figur 4.7: Effekt av deksametason på alkalisk fosfatase-aktivitet i hMSC-TERT4 celler dyrket i 

induksjons- eller basalmedium og behandlet med eller uten deksametason. Humane MSC-TERT4 celler 

(80.000 celler/ml) ble inkubert i 7 eller 14 dager med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) i 

induksjons- (A) eller basalmedium (B). Alkalisk fosfatase-aktivitet ble målt ved spalting av p-

nitrofenylfosfat ved pH 9.6 og absorbans ved 405 nm, og er presentert som µOD/sek ± SEM. A) (n=4) og 

B) (n=3). 

I kontrollceller dyrket i induksjonsmedium (Fig 4.8A) ble det observert økt fluorescens etter 14 

dager sammenlignet med etter 7 dager. Behandling med deksametason førte til en reduksjon i 

matriksmineralisering etter 7 og 14 dager sammenlignet med kontrollceller. I celler dyrket i 

basalmedium ble det observert samme tendens, men matriksmineraliseringen var generelt høyere i 

celler dyrket i induksjonsmedium sammenlignet med celler dyrket i basalmedium, men var ikke 

statistisk signifikant.   
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Det ble sett en svak reduksjon i fluorescens i brønner med celler dyrket i induksjonsmedium (Fig 

4.8 B) og behandlet med deksametason etter både 7 og 14 dager sammenlignet med kontrollceller. 

Det samme ble observert i celler dyrket i basalmedium (Fig 4.8 D). Brønnbildene stemmer 

overens med grafene over fluorescensenheter (Fig. 4.8A og C), men brønnbildene fra 7 og 14 

dager kan ikke direkte sammenlignes med hverandre. 

 

Figur 4.8: Effekt av deksametason på matriksmineralisering i celler dyrket i induksjons- eller 

basalmedium og behandlet med eller uten deksametason. Humane MSC-TERT4 celler (80.000 celler/ml) 

ble inkubert i 7 eller 14 dager med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) i induksjons (A-B) eller 

basalmedium (C-D). Matriksmineralisering ble analysert ved tilsetning av IRDye® 800CW BoneTag™ og 

presentert som fluorescensenheter ± SEM A) (n=4) og C) (n=3). B og D) Bilder av matriksmineralisering 

(grønt) i cellebrønner fra BoneTag®-analysen skannet i Odyssey
®
 CLx Near-Infrared Imaging System (LI-

COR) ved 800 nm etter tilsetning av IRDye
®
 800CW BoneTag

™
. 
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4.1.6 Oil Red O-farging av hMSC-TERT4 celler behandlet med 

deksametason 

Differensiering av hMSC celler dyrket i induksjonsmedium viste over tid en nedgang i 

legumainaktivitet, mens behandling med deksametason viste tendens til å motvirke denne 

naturlige nedgangen i legumainaktivitet (Fig. 4.1; [17]). Det var derfor av stor interesse å 

undersøke om hMSC-TERT4 cellene ble hemmet i differensieringsprosessen mot osteoblaster 

og i stedet differensierte i retning mot adipocytter. Denne hypotesen ble undersøkt ved bruk av 

metoden for fargeløsningen Oil Red O for adipocyttfarging som ble publisert i Jafari et al. 2017 

[17]. 

 

Figur 4.9: Oil Red O-farging av celler under differensiering og behandlet med eller uten 

deksametason. Humane MSC-TERT4 celler ble inkubert med eller uten deksametason (50 nM eller 1 

M) i 7 eller 14 dager i induksjonsmedium. Cellene ble deretter farget med Oil Red O-fargeløsning og 

bilder tatt med mikroskop med fargespekter, objektiv 10X (n=3). 

Figur 4.9 viser bilder tatt etter Oil Red O-farging av celler inkubert med eller uten deksametason 

i 7 eller 14 dager i induksjonsmedium. Etter 7 dager var det ingen eller ubetydelig rødfarging av 

både kontrollceller og celler behandlet med deksametason. I kontrollcellene var det derimot etter 

14 dager antydning til rødfarging, mens det i celler behandlet med deksametason ble tydelig 

observert rødfarging av cellene ved 2 av 3 forsøk (n=3). Denne observasjonen ble også 

blindkontrollert av overingeniør Hilde Nilsen og stipendiat Tatjana Bosnjak, for å redusere 

feilvurdering. For å kvantifisere adipocyttfargingen som ble observert i mikroskopet ble det 

tilsatt 100 % isopropanol i hver brønn som deretter ble høstet og absorbans målt ved 490 nm. 

Det ble ikke observert endringer i absorbans mellom celler behandlet med og uten deksametason 

blant annet på grunn av avfarging av brønnekanten. Data ikke presentert.  
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4.2 Effekt av behandling med TNF og deksametason på 

hMSC-TERT4 celler under osteoblastdifferensiering 

I tillegg til å se på effekten av deksametason på hMSC-celler under differensiering, så var det av 

stor interesse å se hvilken effekt behandling av inflammasjon med deksametason hadde på 

hMSC-TERT4 celler under differensiering. Som inflammasjonsmediator ble TNF-α brukt. 

Humane MSC-TERT4 celler ble inkubert med TNF-α (50 ng/ml) alene eller i kombinasjon med 

deksametason (50 nM eller 1 µM) samtidig i 7 eller 14 dager for å simulere en «kronisk» 

inflammasjon med behandling. For å simulere en «akutt» inflammasjon ble cellene først inkubert 

med TNF-α (50 ng/ml) alene i 7 dager, og deretter 7 dager med TNF-α med eller uten 

deksametason (50 nM eller 1 µM). Disse forsøkene ble utført i samarbeid med masterstudent 

Nora Gjonbalaj.  

4.2.1 Effekt av TNF- og deksametason på legumain i hMSC-

TERT4 celler under osteoblastdifferensiering 

Legumainaktivitet (dF/sek/μg totalprotein) ble målt i cellelysat (Figur 4.10). Ved «kronisk» 

inflammasjon var legumainaktiviteten uendret over tid i kontrollceller (Fig 4.10A), men i celler 

behandlet med TNF-α og deksametason samtidig ble det vist tendens til økt legumainaktivitet 

etter 7 dager og reduksjon etter 14 dager med økende deksametasonkonsentrasjon. Ved «akutt» 

inflammasjon (Fig 4.10C) var legumainaktivitet svakt økt i celler som var samtidig behandlet 

med TNF-α og høyeste dose deksametason sammenlignet med TNF-α alene.  

Legumainsekresjon (ng/ml) ble målt ved ELISA i kondisjonert medium (figur 4.10B og D). I 

kontrollcellene var det svak økning i legumainsekresjon ved «kronisk» inflammasjon (Fig 

4.10B). Ved både «akutt» og «kronisk» inflammasjon ble det observert statistisk signifikant 

reduksjon i legumainsekresjon i celler behandlet med både TNF-α og deksametason 

sammenlignet med TNF-α alene. Ved «kronisk» inflammasjon var det 9 gangers reduksjon i 

legumainsekresjon, og ved «akutt» sekresjon var det ca. 6 ganger reduksjon i legumainsekresjon. 
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Figur 4.10: Legumainaktivitet og -sekresjon i hMSC-TERT4-celler etter behandling med TNF- med 

eller uten deksametason. 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) under differensiering i 7 og 14 

dager ved 37
 
°C («kronisk» inflammasjon +/- behandling) eller C-D) 7 dager med TNF-α (50 ng/ml) 

alene og deretter 7 dager med TNF-α (50 ng/ml) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) ved 

37 °C («akutt» inflammasjon +/- behandling). A og C) Legumainaktivitet (dF/sek/μg totalprotein) ble 

målt i cellelysat ved bruk av substratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC og tilsatt E64 for å hemme ukjent AEP. 

Resultatene er korrigert for totalproteinkonsentrasjon og presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3). B 

og D) Legumainsekresjon (µg/ml) ble målt ved ELISA i kondisjonert cellemedium 7 eller 14 dager etter 

behandling med TNF-α og deksametason og presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3). * indikerer 

p<0,05 sammenlignet med kontrollen (tosidig uparet t-test).  
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4.2.2 Effekt av TNF- og deksametason på aktivitet av ukjent AEP- 

og cathepsin B-aktivitet i hMSC-TERT4 celler under 

osteoblastdifferensiering 

 

Figur 4.11: Cathepsin B- og ukjent AEP-aktivitet i hMSC-TERT4-celler etter behandling med TNF-α 

med eller uten deksametason. Humane MSC-TERT4-celler (80.000 celler/brønn) inkubert med A-B) 

TNF-α (50 ng/ml, kontroll) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) under differensiering til 

osteoblaster i 7 og 14 dager ved 37 °C («kronisk» inflammasjon +/- behandling) eller C-D) 7 dager med 

TNF-α (50 ng/ml) og deretter 7 dager med TNF-α (50 ng/ml) og enten med eller uten deksametason (50 

nM eller 1 μM) ved 37 °C («akutt» inflammasjon +/- behandling). A og C) Cathepsin B-aktivitet 

(dF/sek/μg totalprotein) målt i cellelysat ved spaltingen av substratet Z-Arg-Arg-AMC, korrigert for 

totalproteinkonsentrasjon og presentert som gjennomsnitt ± SEM (n=3). B og D) Ukjent AEP-aktivitet 

(dF/sek/μg totalprotein) ble beregnet ut ifra total AEP-aktivitet i cellelysat ved bruk av substratet Z-Ala-

Ala-Asn-AMC og som ble hemmet av E64, er korrigert for totalproteinkonsentrasjon og presentert som 

gjennomsnitt ± SEM (n=3).  

Cathepsin B- (Figur 4.11A og C) og ukjent AEP-aktivitet (Fig 4.11B og D) ble målt i de samme 

cellelysatene som legumainaktiviteten (Fig 4.10A og C). Ved «kronisk» inflammasjon var det 

liten endring i begge enzymaktivitetene (Fig 4.11A-B) i celler dyrket med TNF-α alene i 7 eller 

14 dager, mens samtidig deksametasonbehandling etter 14 dager ga doseavhengig reduksjon i 

både cathepsin B- og ukjent AEP-aktivitet. Ved «akutt» inflammasjon var både cathepsin B- og 

ukjent AEP-aktivitet tilnærmet uforandret i kontrollceller og i celler behandlet både med TNF-α 

og deksametason (50 nM eller 1 μM).  
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4.2.3 Effekt av TNF- og deksametason på morfologi av hMSC-

TERT4 celler under osteoblastdifferensiering 

Cellene ble studert i lysmikroskop og ved «kronisk» inflammasjon etter 7 dager hadde 

kontrollceller en ovalform som ved behandling med TNF-α og deksametason fikk en mer avlang 

form og etter 14 dager ble cellene tykkere makrofaglignende celler med hvite felter rundt. Ved 

«akutt» inflammasjon ble det ikke observert noen spesielle morfologiske endringer, men det var 

en økning i celletetthet sammenlignet med kontrollceller. Data er ikke presentert. 

4.2.4 Effekt av TNF- og deksametason på osteoblastmarkører 

hMSC-TERT celler under differensiering 

Alkalisk fosfatase (ALP)-aktivitet ble målt ved spalting av p-nitrofenylfosfat ved pH 9,6, 

absorbans 405 nm og matriksmineralisering ble målt ved tilsetning av IRDye
®
 800CW 

BoneTag
™

. Ved «kronisk» inflammasjon (Figur 4.12A-B) var ALP-aktivitet etter 14 dager 

uforandret i kontrollceller, mens en svak økning i matriksmineralisering ble observert 

sammenlignet med kontrollceller etter 7 dager. I celler behandlet med TNF-α og med 

deksametason (50 nM eller 1 μM) var det en tendens til økt ALP-aktivitet og 

matriksmineralisering etter 14 dager sammenlignet med 7 dager. 

Ved «akutt» inflammasjon ble det observert det en økning i både ALP-aktivitet (Fig 4.12C) og 

matriksmineralisering (Figur 4.12D) med økende konsentrasjon av deksametason. Det var ikke 

statistisk signifikant forskjell i matriksmineralisering i celler behandlet med de ulike 

konsentrasjonene av deksametason. 
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Figur 4.12: Effekt av TNF- og deksametason på alkalisk fosfatase-aktivitet og matriksmineralisering 

i hMSC-TERT4-celler. Humane MSC-TERT4-celler (80.000 celler/brønn) inkubert med A-B) TNF-α (50 

ng/ml, kontroll) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) under differensiering til osteoblaster i 7 

og 14 dager ved 37 °C («kronisk» inflammasjon +/- behandling) eller C-D) 7 dager med TNF-α (50 

ng/ml) alene og deretter 7 dager med TNF-α (50 ng/ml) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) 

ved 37 °C. («akutt» inflammasjon +/- behandling). A og C) Alkalisk fosfatase-aktivitet (µOD/sek) ble 

målt ved spalting av p-nitrofenylfosfat ved pH 9,6, absorbans 405 nm, og presentert som µOD/sek ± SEM 

(n=3). B og D) Matriksmineralisering ble målt ved tilsetning av IRDye
®
 800CW BoneTag

™
 og presentert 

som fluorescensenheter ± SEM (n=3).  

Figur 4.13 viser et eksempel på bilder av matriksmineralisering i brønner fra BoneTag
®

-analysen 

skannet i Odyssey
®

 CLx Near-Infrared Imaging System (LI-COR) ved 800 nm i celler behandlet 

med TNF-α (50 ng/ml) og enten med eller uten samtidig (Figur 4.13A) eller påfølgende (Figur 

4.13B) behandling med deksametason (50 nM eller 1 μM) under differensiering til osteoblaster i 

7 eller 14 dager. Det var en økning i fluorescens ved økende konsentrasjon av deksametason. 
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Figur 4.13: Bilder av matriksmineralisering i brønner med hMSC-TERT4-celler behandlet med 

deksametason og TNF-α. Humane MSC-TERT4-celler (80.000 celler/brønn) inkubert med A) TNF-α (50 

ng/ml, kontroll) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) under differensiering til osteoblaster i 7 

og 14 dager ved 37 °C («kronisk» inflammasjon +/- behandling) eller B) 7 dager med TNF-α (50 ng/ml) 

alene og deretter 7 dager med TNF-α (50 ng/ml) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) ved 

37 °C («akutt» inflammasjon +/- behandling). Fluorescensen av hver brønn ble målt i Odyssey
®
 CLx 

Near-Infrared Imaging System (LI-COR) ved 800 nm etter tilsetning av IRDye
®
 800CW BoneTag

™
. 

4.2.5 Oil Red O-farging av hMSC-TERT4 celler behandlet med 

TNF-og deksametason 

Humane MSC-TERT4 celler ble inkubert med TNF-α (50 ng/ml) alene eller i kombinasjon med 

deksametason (50 nM eller 1 µM) samtidig i 7 eller 14 dager for å simulere en «kronisk 

inflammasjon» med behandling. For å simulere en «akutt» inflammasjon ble cellene først 

inkubert med TNF-α (50 ng/ml) alene i 7 dager, og deretter 7 dager med TNF-α med eller uten 

deksametason (50 nM eller 1 µM). 

I figur 4.14A vises cellebilder tatt etter Oil Red O-farging av celler inkubert med TNF-α (50 

ng/ml) alene eller i kombinasjon med deksametason (50 nM eller 1 µM) samtidig i 7 eller 14 

dager for å simulere en «kronisk inflammasjon» med behandling. Etter 7 dager var det svak 

rødfarging i kontroll (TNF-α 50 ng/ml), men ingen rødfarging i celler behandlet med 

deksametason. Etter 14 dager ble det observert en tendens til økende rødfarging ved økende 

konsentrasjon av deksametason. Ved «akutt» inflammasjon (Fig 14.4B) der cellene først ble 

inkubert med TNF-α (50 ng/ml) alene i 7 dager, og deretter 7 dager med TNF-α med eller uten 

deksametason ble det observert en svak rødfarging i kontroll, men nesten ingen rødfarging i 

celler behandlet med deksametason. Denne konklusjonen ble også blindkontrollert av 

overingeniør Hilde Nilsen og stipendiat Tatjana Bosnjak for å redusere feilvurdering. 
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Figur 4.14: Oil Red O-farging av hMSC-TERT4-celler etter behandling med TNF og med eller uten 

deksametason. Humane MSC-TERT4-celler (80.000 celler/brønn) inkubert med A) TNF-α (50 ng/ml, 

kontroll) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) under differensiering til osteoblaster i 7 og 14 

dager ved 37 °C («kronisk» inflammasjon +/- behandling) eller B) 7 dager med TNF-α (50 ng/ml) alene 

og deretter 7 dager med TNF-α (50 ng/ml) med eller uten deksametason (50 nM eller 1 μM) ved 37 °C 

(«akutt» inflammasjon +/- behandling). Cellene ble deretter farget med Oil Red O-fargeløsning og bilder 

er tatt med 10x lysmikroskop med fargespekter (n=3).  
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5 Diskusjon 

I denne masteroppgaven var det ønskelig å undersøke effekter av deksametason på 

differensiering av hMSC til osteoblaster og regulering av cysteinproteaser. Bakgrunnen for dette 

var at det fra litteraturen er kjent at glukokortikoider forårsaker osteoporose [33]. En hemmende 

effekt på osteoblastfunksjon er beskrevet som viktig, men det er mindre kjent hvilken effekt 

glukokortikoider har på proteolytisk aktivitet i osteoblaster. Cysteinproteasen legumain 

nedreguleres under differensiering av humane mesenkymale stamceller (hMSC) til funksjonelle 

beinproduserende osteoblaster, mens oppregulering av legumain styrer hMSC-differensiering 

mot adipocytter ved å degradere fibronektin [17].  Det var derfor interessant å studere 

differensiering av hMSC i ulike dyrkningsmedier og om deksametason påvirker 

differensieringsprosessen eller kan regulere legumain og andre cysteinproteaser. I tillegg til å se 

på effekten av deksametason på hMSC under differensiering, så var det av stor interesse å se 

hvilken effekt «akutt» og «kronisk» inflammasjon ved TNF-α med og uten henholdsvis 

påfølgende eller samtidig behandling med deksametason hadde på differensieringen til 

osteoblaster og på regulering av cysteinproteasene legumain og cathepsin B. Det ble observert at 

induksjonsmedium forårsaket en signifikant reduksjon i legumainaktivitet etter 7 og 14 dager 

sammenlignet med etter 3 dager, mens behandling med deksametason viste en tendens til økning 

i legumainaktivitet både etter 7 og 14 dager. Det var en signifikant reduksjon i cathepsin B-

aktivitet i celler dyrket i induksjonsmedium med deksametason sammenlignet med kontroll. 

Behandling med deksametason hemmet osteoblastmarkørene ALP-aktivitet og 

matriksmineralisering og indikerte redusert osteoblastdifferensiering. Ved både «akutt» og 

«kronisk» inflammasjon ble det observert en signifikant reduksjon i legumainsekresjon i celler 

behandlet med TNF-α (50 ng/ml) og henholdsvis påfølgende eller samtidig behandling med 

deksametason sammenlignet med kontroll. Inflammasjon forårsaket av TNF-α og enten 

påfølgende eller samtidig behandling med deksametason i 14 dager stimulerte 

osteoblastdifferensieringen ved økning i osteoblastmarkører, og dermed oppheving av effekten 

sett med deksametason alene.  

Cellemodellen som ble benyttet i oppgaven var humane mesenkymale stamceller stabilt 

transfektert med katalytisk subenhet av human telomerase revers transkriptase (hMSC-TERT4 

celler) [67, 68]. Disse cellene overuttrykker human telomerase revers transkriptase (hTERT) 

som gir cellene en forlenget levetid, uten at cellene endrer egenskaper eller mister evnen til 

differensiering. Tallet 4 beskriver at cellene splittes 1:4 ved hver splitting, noe som har 

betydning for morfologi og veksthastigheten til cellene [67, 68]. Denne cellelinjen ble valgt fordi 



51 

 

hMSC-TERT4 celler kan differensieres til osteoblaster, fordi det i en tidligere studie ble vist at 

legumainaktivitet og -uttrykk reguleres under osteoblastdifferensieringen av cellene og fordi vårt 

laboratorium har et samarbeid med den danske gruppen som har laget cellelinjen [17]. 

For å studere effekt av deksametason på differensiering av hMSC-TERT4 celler til osteoblaster, 

og på regulering av cysteinproteasene cathepsin B og legumain ble cellene dyrket i medium uten 

deksametason tilsatt. Vedlikeholdsdyrkning av cellene foregår i basalmedium som består av 

«Minimal Essential Media» (MEM) tilsatt føtalt bovint serum (FBS) og penicillin/streptomycin. 

FBS fremmer celleoverlevelse, -deling, og -metabolisme [80], og kan stimulere proliferasjon av 

humane osteoblaster [81]. Vanligvis inneholder osteoblastinduksjonsmedium 10 nM 

deksametason og det er påvist at deksametason er nødvendig for osteoblastdifferensiering [80, 

82], men i denne masteroppgaven var det nødvendig å modifisere sammensettingen av 

osteoblastinduksjonsmedium for å kunne studere effekter av deksametason. Induksjonsmedium 

som ble benyttet inneholdt basalmedium tilsatt askorbat for dannelse av kollagen type 1 fibriller, 

fosfat for å fremme mineralisering av kollagenfibriller og vitamin D3 som bidrar til å fremme 

osteoblastdifferensieringen [80], men deksametason ble ikke tilsatt.  

Det er i tidligere studier benyttet ulike konsentrasjoner av deksametason i 

osteoblastinduksjonsmedium for optimal differensiering [80]. I denne masteroppgaven skulle 

effekter av deksametason på regulering av cysteinproteaser og osteoblastdifferensiering studeres 

og det ble derfor benyttet osteoblastinduksjonsmedium uten tilsatt deksametason. Cellene ble 

behandlet med konsentrasjonene 50 nM og 1 µM deksametason. I andre cellemodeller er det 

benyttet konsentrasjoner fra 0 til 1µM deksametason [83]. Deksametason var løst i 100 % etanol 

og kontrollceller ble tilsatt tilsvarende volum etanol. Siden etanol kan ha en toksisk effekt på 

cellene [84] var det viktig at kontrollcellene ble behandlet med lik konsentrasjon av etanol.  

Alkalisk fosfatase (ALP)-aktivitet er en markør for osteoblastdifferensiering i in vitro 

eksperimenter [80, 82] og kan i dette tilfelle benyttes som en indikasjon på hvilket 

dyrkingsmedium som er best egnet for differensiering av hMSC til osteoblaster. Selv om det 

visuelt i mikroskopet ikke kunne sees forskjell på cellemorfologi av celler dyrket i enten 

basalmedium eller induksjonsmedium, var ALP-aktiviteten forskjellig i de ulike kontrollcellene. 

ALP-aktivitet var høyest i celler dyrket med induksjonsmedium uten deksametason i forhold til 

basalmedium. Dette bekrefter at også innholdsstoffer som askorbat, fosfat og vitamin D er viktig 

for differensiering av hMSC til osteoblaster [80, 85].   

I denne masteroppgaven ble det observert en signifikant reduksjon av legumainaktivitet fra 3 til 

7 og 14 dager under hMSC-differensieringen, som stemmer overens med tidligere observasjoner 
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[17]. Resultatet kan derfor benyttes som en indikasjon på at hMSC-differensiering og måling av 

legumainaktivtet benyttet i vårt laboratorium og i denne masteroppgaven er troverdig. 

Differensiering av hMSC celler dyrket i induksjonsmedium viste over tid en nedgang i 

legumainaktivitet, mens behandling med høy konsentrasjon (1 µM) deksametason viste tendens 

til å motvirke denne naturlige nedgangen i legumainaktivitet [17].  

Det er fra tidligere observasjoner kjent at overuttrykk av legumain hemmer beinmineralisering 

og differensiering av hMSC til osteoblaster, og fremmer differensiering til adipocytter gjennom 

regulering av deponering av fibronektin som er beskrevet å fremme differensiering av hMSC til 

osteoblaster [7, 17].  Det er observert at høye konsentrasjoner av deksametason har en tendens til 

stimulering av adipogenesen og direkte kan fremme differensiering av MSC til adipocytter [86]. 

Det er også sett tendens til dannelse av adipocytter fra hMSC dyrket i 100 nM deksametason og 

en større induksjon av adipogenesen ved bruk av 1 µM deksametason [80]. 

Siden deksametason viste tendens til å motvirke den naturlige nedgangen i legumainaktivitet 

under osteoblastdifferensiering var det av stor interesse å undersøke om hMSC-TERT4 cellene 

ble hemmet i differensieringsprosessen mot osteoblaster og i stedet differensierte i retning mot 

adipocytter. Denne hypotesen ble undersøkt ved bruk av metoden Oil Red O, som farger 

nøytrale triglyserider og lipider. Behandling av hMSC med deksametason viste farging med Oil 

Red O i 2 av 3 forsøk. Oil Red O løst i isopropanol blir ikke tatt opp i cytoplasma eller kjernen i 

umodne adipocytter [87] og siden det ble observert rødfarge i celler gir det en indikasjon på at 

hMSC har differensiert til fettholdige celler. Det må utføres flere tester og undersøkes nærmere 

for å kunne konkludere om dette faktisk er adipocytter. For å fremme differensiering av hMSC 

til adipocytter er det nødvendig med et dyrkingsmedium som inneholder høy konsentrasjon av 

serum (15-25 %) i tillegg til andre stoffer som stimulerer differensiering av adipocytter, slik som 

insulin [88]. Medium som ble benyttet i denne masteroppgaven inneholdt 10 % føtalt bovint 

serum, og fravær av for eksempel insulin kan være en av årsakene til at cellene som ble 

observert bare i begrenset grad ble differensiert til «adipocytter».  

Under monocytt- til makrofag-differensiering er det tidligere vist at legumainsekresjon 

oppreguleres [65], men det er ikke tidligere beskrevet hvordan legumainskresjonen er fra hMSC 

under differensiering. Det ble i denne oppgaven observert en svak økning i legumainsekresjon i 

celler behandlet med deksametason sammenlignet med kontroll, mens i forsøk utført av 

masterstudent Nora Gjonbalaj, hvor celler ble dyrket i induksjonsmedium med 10 nM 

deksametason og behandlet med TNF-α alene, ble det ikke observert signifikante endringer i 

legumainsekresjon.  
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Ved immunoblotting ble det observert uttrykk av en ukjent 28 kDa-form av legumain i både 

hMSC dyrket i basal- og induksjonsmedium. I hMSC dyrket i basalmedium økte 28 kDa-

uttrykket fra 7 til 14 dager etter splitting. I kontrollceller dyrket i induksjonsmedium uten 

deksametason var dette båndet detekterbart gjennom hele differensieringsperioden, men forsvant 

etter behandling med deksametason i 14 dager, mens celler dyrket i basalmedium hadde sterkest 

uttrykk av denne formen etter 14 dager. Denne legumainformen på 28 kDa er ikke omtalt i 

litteraturen, men det er tidligere beskrevet en 26 kDa-form av legumain av Mattock et al. i 

stabile og ustabile områder fra karotisplakk [89]. En aktiv legumainform på 25 kDa i HEK293 

celler er også observert i vår forskningsgruppe av Lunde et al. [90] og i to tidligere 

masteroppgaver [91, 92]. Om disse formene med liknende molekylvekt representerer samme 

legumainform er sannsynlig, men ikke kjent. Det var ukjent om legumain 28 kDa-formen er 

aktiv eller ikke, men dette kan undersøkes ved bruk av legumainselektive aktivitetsbaserte 

prober. Helt nylig (16. mai 2018) ble det utført et slikt forsøk av PhD-student Tatjana Bosnjak 

med cellelysat fra hMSC dyrket i 14 dager med og uten 1 µM deksametason (denne oppgaven). 

Dette viste binding av den biotinylerte legumainselektive proben MP-L01 [93] til både 36 kDa 

og 28 kDa-formene av legumain i cellelysat etter dyrking i basalmedium, og proben bandt bedre 

til 28 kDa enn 36 kDa legumain (Fig. 5.1). Behandling med deksametason førte til hemming av 

probebinding, som samsvarer med nedgang i uttrykk av legumain sett i denne oppgaven, og 

beviser at 28 kDa legumain er en aktiv form. Tilsvarende ble også observert i cellelysat etter 

dyrking i induksjonsmedium med og uten deksametason i 14 dager (data ikke vist).  

 

Figur 5.1. MP-L01, en legumain-selektiv aktivitetsbasert probe, binder 28 kDa legumain i hMSC 

og bindingen hemmes av deksametason. Humane MSC ble dyrket i basalmedium med eller uten 1 µM 

deksametason (Dex) i 14 dager etter splitting og cellelysatet ble inkubert med 1 µM biotinylert MP-L01 i 

10 min før gelelektroforese og blotting. Blottet ble visualisert med Streptavidin IR Dye 800CW (1:2500; 

grønt) i Odyssey CLx imaging system (LI-COR), (utført av phd-student Tatjana Bosnjak, 16. mai 2018). 
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Siden 28 kDa-formen er aktiv så kan det tyde på at dette er et degraderingsprodukt av moden 

aktiv legumain på 36 kDa, men hvor spaltingen har skjedd eller om denne formen har noen 

funksjon i cellen er ukjent. Siden 28 kDa-formen binder proben bedre enn 36 kDa, så er det 

mulig at en eventuell prosessering av 36 kDa har medført at det aktive setet er bedre tilgjengelig 

og derfor binder proben lettere. Det kan hende at 28 kDa-formen av legumain er tilstede i 

stamceller, men forsvinner ved differensiering av hMSC til osteoblaster, noe som må undersøkes 

nærmere.  

 Det er i litteraturen vist at osteoblastinduksjonsmedium med deksametason (10 nM) fremmer 

ALP-produksjon [94] og at glukokortikoider er viktig for matriksmineralisering [95]. Det ble 

observert at ALP-aktivitet og matriksmineralisering var svakt høyere i celler dyrket i 

induksjonsmedium med deksametason (50 nM og 1 µM) sammenlignet med kontroll. Det ble 

også observert at ALP-aktivitet og matriksmineralisering fra celler dyrket i basalmedium var 

betydelig lavere sammenlignet med celler dyrket i induksjonsmedium. Det var en signifikant 

forskjell mellom ALP-aktivitet i celler dyrket i induksjonsmedium sammenlignet med 

basalmedium med 7 ganger økning i ALP-aktivitet. Dette gjenspeiler at ved dyrkning i 

basalmedium er det fortsatt stamceller, mens i induksjonsmedium differensieres stamceller til 

osteoblaster og gir dermed økt ALP-aktivitet og matriksmineralisering. Denne forskjellen 

understreker også viktigheten av de andre innholdsstoffene i induksjonsmedium som er 

nødvendige for modning av osteoblaster. 

Behandling av hMSC med 10 nM deksametason har vist å stimulere ALP-aktivitet [80], men ved 

sammenligning av egne resultater og resultater fra masterstudenten Nora Gjonbalaj ble det 

observert lavere ALP-aktivitet etter 7 dager i vanlig osteoblastinduksjonsmedium (med 10 nM 

deksametason) sammenlignet med ALP-aktivitet når cellene var dyrket i induksjonsmedium uten 

deksametason. For celler behandlet med deksametason ble det observert en tendens til reduksjon 

i ALP-aktivitet sammenlignet med kontroll, og det er også tidligere funnet at høy konsentrasjon 

av deksametason (100 nM) over lang tid har en hemmende effekt på ALP-aktivitet [80]. Det ble 

i denne masteroppgaven benyttet deksametasonkonsentrasjoner på 50 nM og 1 µM, og dette kan 

dermed forklare at ALP-aktivitet er lavere i celler dyrket med deksametason enn etter dyrking i 

vanlig induksjonsmedium (10 nM).  

Behandling av hMSC med deksametason førte ikke til endringer i totalproteinnivået i cellene, 

men det ble observert en signifikant økning i totalproteinkonsentrasjon i kontrollceller dyrket i 

induksjonsmedium etter 7 og 14 dager sammenlignet med etter 3 dager. Denne økningen førte til 
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en signifikant forskjell i totalproteinkonsentrasjon mellom kontrollceller og celler behandlet med 

deksametason. Økningen i totalprotein kan komme av at osteoblaster er mer differensierte celler 

enn hMSC og produserer mer proteiner, inkludert ekstracellulærmatriks (ECM)-proteiner. 

Lyseringen av cellene ble utført direkte i cellebrønnene, slik at eventuelle sekrerte ECM-

proteiner som var bundet til overflaten av cellene eller til dyrkningsplasten ble med i lysatet og 

kunne bidra til økningen i totalprotein. Behandlingen med deksametason hemmet økning i 

totalproteinkonsentrasjon, noe som kan være en konsekvens av at glukokortikoider regulerer 

transkripsjon av gener og dermed dannelsen av proteiner.  

Det er kjent fra litteraturen at glukokortikoider er cytotoksiske for hMSC, men deksametason er 

vist å være minst toksisk [96]. Det er vist en doseavhengig effekt av glukokortikoider på MSC-

viabilitet, hvor økende deksametasonkonsentrasjon (0,125-4 mg/ml) førte til redusert 

celleviabilitet [96, 97]. Det ble observert en signifikant reduksjon i celleviabilitet i celler dyrket i 

induksjonsmedium med deksametason (50 nM og 1 µM) i 14 dager sammenlignet med 

kontrollceller, men ikke i celler dyrket i basalmedium. Dersom deksametason hadde vært 

toksisk, ville samme effekt også blitt observert i celler dyrket i basalmedium, men det er ikke 

tilfelle. Det kan dermed tenkes at reduksjon i celleviabilitet ikke skyldes toksisitet av 

deksametason. 

Det ble ikke observert løse celler ved behandling med deksametason, og MTS-analysen vil i 

dette tilfellet ikke bare representere levende celler, men kan også fortelle noe om celletallet og 

celledifferensiering i de ulike dyrkingsmediene. MTS måler metabolsk aktive celler og 

celleviabiliteten i basalmediet var ca. 30 % høyere i forhold til celleviabiliteten i 

induksjonsmediet. En årsak til dette kan være at det i basalmedium gror stamceller som fortsetter 

med celledeling, mens i induksjonsmedium stopper celledelingen når cellene differensieres til 

osteoblaster og celledeling dermed ikke skjer som i basalmedium. Dette fører til et lavere 

celletall i induksjonsmedium sammenlignet med basalmedium og som ble vist som reduksjon i 

celleviabilitet.  

Ved behandling av celler med TNF-α (50 ng/ml) ble det observert en tendens til økt 

legumainaktivitet både ved påfølgende og samtidig behandling med deksametason sammenlignet 

med kontrollceller ved henholdsvis «akutt» og «kronisk» inflammasjon etter 7 dager, mens etter 

14 dager ble legumainaktiviteten redusert med økende konsentrasjon av deksametason. Det kan 

tenkes at behandling av celler med deksametason i 7 dager ikke er nok til å eliminere den 

stimulerende effekten av TNF-α på legumainaktivitet, men ved lenger (14 dager) behandling 

med deksametason reduseres legumainaktiviteten. Dette ble også sett i oppgaven til 
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masterstudent Nora Gjonbalaj, der celler dyrket i induksjonsmedium med deksametason (10 nM) 

og behandlet med TNF-α (50 ng/ml) alene hadde en økning i legumainaktivitet sammenlignet 

med kontrollceller etter 3 og 7 dager, men etter 14 dager ble det observert en reduksjon i 

legumainaktivitet. 

Ved «akutt» og «kronisk» inflammasjon der celler ble behandlet med TNF-α og enten 

påfølgende eller samtidig behandling med deksametason ble det observert en signifikant 

reduksjon i legumainsekresjon sammenlignet med kontroll (TNF-α alene), der det var 9 gangers 

nedgang i sekresjon ved «kronisk» inflammasjon og 6 ganger ved «akutt» inflammasjon. Det 

kan tenkes at ved behandling av celler med høyere konsentrasjon av deksametason enn 10 nM 

og TNF-α samtidig over en periode på 14 dager, blir effekter av deksametason overgått av den 

hemmende effekten som TNF-α alene har på legumainsekresjon. 

Ved «akutt» og «kronisk» inflammasjon ble det observert svak rødfarging av fettholdige celler, 

men ikke i like stor grad som i celler behandlet med deksametason alene. Det er kjent at TNF-α 

hemmer differensiering av adipocytter [98, 99], og det er også tidligere vist ved Oil Red O-

farging at mesenkymale stamceller behandlet med TNF-α hadde mindre rødfarge sammenlignet 

med kontrollceller [100].  

Ved både «akutt» og «kronisk» inflammasjon sees en tendens til økning i ALP-aktivitet og 

matriksmineralisering ved behandling med deksametason sammenlignet med kontroll som bare 

er behandlet med TNF-α. Masterstudenten Nora Gjonbalaj har observert en tendens til økning av 

ALP-aktivitet i celler behandlet med TNF-α alene og dyrket i vanlig 

osteoblastinduksjonsmedium (10 nM deksametason), og det er også tidligere vist at TNF-α øker 

ALP-aktivitet og mineralisering i hMSC [101].  

Lave doser TNF-α (0,1 ng/ml) er vist å utligne effekten av deksametason, mens høy dose TNF-α 

(50 ng/ml) eliminerer effekter av deksametason på osteogenesen og gir en signifikant økning i 

matriksmineralisering [102]. I denne oppgaven der celler ble behandlet med 50 ng/ml TNF-α ble 

det derimot observert at matriksmineralisering økte ved økende deksametasonkonsentrasjon etter 

14 dager ved behandling av både «akutt» og «kronisk» inflammasjon. Ut ifra disse resultatene 

kan det tenkes at deksametason fremmer effekter av TNF-α på osteoblastdifferensiering ved å 

øke syntesen av osteoblastmarkører som ALP og proteiner i matriksmineralisering.   
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6 Konklusjon  

Denne studien har vist at:  

 Humane MSC-TERT4 dyrket i induksjonsmedium ga en signifikant økning i 

osteoblastmarkører sammenlignet med hMSC dyrket i basalmedium, noe som indikerer 

økt stimulering av osteoblastdifferensieringen. 

 Det var ingen forskjell i cysteinproteaseaktivitet mellom hMSC-TERT4 dyrket i 

induksjonsmedium sammenlignet med basalmedium i 14 dager.  

 Behandling av hMSC-TERT4 celler med deksametason under differensiering hemmer 

osteoblastmarkørene ALP-aktivitet og matriksmineralisering, samt endrer 

cellemorfologien og indikerer redusert osteoblastdifferensiering. 

 Behandling av hMSC-TERT4 celler med deksametason viste tendens til økning i 

legumainaktivitet etter 7 og 14 dager sammenlignet med etter 3 dager, men hemmer 

cathepsin B-aktivitet i celler dyrket i induksjonsmedium i 14 dager. 

 Behandling av hMSC-TERT4 celler med deksametason under differensiering gir en 

signifikant reduksjon i celleviabilitet og totalprotein sammenlignet med kontroll 

 Inflammasjon forårsaket av TNF-α med enten påfølgende eller samtidig behandling av 

hMSC-TERT4 med deksametason stimulerer differensiering av hMSC til osteoblaster, 

fører til endringer i cellemorfologi og gir signifikant reduksjon i legumainsekresjon 

sammenlignet med kontroll. 
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Vedlegg A: Oppskrift på løsninger  

1 Dyrking av celler 

1.1 Serumholdig MEM medium 

450 ml MEM medium med fenolrødt og L-glutamin (2 mM)  

50 ml Føtalt kalveserum 

5 ml Penicillin (100 E/ml) – Streptomycin (100 µg/ml) 

 

1.2 Serumfritt MEM medium 

500 ml MEM medium med fenolrødt og L-glutamin (2 mM) 

5 ml Penicillin (100 E/ml) – Streptomycin (100 µl/ml) 

 

1.3 Osteoblastinduksjonsmedium 

25 ml Serumholdig MEM medium (vedlegg A, 1.1)  

250 µl β-glyserolfosfat (1 M) 

125 µl L-askorbinsyre (10 mg/ml) 

25 µl 1,25-dihydroksyvitamin D3 (10 µM) 
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2 Behandling av celler 

2.1 PBS (10X), pH 7,3 

80 g  Natriumklorid 

14,4 g Dinatriumhydrogenfosfat 

2 g  Kaliumdihydrogenfosfat 

2 g  Kaliumklorid 

Hydrogenklorid for pH-justering 

Ad 1,0 l dH2O 

Løsningen filtreres (0,45 µm) og fortynnes 1:10 med dH2O til bruksløsning (1X) før bruk. 

 

2.2 Lysisbuffer, pH 5,8 

14,7 g Natriumcitrat (100 mM) 

5 g  N-oktyl-β-D-glykopyranosid (1%) 

0,19 g Dinatrium-EDTA (1 mM) 

Hydrogenklorid for pH-justering 

Ad 0,5 l dH2O 

 

3 Måling av enzymaktivitet 

3.1 Legumain assaybuffer, pH 5,8  

21,54 g Dinatriumhydrogenfosfat  

8,3 g Sitronsyre 

0,37 g Dinatrium-EDTA 

0,1 g CHAPS 

Ad 1,0 l dH2O 

200 µl DTT (200 mM) tilsettes til 40 ml legumainassaybuffer før bruk. 

 



66 

 

3.2 Legumain substratoppløsning (34 µM) 

200 µl Z-Ala-Ala-Asn-AMC stamløsning (2,5 mM i DMSO)  

14,5 ml Legumain assaybuffer (vedlegg A, 3.1) 

Sluttkonsentrasjonen i brønnen er 10 µM 

 

3.3 Cathepsin B assaybuffer, pH5,5 

11,50 ml  Natriumacetat (oppløst i 100 % eddiksyre) 

1,489 g Dinatrium-EDTA 

0,1 g CHAPS 

Ad 1,0 l dH2O 

200 µl DTT (200 mM) tilsettes til 40 ml cathepsin B assaybuffer før bruk. 

 

3.4 Cathepsin B substratoppløsning (34 µM) 

200 µl Z-Arg-Arg-AMC stamløsning (1 mM i DMSO)  

27,4 ml Legumain assaybuffer (vedlegg A, 3.3) 

Sluttkonsentrasjonen i brønnen er 10 µM 

 

4 Måling av total proteinkonsentrasjon 

4.1 Fortynning av fargereagens (1:5) 

10 ml Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate  

Ad 50 ml dH2O 

Blandes godt og inspiseres for bunnfall 
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5 Alkalisk fosfatase oppløsning  

5.1 Stockoppløsning 

74,2 mg/ml  Paranitrofenylfosfat  

Ad 200 mM dH2O 

 

5.2 Basisk buffer 

50 nM  NaHCO3 

1 mM MgCl2 

pH = 9,6  

 

5.3 Bruksoppløsning  

67 µl Stockoppløsning 

Ad 5,0 ml Basisk buffer  

 

6 Matriksmineralisering 

6.1 Stockoppløsning  

1 ampulle IRDye 800 CW BoneTag Optical Probe 

500 µl Steril PBS 

 

6.2 Hjelpeløsning  

10 µl  Stockoppløsning  

190 µl  1X PBS 

Hjelpeløsningen er en 20 ganger fortynning av stockopplsøning 
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7 Oil Red O  

7.1 4 % paraformaldehyd 

4,32 ml  37 % paraformaldehyd 

35,7 ml etanol  

 

7.2 3 % isopropanol  

1,2 ml  100 % isoporpanol 

38,8 ml dH2O 

 

7.3 Oil Red O fargeløsning  

25 mg  Oil Red O  

5 ml Isopropanol  

3,35 ml dH2O 

Fargeløsning er stabil i 2 timer. Blandes godt og la stå urørt i 10 minutter. Filtreres igjennom 

Whatman filter nr. 1. 

 

8 Gelelektroforese og immunoblotting 

8.1 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 
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8.2 Blottebuffer 

800 ml Metanol 

400 ml Tris/Glycine buffer (10X)  

Ad 2,8 l dH2O 

 

8.3 5.3 T-TBS (10X), pH 7,5 

220,2 g Natriumklorid 

48,4 g Tris 

20 ml Tween 20 

Hydrogenklorid for pH-justering 

Ad 2.0 l dH2O 

Løsningen fortynnes 1:10 med dH2O til bruksløsning (1X) før bruk 

 

9 ELISA 

9.1 Vaskebuffer (0,05 % tween i PBS)  

100 ml  10X PBS   

0,5 ml Tween 20  

Ad 1.0 l  dH2O 

Blandes godt 



 

Vedlegg B: Poster  

Poster presentert på Vintermøte 2018 for Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi 

(NSFT). «Deksametason hemmer differensiering av humane mesenkymale stamceller til 

osteoblaster og regulerer cysteinproteasene legumain og cathepsin B» 

 


