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Sammendrag 

Osteoporose er en progressiv skjelettsykdom som er karakterisert ved lav beintetthet og økt 

risiko for brudd. Sykdommen forekommer fire ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. 

Det er velkjent at bortfall av østrogen etter menopause øker risiko for osteoporose. Dette er 

fordi balansen mellom nydannelse og nedbrytning av bein påvirkes av østrogen ved effekter på 

både osteoblaster og osteoklaster. Forskningsgruppen har sammen med danske 

samarbeidspartnere vist at uttrykk av cysteinproteasen legumain avtar under differensiering av 

stamceller til osteoblaster, samt at postmenopausale osteoporotiske kvinner har økt uttrykk av 

legumain i beinmikromiljøet. Legumain er identifisert som en viktig faktor som styrer 

differensieringen av humane mesenkymale stamceller fra beinmarg (hBMSC), hvor legumain 

hemmer osteoblastdifferensiering og fremmer differensiering av adipocytter ved degradering 

av beinmatriksproteinet fibronektin. Det var derfor interessant å studere hvilke effekter 

kjønnshormoner alene (østrogen, progesteron eller testosteron) eller i kombinasjon (østrogen 

og progesteron) har på differensiering av hBMSC til osteoblaster og om kjønnshormonene 

alene eller i kombinasjon regulerer cysteinproteasene legumain og cathepsin B under 

osteoblastdifferensieringen.  

En cellelinje av hBMSC stabilt transfektert med genet til human telomerase revers transkriptase 

(hBMSC-TERT) ble brukt som cellemodell. Cellene ble dyrket i osteoblastinduksjonsmedium 

og behandlet med eller uten kjønnshormonene 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) eller 

testosteron (60 nM) alene eller i kombinasjon i 3, 7, 14 eller 21 dager. Alkalisk fosfatase (ALP)-

aktivitet og matriksmineralisering ble benyttet som markører for osteoblastdifferensiering. 

Aktivitet av legumain og cathepsin B ble målt i cellelysater, mens proteinuttrykk ble analysert 

ved gelelektroforese og immunoblotting. Konsentrasjonen av utskilt legumain ble målt i 

kondisjonert medium ved hjelp av “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA). 

I denne oppgaven ble det sett en signifikant nedregulering av legumainaktivitet fra 3 til 21 dager 

under differensiering av hBMSC til osteoblaster. Celler behandlet med progesteron alene viste 

tendens til økt legumainaktivitet etter 7 og 21 dager. Det var en signifikant reduksjon i 

legumainsekresjonen i kontrollcellene etter 21 dager sammenlignet med kontrollcellene etter 

14 dager. Celler behandlet med kun 17β-østradiol viste økt legumainsekresjon, hvor økingen 

var signifikant etter 21 dager sammenlignet med kontroll ved samme tidspunkt. 
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Abstract 

Osteoporosis is a progressive skeletal disease characterized by low bone density and increased 

risk of fracture. The disease occurs four times more frequently in women than in men. It is well 

known that the loss of estrogen after menopause increases the risk of osteoporosis. This is 

because the balance between new formation and degradation of bone is affected by estrogen by 

effects on both osteoblasts and osteoclasts. Together with our Danish partners, the research 

group has shown that expression of the cysteine protease legumain decreases during 

differentiation of stem cells into osteoblasts, and that postmenopausal osteoporotic women have 

increased expression of legumain in the bone microenvironment. Legumain has been identified 

as an important factor controlling the differentiation of human bone marrow mesenchymal stem 

cells (hBMSC), where legumain inhibits osteoblast differentiation and promotes differentiation 

of adipocytes by degrading bone matrix protein fibronectin. It was therefore interesting to study 

the effects of sex hormones alone (estrogen, progesterone or testosterone) or in combination 

(estrogen and progesterone) on the differentiation of hBMSC into osteoblasts and whether the 

sex hormones alone or in combination regulate the cysteine proteases legumain and cathepsin 

B during osteoblast differentiation.  

A cell line of hBMSC stably transfected with the gene for human telomerase reverse 

transcriptase (hBMSC-TERT) was used as a cell model. The cells were grown in osteoblast 

induction medium and treated with or without the sex hormones 17β-estradiol (1 nM), 

progesterone (1 µM) or testosterone (60 nM) alone or in combination for 3, 7, 14 or 21 days. 

Alkaline phosphatase (ALP) activity and matrix mineralization were used as markers for 

osteoblast differentiation. Activity of legumain and cathepsin B was measured in cell lysates, 

while protein expression was analysed by gel electrophoresis and immunoblotting. The 

concentration of secreted legumain was measured in conditioned medium using “enzyme-

linked immunosorbent assay” (ELISA).  

In this study, a significant downregulation of legumain activity was seen from 3 to 21 days 

during differentiation of hBMSC into osteoblasts. Cells treated with progesterone alone showed 

a tendency to increase legumain activity after 7 and 21 days. There was a significant reduction 

in legumain secretion in the control cells after 21 days compared to the control cells after 14 

days. Cells treated with only 17β-estradiol showed increased legumain secretion, with the 

increase being significant after 21 days compared to control at the same time.   
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Forkortelser 

AEP     Asparaginyl endopeptidase 

ALP      Alkalisk fosfatase 

AMC     7-amino-4-metylkumarin 

AP     Aktiveringspeptid 

AR     Androgenreseptor 

Asn      Asparagin 

Asp     Aspartat 

BMP-4    Beinmorfogenetisk protein-4 

BSA     Bovint serumalbumin 

CBBG     «Coomassie Brilliant Blue G-250» 

CHAPS 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimetylammonio]-1-       

propansulfonat 

cm2     Kvadratcentimeter 

CO2     Karbondioksid 

CTF     C-terminalt fragment 

dF     Delta fluorescens 

DHEA     Dehydroepiandrosteron 

DHT     Dihydrotestosteron 

DMSO     Dimetylsulfoksid 

DNA     Deoksyribonukleinsyre 

DTT     Ditiotreitol 

E-64 Trans-epoksysuksinyl-L-leukylamido(4-guanidino)-

butan 

EDTA      Etylendiamintetraacetat 

ELISA     «Enzyme-linked immunosorbent assay» 
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ER     Østrogenreseptor 

E/ml     Enheter per milliliter 

FBS     Føtalt kalveserum 

FSH     Follikkelstimulerende hormon 

G     «Gravity-force» 

GAPDH     Glyseraldehyd-3-fosfat-dehydrogenase  

GnRH     Gonadotropinfrigjørende hormon 

hBMSC    Humane beinmarg mesenkymale stamceller 

hBMSC-TERT4                      Humane beinmarg mesenkymale stamceller som 

overuttrykker human telomerase revers transkriptase, 

splittes 1:4  

HSD     Hydroksysteroid dehydrogenase 

HRP     «Horseradish peroxidase» 

IGF     Insulinlignende vekstfaktor 

IL     Interleukiner  

kDa     Kilodalton 

LDS     Litiumdodekylsulfat  

LH     Luteiniserende hormon 

LSAM     Legumain stabilitets- og aktivitetsmodulerendedomene  

MAPK     «Mitogen-activated protein kinase» 

MEM     «Minimum Essential Medium» 

MgCl2     Magnesiumklorid 

mg     Milligram 

MHCII     «Major histocompatibility complex class II» 

ml     Milliliter  

mg/ml     Milligram per milliliter 

mM      Millimolar 
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Min     Minutter  

mRNA «Messenger ribonucleic acid» (budbringer-

ribonukleinsyre) 

NaHCO3    Natriumhydrogenkarbonat 

ng     Nanogram 

NIR     Nær infrarødt 

NLS     Kjernelokaliseringssignal 

nm     Nanometer 

nM     Nanomolar 

ng/ml     Nanogram per milliliter  

nmol/µl    Nanomolar per mikroliter 

OD     «Optical density» 

OIP-2     Osteoklastinhibitoriskpeptid-2 

p-NPP     Paranitrofenylfosfat 

PAGE     Polyakrylamidgelelektroforese 

PBS     Fosfatbufret saltvannsløsning 

PR     Progesteronreseptor 

PTH     Parathyreoideahormon 

P450scc    «Cholesterol side-chain cleavage enzyme» 

RANK     Reseptoraktivator av kjernefaktor kappa-β 

RANKL    RANK-ligand 

RD     «Revolutions per minute» (omdreininger per minutt) 

RNA     Ribonukleinsyre 

SDS     Natriumdodecylsulfat  

Sek     Sekunder  

SEM     «Standard error of the mean» (standardfeil) 

SHBG     Kjønnshormonbindende globulin 
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StAR     «Steroidogenic Acute Regulatory protein» 

TBS     Tris-bufret saltvannsløsning 

TERT     Telomerase revers transkriptase 

TNF-α     Tumor nekrose faktor-α 

T3     Trijodtyronin 

T4     Tyroksin 

V     Volt 

WHO     Verdenshelseorganisasjon  

Z-Ala-Ala-Asn-AMC Benzyloksykarbonyl-alanin-alanin-asparagin-4-

metylkumarin 

Z-Arg-Arg-AMC  Benzyloksykarbonyl-arginin- arginin-7-amino-4-

metylkumarin 

oC     Celsius  

µg     Mikrogram 

µl     Mikroliter  

µg/ml     Mikrogram per milliliter  

µM      Mikromolar 

µg/µl     Mikrogram per mikroliter  
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1)  Innledning 

1.1  Osteoporose 

1.1.1 Bakgrunn 

Osteoporose er en progressiv skjelettsykdom som er karakterisert av lav beinmasse og forringet 

mikroarkitektur i beinvevet, noe som resulterer i nedsatt knokkelstyrke og økt risiko for brudd 

[1, 2]. Osteoporose er en sykdom uten symptomer, som vises først når en brudd oppstår [3]. De 

vanligste områdene for beinbrudd er os coxae (hoften) spesielt lårhalsen, humerus 

(overarmsbeinet), håndleddet, columna vertebralis (ryggsøylen) og pelvis (bekken). Beinbrudd 

forårsaket av osteoporose forekommer hos en av to kvinner og en av fem menn over 50 år, og 

resulterer i en estimert årlig kostnad på 300 milliarder NOK i Europa [4]. I Norge ligger 

kostnaden for hoftebrudd på 7-9 milliarder NOK årlig [5].     

Osteoporotiske brudd er en stor verdensomspennende sykdom som medfører alvorlig 

sykelighet, funksjonshemning, redusert livskvalitet og dødelighet [6]. Selv om sykdommen er 

sett i alle aldersgrupper, kjønn og raser, er den mer vanlig hos kaukasiere (hvit rase), eldre og 

kvinner, og er den vanligste metabolske skjelettlidelsen i den vestlige verden, med høyest 

prevalens i blant annet skandinaviske land (Fig. 1.1) [7-9]. I følge verdens helseorganisasjon 

(WHO) har 40 % av alle hvite postmenopausale kvinner osteoporose [2].   

Hoftebrudd er den mest alvorlige og ødeleggende type osteoporotisk brudd for pasienter, hvor 

bruddet medfører langvarig sykehusopphold, nedsatt funksjonsevne og økt mortalitet (Fig. 1.2). 

Over hele verden er det estimert at antall hoftebrudd vil øke fra 1,66 millioner i 1990 til 2,6 

millioner innen 2025 og 4,5-6,26 millioner i 2050. Disse økningene vil bli ledsaget av høy grad 

av sykelighet og dødelighet, og økt økonomisk byrde på helsetjenester [6, 10]. I følge 

Folkehelseinstituttet ligger Norge på verdenstoppen når det gjelder antall hoftebrudd forårsaket 

av osteoporose og det er estimert cirka 9000 hoftebrudd per år. Basert på beinmassemålinger er 

det beregnet rundt 240 000-300 000 nordmenn med osteoporose [5, 9].     



6 

 

   

Figur 1.1 Forekomst av hoftebrudd for både menn og kvinner i forskjellige land i verden 

kategorisert etter risiko. I de land hvor estimeringer er tilgjengelige, er land fargekodet røde 

(årlig forekomst> 250 / 100.000), oransje (150-250 / 100.000) eller grønne (<150 / 100.000). 

Hentet fra [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 Risikoen for hoftebrudd øker med alderen hos begge kjønn. Særlig øker risikoen 

kraftig etter 70 års alder. Hentet fra [5]. 
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1.1.2 Primær og sekundær osteoporose 

Osteoporose kan deles inn i to hovedtyper, primær eller sekundær avhengig av årsak. Primær 

osteoporose er den vanligste formen av sykdommen og inkluderer postmenopausal osteoporose 

hos kvinner (type I) og aldersosteoporose som er aldersrelatert tap av beinmassen (type II). 

Type I er assosiert med tap av østrogen og androgen som resulterer i økt beinomsetning. Dette 

tapet medfører at beinresorpsjonen overskrider beindannelsen, og et overveiende tap av 

trabekulært bein sammenlignet med kortikalt bein. Type II som representerer det gradvise 

aldersrelaterte beintapet hos både kvinner og menn, er indusert av tap av stamcelleforeløpere, 

med et overveiende tap av kortikalt bein [12]. I tillegg inkluderer subgruppen begrepet 

idiopatisk osteoporose som benyttes når årsaken til sykdommen er ukjent. Sistnevnte brukes 

vanligvis bare for menn yngre enn 70 år [13].  

Sekundær osteoporose er karakterisert som å ha en tydelig definerbar etiologisk mekanisme bak 

beintapet. Det vil si tap av beinmasse er forårsaket av bestemte livsstilsforhold, underliggende 

sykdommer, eller legemidler. De vanligste faktorene ved livsstilen som forårsaker osteoporose 

er røyking, overbruk av alkohol, manglende fysisk aktivitet og dårlig ernæring. Revmatiske, 

gastrointestinale og endokrine sykdommer kan være underliggende årsak til osteoporose, mens 

langvarig bruk av legemidler som glukokortikoider, aromatasehemmere, tyroksin, og 

psykofarmaka kan knyttes til lav beinmasse [13-15].          

1.1.3 Osteoporose hos kvinner  

Osteoporose er vanligvis en sykdom hos kvinner og forekommer fire ganger hyppigere hos 

kvinner enn hos menn. Tap av beinmasse hos kvinner begynner i en tidlig alder og med en 

raskere hastighet enn menn. De fleste osteoporotiske brudd forekommer blant postmenopausale 

kvinner i alderen > 50 år. Menopausen hos kvinner fører til østrogenmangel som spiller en 

viktig rolle i utviklingen av osteoporose. Østrogenmangel er knyttet til både akselerert 

forbigående fase av beintap som begynner ved menopausen og langsom kontinuerlig fase av 

beintap hos postmenopausale kvinner [16, 17].   
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1.1.4 Osteoporose hos menn 

Flere faktorer antas å forårsake aldersrelatert osteoporose hos menn som inkluderer reduserte 

nivåer av kjønnshormoner. Menn i 50 årene opplever ikke beintap like stort som kvinner, men 

ved alderen 65-70 år taper både menn og kvinner beinmassen i samme hastighet. Med alderen 

er det en nedgang i hormonnivået også hos menn, hvor det totale testosteronnivået reduseres 

med en hastighet på 0,8 % per år. I tillegg øker nivået av kjønnshormonbindende globulin 

(SHBG) med alderen hos begge kjønn. Dette proteinet binder kjønnshormoner og reduserer fri 

eller biotilgjengelig testosteron, 17β-østradiol og progesteron. Menn påvirkes også av endringer 

i østrogen på grunn av aldring, siden testosteron omdannes til 17β-østradiol ved hjelp av 

enzymet aromatase [18]. Derfor er begge kjønnshormonene viktige for å opprettholde bein hos 

både menn og kvinner [13, 19].  

Flertallet av menn har minst én sekundær årsak som fører til osteoporose. Én av disse årsakene 

er hypogonadisme. Selv om det er naturlig at testosteronnivået reduseres med alderen, bør det 

ikke være en plutselig nedgang i testosteron som er sammenlignbart med fallet av østrogen hos 

kvinner i overgangsalderen. Hypogonadisme hos menn deles inn i primær og sekundær 

hypogonadisme avhengig av årsak. Primær hypogonadisme stammer fra et problem i testiklene. 

I dette tilfellet er testosteronnivået lavt og FSH/LH-verdiene forhøyet. Hypofysen øker 

utskillelsen av FSH/LH for å prøve å øke produksjonen av testosteron i testiklene, men fører til 

liten eller ingen respons. Årsaken kan være virusinfeksjon, strålebehandling, nyresvikt, ytre 

skader, immunologiske eller medfødte skader. Ved sekundær hypogonadisme ligger problemet 

i hypofysen. I dette tilfellet er testosteronnivået lavt og FSH/LH-verdiene normale eller lave. 

Hypofysen svikter i å stimulere testiklene til nok produksjon av testosteron. Årsaken kan være 

infeksjoner, svulster, kirurgisk behandling eller strålebehandling i hjernen, samt bivirkning av 

medikamenter som opioider, steroider og nevroleptika [13, 20, 21].    

1.1.5 Behandling av osteoporose  

Det finnes behandlinger som kan bremse utviklingen av osteoporose. Målsetningen med 

behandlingene er å redusere frakturer. Ved mistenkt eller påvist osteoporose bør det startes en 

langvarig forebyggende behandling mot videre beintap. Osteoporotiske pasienter bør først 

eliminere risikofaktorer som øker risikoen for beintap og i tillegg bør pasienten øke fysisk 

aktivitet som bidrar noe til å forhindre beintap i vektbærende skjelett. Pasienten må i tillegg 

sikres et tilstrekkelig inntak av kalsium (1-1,5 g/døgn) og vitamin D (20 µg/døgn) [15, 22].  
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Legemiddeltiltak ved etablert osteoporose har to formål, enten å hemme osteoklastenes aktivitet 

eller å øke osteoblastenes aktivitet. Legemidler som reduserer beinnedbrytningen er 

bisfosfonater, selektiv østrogenreseptormodulerende midler (raloksifen), østrogen, tibolon, 

kalsitonin og RANKL-hemmer, mens legemidler som øker beinoppbygningen er 

parathyreoideahormon (teriparatide) og androgene steroider (testosteron) [15, 23, 24].       

1.2 Steroidhormoner (kjønnshormoner)  

1.2.1 Bakgrunn 

Kjønnshormoner spiller en avgjørende rolle for skjelettvekst og modning hos både menn og 

kvinner. Mannlige kjønnshormoner kalles androgene hormoner, mens de kvinnelige består av 

østrogener og progesteron. Både androgener, østrogener og progesteron er biologisk aktive hos 

både kvinner og menn [25]. Kjønnshormonene er lipofile steroider og sirkulerer i blodstrømmen 

bundet til ikke-spesifikke proteiner som albumin, eller til spesifikke proteiner som 

kjønnshormonbindende globulin (SHBG) [26].    

1.2.2 Hypothalamus-hypofysen-gonadal aksen 

Kjønnshormonsyntesen er kontrollert av hypothalamus ved utskillelse av 

gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH). Dette hormonet stimulerer videre hypofysen som 

frigir luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH) til blod [27]. 

Deretter binder LH til LH-reseptor på målcellene (Leydig celler og thekaceller) og øker 

uttrykket av «steroidogenic Acute Regulatory protein» (StAR) [28]. StAR fremmer transporten 

av kolesterol til den indre mitokondriemembranen og setter i gang steroidogenesen. Dette 

trinnet av prosessen er hastighetsbegrensende i steroidogenesen. Ved den indre 

mitokondriemembranen omdannes kolesterol til pregnenolon ved hjelp av enzymet P450scc. 

Pregnenolon tjener som hovedforløperen til alle steroidhormoner som syntetiseres i 

eggstokkene, testiklene eller binyrene [29].    
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1.2.3 Østrogener (E1, 2 og 3)  

Østrogener er fellesbetegnelse for kjønnshormoner som kontrollerer utvikling og vedlikehold 

av kvinnelige seksuelle egenskaper. Østrogener består av østron (E1), østradiol (E2) og østriol 

(E3), hvor E2 er den mest produserte og potente forbindelsen i premenopausal periode hos 

kvinner [30]. Østrogener produseres primært i granulosaceller og thekaceller i eggstokkenes 

follikler, samt i det gule legemet etter eggløsning. Syntesen begynner med at LH stimulerer 

granulosacellene til å produsere pregnenolon som videre diffunderer til de nærliggende 

thekacellene. I de sist nevnte cellene uttrykkes enzymene 17α-hydroksylase og 3β-

hydroksysteroid dehydrogenase (HSD) som formidler omdannelsen av pregnenolon til 

androstenedion gjennom dehydroepiandrosteron (DHEA). Deretter overføres mesteparten av 

androstenedion tilbake til granulosacellene og omdannes til østron ved hjelp av enzymet 

aromatase som igjen omdannes til 17β-østradiol av enzymet 17β-HSD [30]. Utrykket av 

aromatase og 17β-HSD er kontrollert av FSH-stimulering [31]. Aromatase uttrykkes også i 

perifert vev og forenkler perifert aromatisering av androgener (testosteron, androstenedion, 

DHEA) til østron. I postmenopausale kvinner fungerer ikke 17β-østradiol som et sirkulerende 

hormon fordi produksjonen av 17β-østradiol opphører da det ikke er flere egg å modne. Dermed 

produseres 17β-østradiol i postmenopausale kvinner fra androgener utskilt fra binyrebarken 

[32, 33]. Østrogener dannes i en viss grad hos menn ved hjelp av enzymet aromatase i perifert 

vev. Aromatase omdanner sirkulerende testosteron til østradiol og androstenedion til østron 

[18].                   

1.2.4 Progesteron (P) 

Progesteron er et kjønnshormon som dannes i eggstokkene, det gule legemet eller morkaken 

hos kvinner og i binyrene hos både menn og kvinner. Progesteron frigjøres vanligvis ikke i 

betydelig mengde fra binyrene, i stedet virker det som en forløper for noen andre 

steroidhormoner fra binyrene. [34]. Progesteron er syntetisert fra pregnenolon ved hjelp av 3β-

HSD. Progesteronnivået hos kvinner varierer med menstruasjonssyklusen. I eggstokkene 

produseres progesteron i alle stadier av follikkelutvikling som et mellomprodukt for androgen- 

og østrogensyntesen, men blir et primært sekretorisk produkt fra det gule legemet etter 

eggløsning. Dersom det frigjorte egget ikke befuktes, brytes det gule legemet ned etter cirka 14 

dager, som vil føre til kraftig fall i progesteronnivået og menstruasjonsstart. I motsetning hvis 

egget befuktes, fortsetter det gule legemet å produsere progesteron i de første seks til åtte ukene 

av graviditet og etter åtte uker produseres stort sett alt progesteron i morkaken. Syntesen av 
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progesteron er under kontroll av FSH i de tidlige stadiene av follikkelmodning og deretter av 

LH [35, 36].   

1.2.5 Testosteron (T)  

Androgener er en fellesbetegnelse for det mannlige kjønnshormonet testosteron og andre 

testosteronlignende forbindelser som DHEA og androstenedion som produseres i binyrebarken. 

Androgener finnes hos både kvinner og menn, men i vesentlig høyere konsentrasjon i menn og 

kontrollerer dermed utvikling og vedlikehold av mannlig seksuelle egenskaper [37]. 

Testosteron produseres i Leydig-cellene som er funnet nærliggende ved sædkanalene i 

testiklene. I Leydig-cellene stimulerer LH-produksjonen av pregnenolon som omdannes til 

DHEA av 17α-hydroksylase. På grunn av høyt uttrykk av enzymene 3β-HSD og 17β-HSD i 

Leydig-cellene, omdannes DHEA raskt til testosteron via mellomproduktet androstenedion [38, 

39]. Testosteron kan videre omdannes til dihydrotestosteron (DHT) ved virkningen av 5α-

reduktase i perifert vev [38].     

1.2.6 Kjønnshormonreseptorer 

På grunn av størrelsen og lipidløseligheten til kjønnshormonene kan de enkelt diffundere 

gjennom plasmamembranener til målceller, hvor de bindes til intracellulære reseptorer i enten 

cytoplasma eller kjernen [40]. Kjønnshormonreseptorene omfatter to østrogenreseptorer (ERα 

og ERβ), to progesteronreseptorer (PRA og PRB) og en androgenreseptor (AR) [41]. Disse 

reseptorene er medlemmer av en stor superfamilie av kjernereseptorer, representert av 

medlemmer som binder den klassiske gruppen steroidhormoner som inkluderer 

glukokortikoider og mineralkortikoider. Kjønnshormonreseptorer er proteiner med forskjellige 

funksjonelle domener (Fig. 1.3). N-terminal regionen inneholder aktiveringsdomene (AF)-1, 

som er en transkripsjons-aktiveringsoverflate. Videre inneholder midtregionen et DNA-

bindende domene (DBD), etterfulgt av et hengselområde, og deretter et ligand-bindende 

(østrogen, progesteron eller testosteron) domene (LBD). Dimerisering av reseptorene (DI) skjer 

i midtregionen og C-terminal regionen [41-43].  
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Figur 1.3 Viser molekylær struktur av kjønnshormonreseptorer. Modellen viser reseptorenes 

forskjellige funksjonelle domener. Figuren er modifisert fra [41].  

 

Kjønnshormonreseptorene bindes til DNAet som homodimer ved at to molekyler av hver 

reseptor dimeriserer, som reagerer videre med DNAet via palindromhormonreseptorelementer 

(HREs) for å kunne fungere som transkripsjonsfaktorer. I fravær av kjønnshormonene er 

kjønnshormonreseptorene assosiert med «heat-shock»-proteiner. Når kjønnshormonene bindes 

til deres reseptorer resulterer det i en konformasjonsendring av proteinet, dissosiasjon av «heat-

shock»-proteiner og eksponering av kjernelokaliseringssignalet (NLS). Deretter translokeres 

kjønnshormonreseptor-komplekset til kjernen ved hjelp av NLS gjennom kjerneporer, som 

tillater det til å reagere direkte eller indirekte med transkripsjonsmaskineriet via protein-protein 

interaksjoner med forskjellige transkripsjonsfaktorer [43]. I tillegg er transkripsjonsaktiviteten 

påvirket av vevsspesifikke co-regulatorer som rekrutteres til promotoren. Co-regulatorene fører 

enten til økt (co-aktivator) eller redusert (co-repressor) mRNA-nivåer og er assosiert med 

proteinproduksjon og en fysiologisk respons [44]. Kjønnshormonene kan også utøve genuttrykk 

ved at de bindes til membranreseptorer (mERer, mPR og mAR), som medierer responser via 

aktivering av intracellulære signalveier [43, 45]. 
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1.3  Proteaser  

1.3.1 Bakgrunn 

Proteaser, også kalt peptidaser, proteinaser eller proteolytiske enzymer, er en gruppe enzymer 

som spalter peptidbindinger mellom aminosyrer ved hjelp av hydrolyse [46]. Disse enzymene 

regulerer mye av hva som skjer i kroppen og inkluderer nødvendige cellulære funksjoner som 

differensiering, motilitet, celledeling og celledød [47]. Unormalt uttrykk og sekresjon av 

proteolytiske enzymer er påvist i forskjellige sykdommer som inkluderer osteoporose, 

psoriasis, nevrodegenerative sykdommer, kardiovaskulære sykdommer, inflammatoriske 

sykdommer og kreft [48].  

Proteaser kan deles inn i endopeptidaser eller eksopepetidaser avhengig av hvor i proteinet de 

spalter. Enzymene tilhører gruppen endopeptidase når de hydrolyserer peptidbindinger inne i 

proteinet ved bestemte aminosyrer. I motsetning kan proteaser fungere som eksopeptidase ved 

å hydrolysere en eller to aminosyrer fra den terminale enden, det vil si enten fra N- eller C-

terminalen, og ut ifra dette kalles de henholdsvis for aminopeptidaser eller karboksypeptidaser 

[49].  

Proteaser er klassifisert etter deres aktive sete og strukturen til det katalytiske sete. 

Klassifiseringen er beskrevet i MEROPS databasen som bruker en hierarkisk strukturbasert 

klassifisering av proteaser (Fig. 1.4). Inndelingen består totalt av syv klasser basert på deres 

katalytiske sete, som er aspartat-, cystein-, metallo-, glutamat-, serin-, asparagin-, eller 

treoninproteaser. Klassene er videre delt inn i klaner, og hver klasse kan bestå av en eller flere 

klaner. Inndelingen i klaner er basert på likheter i den tredimensjonale strukturen til proteasene. 

Til slutt inndeles klanene i familier og hver klan kan også bestå av en eller flere familier basert 

på likheter i aminosyresekvenser. Navnet til familien består av en bokstav som representerer 

klasse og et tall som skiller familiene numerisk. I følge figur 1.4 kan vi se at legumain og 

cathepsin B som er studert i denne oppgaven, tilhører samme klasse (cystein), men tilhører ulike 

klaner (CD og CA) og familier (C1 og C13) [50, 51].            

 

 



14 

 

 

Figur 1.4 Klassifisering av proteaser ifølge databasen MEROPS. Proteaser klassifiseres i syv 

klasser i henhold til deres katalytiske sete. Klassen deles videre inn i klaner i henhold til deres 

tredimensjonale struktur, som igjen deles inn i familier basert på likheter i aminosyresekvenser. 

Modifisert fra [51].   

1.3.2 Legumain 

Legumain er en cysteinprotease som tilhører klanen CD og C13-familien og er ikke beslektet 

med cathepsinene (Fig. 1.4) [52, 53]. Enzymet ble oppdaget først på 1980-tallet i plantefrø til 

vikkeslekta og bønnen Phaseolus vulgaris, og tre år senere ble den oppdaget i parasitten 

Shistosoma mansoni [52, 54]. Enzymet ble i 1996 identifisert i pattedyr som antatt 

cysteinprotease PRSC1 hos mennesker og ett år senere bekreftet som legumain hos gris [55]. 

Legumain fungerer som en endopeptidase og hydrolyserer spesifikt peptidbindinger 

karboksyterminalt for aminosyren asparagin (Asn) i P1-posisjon i substrater. Derfor er 

legumain også kjent som asparaginyl endopeptidase (AEP). Legumain ved sur pH har også vist 

å hydrolysere peptidbindinger karboksyterminalt for aminosyren aspartat (Asp) [55, 56].     
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Syntese og transport av legumain  

Legumain er syntetisert som inaktiv proform i lumen av kornet endoplasmatisk retikulum og 

transportert til Golgiapparatet. I cis-Golgiapparatet glykosyleres prolegumain med mannose-6-

fosfat-N-acetylglukosamin, og transporteres videre til trans-Golgiapparatet, hvor N-

acetylglukosamin fjernes fra mannosegruppen som bindes til mannose-6-fosfat reseptor. Dette 

komplekset (mannose-6-fosfat-reseptor-prolegumain) translokeres fra trans-Golgiapparatet til 

sene endosomer, hvor mannose-6-fosfat reseptoren dissosieres fra prolegumain. Til slutt 

transporteres prolegumain til lysosomer, der enzymet blir aktivert til moden legumain (Fig. 1.5) 

[57].  

 

Figur 1.5 Illustrerer prosessering av legumain intracellulært, samt transport av legumain 

intracellulært og ekstracellulært. Prolegumain er syntetisert i kornet endoplasmatisk 

retikulum og transporteres gjennom Golgiapparatet til sene endosomer. Prolegumain 

translokeres til lysosom og blir omdannet til aktiv legumain. Legumain kan utskilles direkte via 

Golgiapparatet (mørke blå piler) eller indirekte via endosomer (lyseblå piler). Likeledes kan 

ekstracellulær legumain bli tatt opp i cellen via endocytose (grønne piler) eller indirekte via 

translokasjon fra lysosomer til cytosolen (mørk lilla pil), f.eks. ved kreft.  Fra cytosol kan 

legumain komme inn i kjernen (lyselilla pil).  Hentet fra [55].  
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Aktivering av legumain  

Legumain uttrykkes som inaktiv proform med en molekylvekt på 56 kDa. Prolegumain omfatter 

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

aktiveringspeptid (AP, Lys287-Asn323) og en legumain stabiliserings- og 

aktivitetsmodulerendedomene (LSAM) [58]. Det katalytiske domenet er blokkert av LSAM på 

grunn av elektrostatiske interaksjoner. Det katalytiske domenet har en svært negativ ladet 

overflate, mens LSAM har en positiv ladet overflate som forklarer stabiliteten til prolegumain 

ved nøytral pH [55].   

Prolegumain autoaktiveres i det sure miljøet i lysosomene til en 47 kDa inaktiv intermediær 

form ved pH <5,5 og videre til en 46 kDa aktiv intermediær form ved pH <4,5 (Fig. 1.6). Denne 

prosesseringen skjer ved at propeptidene til N- og C-terminalene frigjøres. Dannelsen av den 

aktive 46 kDa formen oppstår ved at LSAM-domenet kløyves først ved Asn323 og pH <5.5 og 

deretter kløyves propeptidet ved Asp21 og Asp25 ved pH <4,5. Legumain aktiveres videre til en 

aktiv moden form på 36 kDa. Denne prosesseringen forekommer ikke ved autoaktivering, men 

skjer ved hjelp av andre foreløpig ukjente lysosomale proteaser [55, 59]. Dannelsen av moden 

legumain foregår ved pH <4,0, hvor peptidet KRK289 (Lys-Arg-Lys289) avspaltes (Fig. 1.6). I 

motsetning til cathepsin B utøver legumain endopeptidase aktivitet ved sur pH [55].       

 

Figur 1.6 Forskjellige isoformer av legumain. Inaktiv prolegumain er stabil ved pH 7.0. 

Prolegumain autoaktiveres til inaktiv intermediær form på 47 kDa ved pH <5,5 ved spalting i 

C-terminalen og videre til aktiv intermediær form på 46 kDa ved pH <4,5 ved avspalting i N-

terminalen. Legumain omdannes videre til aktiv moden form på 36 kDa ved pH <4,0 ved 

avspalting ved KRK289. Modifisert fra [55].  
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1.3.3 Cathepsin B 

Cysteincathepsiner er en gruppe enzymer som tilhører cysteinprotease klan CA og C1-familien. 

De ligner strukturelt og funksjonelt på cysteinproteasen papain og finnes hovedsakelig i 

lysosomer. Cathepsinene er ikke beslektet med legumain (Fig 1.4). Cathepsin B er den mest 

grundig studerte av cathepsinene og har både endopeptidase- og eksopeptidase-aktiviteter. 

Endopeptidase-aktiviteten til cathepsin B er observert over et bredt pH-område, mens 

eksopeptidase-aktiviteten er begrenset til det sure området. Dermed er eksopeptidase-

aktiviteten under sure pH-forholder betydelig større enn endopeptidase-aktiviteten [60]. 

Syntese og transport av cathepsin B 

Cathepsin B er syntetisert på overflaten av kornet endoplasmatisk retikulum som inaktiv 

preprocathepsin B med et signalpeptid (Fig. 1.7). Signalpeptidet plasserer preproenzymet inn i 

lumen av kornet endoplasmatisk retikulum, der inaktiv preprocathepsin B omdannes til inaktiv 

47 kDa procathepsin B ved avspalting av signalpeptidet. Proenzymet transporteres via kornet 

endoplasmatisk retikulum til Golgiapparatet, der enzymet glykosyleres med mannose-6-fosfat-

N-acetylglukosamin. Videre bindes mannosegruppene til mannose 6-fosfat reseptorer som 

deretter transporterer proenzymet til sene endosomer og videre til lysosomer [57, 61, 62]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.7 Prosessering av cathepsin B intracellulært. Procathepsin B er syntetisert i kornet 

endoplasmatisk retikulum og transporteres gjennom Golgiapparatet til sene endosomer hvor 

procathepsin B blir omdannet til cathepsin B «single chain». Cathepsin B «single chain» 

transporteres til lysosomer og blir videre omdannet til cathepsin B «double chain». Modifisert 

fra [63].  
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Aktivering av cathepsin B 

Aktiveringen av procathepsin B (47 kDa) er enten utført av andre proteaser eller ved 

autokatalytisk prosessering i det sure miljøet i sene endosomer og lysosomer [64, 65]. 

Prosesseringen av procathepsin B til cathepsin B «single chain» (30 kDa) finner sted i sene 

endosomer, der et propeptid som blokkerer tilgangen til det katalytiske sete kløyves av [66-68]. 

Cathepsin B «double chain» prosesseringen vil i motsetning til cathepsin B «single chain» 

foregå i lysosomer. «Double chain»-formen er avledet fra «single chain»-formen som et resultat 

av enzymatiske kløyvinger av et dipeptid og dannelse av en «heavy chain» (25 kDa) og en 

«light chain» (5 kDa) som er koblet sammen via en disulfidbinding (Fig. 1.8) [69].  

Figur 1.8 Forskjellige isoformer av cathepsin B. Cathepsin B er syntetisert som et 

preproenzym med et signalpeptid (sort stiplet området). Signalsekvensen spaltes av og danner 

procathepsin B 47 kDa. Videre blir propeptidet (grønn) spaltet av og enzymet blir omdannet til 

en aktiv 30 kDa «single chain» form. Seks aminosyrer på C-terminalen spaltes også av, men 

påvirker ikke aktiviteten. Tilslutt skjer spaltning av et dipeptid i N-terminalt (sort stripe) som 

fører til dannelse av en aktiv «double chain» form av cathepsin B, som består av en 25 kDa 

«heavy chain» og en 5 kDa «light-chain» koblet sammen via en disulfidbinding. «Y» 

representerer potensielle glykosyleringsseter. Modifisert fra [61].      
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1.4 Legumain og cathepsin B i normalfysiologi og ved osteoporose 

Legumainaktivitet har blitt påvist i flere pattedyrvev som inkluderer nyrene, placenta, milten, 

leveren, og testiklene, hvor nyrene hadde høyest legumainaktivitet [70]. Legumain er 

hovedsakelig lokalisert intracellulært i lysosomer, men enzymet har også blitt detektert i 

cellekjernen og ekstracellulært hvor prolegumain har blitt målt i ulike kroppsvæsker som 

plasma og serum [55, 59, 71]. I normalfysiologien spiller legumain en viktig rolle i 

immunsystemet, hvor den er spesielt involvert i prosesseringen av fremmede antigener for 

presentasjon via MHCII-komplekset [55]. Legumain er også involvert i å opprettholde normal 

nyrefunksjon ved å nedbryte lavmolekylære proteiner i lysosomene til proksimale tubulusceller 

[72].    

I normalfysiologi er cathepsin B primært involvert i rutinemessig omsetning av både 

intracellulær og ekstracellulær proteiner, og dermed opprettholde homeostatisk metabolsk 

aktivitet i celler. I skjoldbruskkjertelen er cathepsin B involvert i proteolytisk aktivering av 

prohormonet tyreoglobulin som lager skjoldbruskhormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin 

(T3). Andre cellulære funksjoner for cathepsin B inkluderer regulering av proenzymaktivering, 

antigen prosessering, inflammatorisk respons mot antigener, vevsmodellering og apoptose [73].  

Legumain regulerer differensieringen av humane mesenkymale stamceller fra beinmarg 

(hBMSC) [74]. Disse stamcellene er multipotente og kan differensieres til ulike celler som 

inkluderer osteoblaster og adipocytter. Under osteoblastdifferensiering av hBMSC er det nylig 

vist en oppregulering i mRNA-uttrykket av legumain genet LGMN, samt akkumulering av 

aktivt legumain i den tidlige fasen (dag 1-6) og nedregulering i den sene modningsfasen (dag 

6-18). I motsetning til dette er legumain mRNA-uttrykket og legumainaktiviteten økende under 

adipocyttdifferensiering av hBMSC [74]. I postmenopausale kvinner ble nivået og cellulær 

lokalisering av legumain endret som resulterte i økt legumainaktivitet, som indikerer at enzymet 

er involvert i patofysiologien til sykdommen osteoporose. Overuttrykk av legumain hemmer 

differensiering av hBMSC til osteoblaster og fremmer adipocyttdifferensiering via degradering 

av det ekstracellulær matriksproteinet fibronektin [74]. Osteoblaster uttrykker også det 

proteolytiske enzymet cathepsin B, hvor dets aktivitet stimuleres av interleukin-1 beta (IL-1β) 

og parathyreoideahormon (PTH) som er involvert i beinresorpsjon [75]. I normalvev degraderer 

også cathepsin B det ekstracellulære matriksproteinet fibronektin [76].        
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2) Mål med oppgaven 

 

Mål med denne oppgaven er å:  

➢ Studere om østradiol, progesteron eller testosteron påvirker differensiering av humane 

mesenkymale stamceller til osteoblaster 

➢ Studere om østradiol og progesteron i kombinasjon påvirker differensiering av humane 

mesenkymale stamceller til osteoblaster 

➢ Studere effekter av østradiol, progesteron eller testosteron på regulering av 

cysteinproteasene legumain og cathepsin B under osteoblastdifferensiering 

➢ Studere effekter av østradiol og progesteron i kombinasjon på regulering av 

cysteinproteasene legumain og cathepsin B under osteoblastdifferensiering 
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3) Materialer og metoder 

3.1 Materialer 

3.1.1 Kjemikalier og reagenser  

Kjemikalier Leverandør  

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

17β-østradiol (E0425) Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 

β-glyserolfosfat (D9422) Sigma-Aldrich 

Aceton Sigma-Aldrich 

Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 

Concentrate, proteinstandard (500-0006) 

Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

Bovint serumalbumin (23209) Thermo Fisher Scientific Inc., USA 

ChameleonTM Duo Pre-stained Protein 

Ladder, proteinstandard (928-60000) 

LI-COR Biosciences, Cambridge, England 

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 (438117) Sigma-Aldrich 

DuoSet® Human Total Legumain ELISA kit 

(DY4769) 

R&D Systems, Minneapolis, MN, USA 

E64, trans-epoksysuccinyl-L-

leucylamido(4-guanidino)-butan  

Sigma-Aldrich 

Etanol, rektifisert (96%) (200-578-6) Kemetyl Norge AS, Vestby 

Formaldehydløsning (47608) Sigma-Aldrich 

Fosfatbufret saltvannsløsning (PBS) (10X) 

(D1408) 

Sigma-Aldrich 

Føtalt kalveserum (FBS) (10270-106)  Life Technologies, Danmark 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

cathepsin B (AF953) 

R&D Systems 

Geit anti-human polyklonalt antistoff mot 

legumain (AF2199) 

R&D Systems 

Hydrogenklorid (26614) Sigma-Aldrich 

IRDye® 800 CW BoneTag™ Optical Probe 

(926-09375) 

LI-COR Biosciences 

IRDye® 800 CW Esel anti-geit (926-32214) LI-COR Biosciences 

IRDye® 800 CW Esel anti-mus (926-32212) LI-COR Biosciences 
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Isopropanol (200-661-7) Kemetyl Norge AS 

L-askorbinsyre (A5960) Sigma-Aldrich 

Minimum Essential Medium (MEM), 

dyrkingsmedium med fenolrødt og L-

glutamin (31095-029) 

Life Technologies, Paisley, Skottland 

Mus anti-human monoklonalt antistoff mot 

GAPDH (SC-47724) 

Santa Cruz Biotechnology Inc., TX, USA 

Mus anti-human monoklonalt antistoff mot 

legumain (MAB21992) 

R&D Systems  

N-oktyl-β-glykopyranosid (1%) (O8001) Sigma-Aldrich 

Natriumacetat, 100 mM (6446) Merck, Darmstadt, Tyskland 

Natriumklorid (1.06404.1000) Merck 

NewBlotTM IR Stripping Buffer (5X) (928-

40028) 

LI-COR Biosciences 

NuPAGETM Antioksidant (NP0005) Life Technologies, Carlsbad, CA, USA 

NuPAGETM LDS Sample Buffer (4X) 

(NP0007) 

Life Technologies 

NuPAGETM MOPS SDS Running Buffer 

(20X) (NP0001) 

Life Technologies 

Odyssey® Blocking Buffer (TBS) (927-

50000) 

LI-COR Biosciences 

Paranitrofenylfosfat (71768) Sigma-Aldrich 

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

Precision Plus ProteinTM Dual Color 

Standards, proteinstandard (161-0374) 

Bio-Rad Laboratories 

Progesteron (P8783)  Sigma-Aldrich 

Reagent diluent (RD) concentrate (10X) 

(DY995) 

R&D Systems, Abingdon, England 

Sitronsyre monohydrat (1.00244.1000) Merck 

Substrate Solution, Color Reagent A + Color 

Reagent B, substratblanding (DY999) 

R&D Systems 

Svovelsyre (731) Merck 

Testosteron (T1500) Sigma-Aldrich 

Tris, Trizma® (T1503) Sigma-Aldrich 

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

Trypanblått 0,4 % (T10282) Life Technologies 

Trypsin-EDTA 0,25 % (25200-072) Life Technologies 

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

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

hydroklorid (AMC), peptidsubstrat (I-1865) 

Bachem, Bubendorf, Sveits 

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

hydroklorid (AMC), peptidsubstrat (C-5429) 

Bachem 
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3.1.2 Utstyrsliste 

Utstyr Leverandør 

Bio-Rad PowerPacTM HC Bio-Rad Laboratories 

Biosphere® Filter Tips (10, 20, 300, 200, 

1000 µl) 

Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Tyskland 

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

Clear Microplate 96-brønners til ELISA (D) R&D Systems 

Corning® SentristarTM, sentrifugerør (15 ml) 

(430791), (50 ml) (430921) 

Corning Incorporated, NY, USA 

 

Costar® 5 ml pipette (4051), 10 ml pipette 

(4101), 25 ml pipette (4251), 12-

brønnersbrett (3516), 96-brønners 

mikroplate blank (3598), 96-brønners 

mikroplate, svart (3915) 

Corning Incorporated 

CountessTM Counting Chamber Slides Life Technologies 

CountessTM Invitrogen Automated Cell 

Counter 

Life Technologies 

Di-Block® Heater DM-2A Techne, Cambridge, England 

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

FinnpipetterTM Thermo Fisher Scientific Inc. 

FinnpipetterTM F1 Multichannel Thermo Fisher Scientific Inc. 

Galaxy® (170S) inkubatorskap Eppendorf, New York, NY, USA 

HeraeusTM FrescoTM 21 Centrifuge 

(75002426) 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

Holten Lamin Air LAF-benk Medinor, Oslo, Norge 

Latex hansker (112-2751) VWR International, Belgia 

NuncTM EasYFlaskTM 75 cm2 dyrkingsflaske 

(156499)  

Thermo Fisher Scientific, Danmark 

NuPAGETM 4-12 % Bis-Tris Gel, Novex® 

Ferdigstøpt gradientgel til gelelektroforese 

Life Technologies 

Odyssey® CLx Near-Infrared Imaging 

System 

LI-COR Biosciences 

Olympus CKX41, lysmikroskop Olympus, Life Science Solutions Tokyo, 

Japan 

Olympus CKX53, lysmikroskop Olympus, Life Science Solutions 

PipetBoyTM, Integra VWR International, Radnor, PA, USA 

Plate Sealers, plateforseglere (plastfilm) til 

ELISA (DY992) 

R&D Systems 
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SartoriusTM BiohitTM Optifit tip, 

pipettespisser (10, 200, 1000 µl) 

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, 

Finland 

SpecteafugeTM mini (C1301B) Labnet International Inc. 

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

TPP® celleskraper (99002) Zellkultur und Labortechnologie, Sveits 

Trans-Blot® Turbo Mini-size 

nitrocellulosemembran (7,1 cm x 8,5 cm, 40 

membraner) (L002049A) 

Bio-Rad Laboratories, Tyskland 

Trans-Blot® TurboTM Mini-size Tranfer 

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

(L002043A) 

Bio-Rad Laboratories 

Trans-Blot® TurboTM Transfer system Bio-Rad Laboratories 

VictorTM X4 Multimode Plate Reader, 

Mikroplateleser (2030-0050) 

Perkin Elmer Life and Analytical Sciences, 

Boston, MA, USA 

Vortex Genie 2 Scientific Industries Inc. 

VWR® Disposable Graduated Transfer 

pipets (612-4545) 

VWR International 

XCell SureLockTM Mini-Cell 

Electrophoresis System, elektroforesekar 

Life Technologies 

 

3.2 Celledyrkning  

3.2.1 Stamcellelinje 

Humane mesenkymale stamceller fra beinmarg (hBMSC, utviklet og mottatt fra professor 

Moustapha Kassem og hans forskningsgruppe ved Odense Universitetssykehus, Danmark) er 

multipotente stamceller som kan differensieres til flere celletyper som for eksempel 

osteoblaster, adipocytter og kondrocytter [77, 78]. Cellene som ble benyttet i denne 

masteroppgaven var stabilt transfektert med genet for human telomerase revers transkriptase 

(TERT) [79]. Telomerase er et viktig enzym som opprettholder lengde og stabilitet av cellenes 

kromosomer. Ved hver celledeling vil endene på kromosomene (kalt telomer) forkortes og føre 

til celledød. Telomerase vil hindre forkortelsen av telomer-sekvensen som vil øke levetiden og 

ivareta egenskapene til hBMSC-TERT cellene. Cellene i denne oppgaven kalles hBMSC-

TERT4, som betyr at de splittes 1:4, da veksthastighet og morfologi er avhengig av hvordan 

cellenes behandles [79, 80].        
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3.2.2 Frysing, tining og utsåing av celler 

Cellene som brukes ved forsøk oppbevares i nitrogentank ved -196 °C. Før nedfrysning må 

cellene tilsettes dimetylsulfoksid (DMSO) for å begrense graden av celleskade under 

nedfrysningsprosessen. DMSO er et kryobeskyttende stoff som øker permeabiliteten til 

cellemembranen slik at vann trekkes ut av cellene. Dette er nødvendig for å hemme 

krystalldannelse intracellulært og dermed beskytte cellene fra å lysere. Nedfrysningsprosessen 

må skje ved -80 °C ved å bruke ¨cell-cooler¨ som gir et langsomt temperaturfall på 1 °C per 

minutt inntil man oppnår fullstendig solid vannfase. Dette tar 4-5 timer. Deretter overføres 

cellene til nitrogentank for langtidslagring [81].  

Når cellene tas ut av nitrogentanken, tines de raskt i vannbad ved 37 °C i 40-60 sekunder for å 

unngå intracellulær dannelse av iskrystaller. Cellene tines til det gjenstår en liten isklump. 

Deretter overføres tinet cellesuspensjon til et sentrifugerør som inneholder 10 ml oppvarmet 

serumholdig MEM-basalmedium (vedlegg A, 1.2) og sentrifugeres. Videre fjernes 

supernatanten og cellepelleten resuspenderes i 10 ml oppvarmet basalmedium og overføres til 

en 75 cm2 celleflaske. Celleflasken inkuberes i et inkubatorskap ved 37 °C og 5 % CO2 over 

natt [82]. Deretter fjernes gammelt medium og nytt medium tilsettes. Til forsøkene i denne 

masteroppgaven ble det brukt passasjenummer 44-58 av hBMSC-TERT4 cellene. Frysing, 

tining og utsåing av cellene ble utført av overingeniør Hilde Nilsen.      

3.2.3 Dyrking og splitting av celler 

Humane BMSC-TERT4 dyrkes i 75 cm2 celleflaske i 10 ml basalmedium (vedlegg A, 1.2). Det 

kreves utskifting av medium hver fjerde dag for å opprettholde nok næringsstoffer og riktig pH. 

Dette gjøres ved å suge av og kaste gammelt medium og tilsette 10 ml oppvarmet ferskt 

basalmedium.  

Cellene splittes etter dyrkning i en uke når celletettheten er rundt 80% konfluens. Først suges 

gammelt medium av og kastes. Deretter tilsettes 10 ml MEM-medium (vedlegg A, 1.1) for å 

vaske bort rester av serum. Det tilsettes så 2 ml av trypsin-EDTA (0,25%) for å løsne adhererte 

celler fra celleflasken ved å inkubere i minst 5 minutter ved 37 °C og 5 % CO2. For å sikre seg 

at cellene er løsnet kontrolleres celleflasken visuelt i lysmikroskop. Etter at cellene har løsnet 

tilsettes 10 ml basalmedium og siden serum inneholder proteasehemmere (α1-antitrypsin og 

α2-macroglobulin) vil trypsin inaktiveres. Det er viktig å blande cellesuspensjonen godt ved å 

suge forsiktig opp og ned flere ganger.  
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Cellesuspensjonen overføres til et 50 ml sentrifugerør og sentrifugeres ved 800 rpm i 5 minutter, 

hvor det dannes en cellepellet på bunnen av sentrifugerøret. Supernatanten suges av og kastes. 

Deretter tilsettes 10 ml basalmedium og cellene resuspenderes ved å suge opp og ned flere 

ganger. Cellene splittes 1:4 ved å overføre 2,5 ml cellesuspensjon til en ny 75 cm2 celleflaske 

sammen med 7,5 ml basalmedium. Celleflasken inkuberes i inkubatorskap ved 37 °C og 5 % 

CO2. Resterende cellesuspensjon brukes til celletelling og utsåing til forsøk.     

3.2.4 Telling av celler 

Det er viktig å ha kontroll på hvor mange celler det er i hver brønn og derfor er det viktig å 

kunne telle antall levende og døde celler i cellesuspensjonen. Fargestoffet trypanblått (0.4%) 

brukes til å farge døde celler i cellesuspensjon som overføres til et tellekammer (CountessTM 

Counting Chamber Slides) og telles i en elektronisk celleteller (CountessTM Invitrogen 

Automated Cell Counter). Metoden er basert på prinsippet at levende celler har intakte 

cellemembraner som hindrer passasjen av trypanblått, dette fører til fargeløst cytoplasma. I 

motsetning vil cytoplasmaet til døde celler farges blått av trypanblått. Metoden utføres ved å 

blande 20 µl cellesuspensjon sammen med 20 µl trypanblått i et eppendorfrør. Deretter 

overføres 10 µl av blandingen til et tellekammer som settes inn i celletelleren som automatisk 

teller totalt antall celler per ml, antall levende celler per ml, antall døde celler per ml og % 

celleviabilitet.  

3.2.5 Utsåing av celler 

Etter celletelling benyttes antall levende celler per ml til å beregne volum av cellesuspensjonen 

som trengs for å oppnå et celletall på 80 000 hBMSC-TERT4 celler per ml/brønn i 12-brønners 

brett. Beregnet volum av cellesuspensjonen overføres til et 50 ml sentrifugerør og blandes godt 

med beregnet volum av basalmedium. Det tas ut 1 ml (80 000 celler) for utsåing til hver brønn. 

Cellene inkuberes i inkubatorskap ved 37 °C og 5 % CO2 i ett døgn før videre behandling.              
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3.2.6 Behandling av hBMSC-TERT4 celler med kjønnshormoner (17β-

østradiol og/eller progesteron eller testosteron) under differensiering 

Dagen etter utsåing og for start av osteoblastdifferensiering, byttes mediet og hBMSC-TERT4 

dyrkes i osteoblastinduksjonsmedium (vedlegg A, 1.3).  I tillegg behandles cellene med 

kjønnshormoner alene (1 nM 17β-østradiol, 1 µM progesteron eller 60 nM testosteron) eller 

17β-østradiol og progesteron i kombinasjon. Kontrollcellene behandles ikke med 

kjønnshormoner. Det ble laget stamløsninger av 17β-østradiol, progesteron og testosteron med 

konsentrasjoner på 20 µg/ml i 100 % etanol (vedlegg A, 2.1, 2.2 og 2.3) og med 

sluttkonsentrasjoner på henholdsvis 1 nM, 1 µM og 60 nM i hver brønn. Cellene inkuberes i 

inkubatorskapet ved 37 °C og 5 % CO2 i 3, 4, 7 eller 21 dager. Hver 3-4 dag tilsettes 1 ml nytt 

osteoblastinduksjonsmedium til cellene og tilsvarende behandling nevnt over utføres.    

 

Figur 3.1 Oversikt over cellebrønner behandlet med eller uten kjønnshormoner A) alene eller 

B) i kombinasjon. Kolonne 1 til høsting av cellelysat, kolonne 2 til måling av ALP-aktivitet og 

kolonne 3 til måling av matriksmineralisering ved hjelp av BoneTag. 
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3.2.7 Høsting av kondisjonert medium og celler 

Før høsting kontrolleres cellene i hver brønn i mikroskop for adherens, døde celler og 

morfologiske endringer. Det tas bilde av hver brønn høstet etter dyrking i 3, 7, 14 eller 21 dager 

ved hjelp av programmet Cell Sens. Ved høsting suges det kondisjonerte mediet forsiktig av og 

overføres til et merket 1,5 ml eppendorfrør. Kondisjonert medium sentrifugeres ved 800 rpm 

og 4 °C i 10 minutter. Etter sentrifugering overføres supernatanten til et nytt merket 1,5 ml 

eppendorfrør og oppbevares i fryseren ved -20 °C før analyse.  

Cellene vaskes én gang med 500 µl 1X PBS (vedlegg A, 2.4) før tilsetting av 250 µl lysisbuffer 

med pH 5,8 (vedlegg A, 2.5), for lysering av cellene. Deretter skrapes brønnene godt med en 

celleskraper og cellelysatet overføres til et merket 1,5 ml eppendorfrør. Cellelysatet fryses ved 

-70 °C i 15 minutter og tines ved 30 °C. Fryse-tining prosedyren gjøres i tre omganger før 

analyse. Tilslutt sentrifugeres cellelysatet ved 10 000 G og 4 °C i 5 minutter. Supernatanten 

overføres til et nytt merket 1,5 ml eppendorfrør og oppbevares i fryseren ved -20 °C frem til 

analyse.       

3.3 Måling av alkalisk fosfatase (ALP)-aktivitet 

Alkalisk fosfatase (ALP) er et metalloenzym som katalyserer hydrolyse av fosfatestere ved 

alkalisk pH og brukes som en markør for osteoblastdifferensiering [83]. Metoden for å måle 

ALP-aktivitet i denne oppgaven involverer bruk av substratet paranitrofenylfosfat (p-NPP). 

Først fjernes og kastes kondisjonert medium fra cellene. Cellene vaskes med 0,5 ml PBS. 

Deretter fikseres cellene med 0,5 ml 3,6% formaldehyd i 90% etanol og inkuberes 1 minutt ved 

romtemperatur. Formaldehydløsningen fjernes og brønnene tørkes ved romtemperatur i 

avtrekksskap. Deretter tilsettes 1 ml av substratet p-NPP (1mg/ml) løst i buffer pH 9,6 til hver 

brønn (vedlegg A, 3.3). Alkalisk fosfatase katalyserer hydrolysen av fargeløst p-NPP slik at p-

nitrofenol og uorganisk fosfat dannes. Ved pH 9,6 er p-nitrofenol i gul, fenoksid form. 

Absorbans av p-nitrofenol måles ved 405 nm og 37 °C ved ulike tidspunkter i mikroplateleseren 

(VictorTM X4) for å beregne økning i µOD/minutt.   
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3.4 Måling av matriksmineralisering 

BoneTag er en fluoreserende markør som er velegnet for kvantitativ in vitro analyse av 

matriksmineralisering [84]. Til denne metoden ble det benyttet IRDye® 800CW BoneTagTM 

Probe, som er et kalsium-chelaterende tetrasyklin-derivat konjugert til en nær infrarødt (NIR) 

fluorofor ¨IRDye® 800CW¨ som måles ved 800 nm [85].  

Dagen før måling tilsettes 2 µl IRDye® 800CW BoneTag (90 nmol/µl sluttkonsentrasjon) 

(vedlegg A, 4.2) til cellemediet (1 ml). Dagen etter fjernes medium og cellene vaskes med 0,5 

ml PBS som fjernes og kastes. Deretter tilsettes ny runde med 0,5 ml PBS i hver brønn ved 

måling. Glassplaten i skanneren vaskes med isopropanol for å fjerne støv og eventuelle tidligere 

søl før skanning i Odyssey® CLx Near infrared (NIR) Imaging System (LI-COR) ved 

bølgelengde 800 nm, 42 µm oppløsning, intensitet 1 med medium kvalitet og 3.0 mm offset. 

Økning i fluorescens er direkte proporsjonal med økt beinmineralisering og det oppgis som 

fluorescensenheter.               

3.5 Måling av totalprotein 

For å måle konsentrasjonen av totalprotein i cellelysat ble det benyttet en metode beskrevet av 

Bradford [86]. Metoden er rask, enkel, følsom og har lite interferens. Den er basert på direkte 

binding av fargestoffet Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) til proteiner ved aminosyrene 

arginin, tryptofan, tyrosin, histidin, og fenylalanin. Metoden responderer hovedsakelig på 

aminosyren arginin (bindes 8 ganger bedre enn de andre aminosyrene). CBBG eksisterer i to 

tilstander; en ustabil kationisk tilstand med rødaktig farge og en stabil anionisk tilstand med blå 

farge. Når CBBG tilsettes til et cellelysat danner den et kompleks med proteiner i prøven og 

endrer derved farge fra rød til blå. Styrken til blåfargen er avhengig av proteinmengden i 

cellelysatet. I tillegg skjer det en endring i absorbsjonsmaksimum fra 465 nm til 595 nm og 

absorbans måles ved 590 nm.  

Totalproteinkonsentrasjonen bestemmes ut ifra en standardkurve laget ved hjelp av bovint 

serumalbumin (BSA stockløsning 2 mg/ml) som fortynnes i lysisbuffer til konsentrasjonene 0, 

50, 100, 200, 300 og 400 µg/ml BSA. Det tilsettes 10 µl av hver standard og cellelysat i 2-3 

paralleller i et gjennomsiktig 96-brønners mikroplatebrett. Deretter tilsettes 200 µl CBBG 

fortynnet i destillert vann (vedlegg A, 5.1) til hver brønn. For å sikre kompleksdannelsen 

mellom CBBG og protein, skal mikroplatebrettet stå 5 minutter i romtemperatur. Dersom 
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fargeintensiteten er sterkere enn den siste standardkonsentrasjonen bør cellelysatet fortynnes 

minst 1:2 i lysisbuffer og måles på nytt. Deretter settes mikroplaten i mikroplateleseren 

(VictorTM X4) og absorbans måles ved 590 nm. Målt totalproteinkonsentrasjon brukes til å 

korrigere cysteinprotease-aktivitet i hvert cellelysat og til å beregne mengde cellelysat som 

trengs til acetonfelling før gelelektroferese (kapitel 3.8.1).           

3.6 Aktivitetsmåling av legumain (asparaginyl endopeptidase, 

AEP) og ukjent AEP 

Metoden utføres i et svart 96-brønners mikroplatebrett, hvor det tilsettes 20 µl blindprøve 

(lysisbuffer) og 20 µl ufortynnede prøver (cellelysat) til 4 brønner. Deretter tilsettes 5 µl 

destillert vann til den første parallellen (2 av 4 brønner) og 5 µl E64 (1 µM sluttkonsentrasjon) 

til den andre parallellen (2 av 4 brønner) av hver prøve. E64 er en epoksid som irreversibelt 

hemmer cysteincathepsiner, men ikke legumain [87]. Brønnene som inneholder destillert vann 

måler total AEP-aktivitet, mens de som inneholder E64 måler legumainaktivitet. Videre 

plasseres mikroplaten i mikroplateleseren (VictorTM X4). Apparatet tilsetter automatisk 95 µl 

av legumain assaybuffer (pH 5,8) med ditiotreitol (DTT, 1 mM slutkonsentrasjon) til hver brønn 

(vedlegg A, 6.1). DTT er et reduksjonsmiddel som aktiverer cysteinproteasene og det må gå 10 

minutter fra tilsetning av reduksjonsmiddelet til måling av aktivitet for å sikre aktivering av 

enzymene. Legumain har optimal aktivitet ved sur pH, derfor benyttes et assaybuffer med pH 

5,8. Umiddelbart før måling av aktivitet tilsettes det automatisk 50 µl av 

peptidsubstratoppløsningen, Z-Ala-Ala-Asn-AMC (10 µM sluttkonsentrasjon) til hver brønn 

(vedlegg A, 6.3). Substratet er beskyttet på N-terminalen med en karboksybenzylgruppe (Z) for 

å hindre uønsket degradering ved peptidsubstratet. Ved C-terminalen er substratet modifisert 

med en fluorescerende forbindelse (AMC) som ved avspalting produserer et fluorescerende 

signal (Fig. 3.2). AMC har en eksitasjonsbølgelengde på 342 nm og en emisjonsbølgelengde 

på 460 nm. Økning i fluorescens er direkte proporsjonal med legumainaktivitet og beregnes 

som endring i fluorescens per sekund (dF/sek) delt på totalproteinkonsentrasjon.                   
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3.7 Aktivitetsmåling av cathepsin B 

Metoden utføres i et svart 96-brønners mikroplatebrett, hvor det tilsettes 10 µl blindprøve 

(lysisbuffer) og 10 µl ufortynnet prøver (cellelysat) til 2-3 brønner. Deretter plasseres 

mikroplaten i mikroplateleseren (VictorTM X4). Apparatet appliserer automatisk 110 µl av 

cathepsin B assaybuffer (pH 5,5) med ditiotreitol (DTT, 1 mM slutkonsentrasjon) til hver brønn 

(vedlegg A, 6.4). DTT er et reduksjonsmiddel som aktiverer cysteinproteaser og det må derved 

gå 10 minutter fra tilsetning av reduksjonsmiddelet til måling av aktivitet for å sikre aktivering 

av enzymene. Cathepsin B har optimal aktivitet ved sur pH, derfor benyttes et assaybuffer med 

pH 5,5. Umiddelbart før måling av aktivitet tilsetter automatisk 50 µl av 

peptidsubstratoppløsningen Z-Arg-Arg-AMC (10 µM sluttkonsentrasjon) til hver brønn 

(vedlegg A, 6.6). Substratet er beskyttet på N-terminalen med en karboksybenzylgruppe (Z) for 

å hindre uønsket degradering ved peptidsubstratet. Ved C-terminalen er substratet modifisert 

med en fluorescerende forbindelse (AMC) som ved avspalting produserer et fluorescerende 

signal (Fig. 3.2). AMC har en eksitasjonsbølgelengde på 342 nm og en emisjonsbølgelengde 

på 460 nm. Økning i fluorescens er direkte proporsjonal med cathepsin-B-aktivitet og beregnes 

som endring i fluorescens per sekund (dF/sek) delt på totalproteinkonsentrasjon.                    

 

Figur 3.2 Skjematisk molekylstruktur av peptidsubstater til måling av legumain- eller cathepsin 

B-aktivitet ved avspalting av AMC som gir fluorescens. 
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3.8 Gelelektroforese og immunoblotting 

3.8.1 Acetonfelling av totalprotein 

Mengden av totalprotein i cellelysater fra dyrking i 12-brønners brett er relativt lav og derfor er 

det nødvendig å oppkonsentrere hvert cellelysat til 13 µg totalprotein før gelelektroforese 

(kapitel 3.8.3) slik at 10 µg totalprotein kan tilsettes i hver brønn på gelen. Det ble benyttet 

totalproteinmåling (kapitel 3.5) for å beregne mengde cellelysatet for uttak og metoden ble 

utført ved hjelp av acetonfelling. Beregnet mengde cellelysat og iskaldt aceton i forholdet 

20:80% blandes godt i et eppendorfrør og inkuberes 60 minutter ved -20 °C for å felle ut 

proteiner i prøven. Etter inkubering sentrifugeres prøvene i 20 minutter ved 15 000 G og 4 °C 

for å samle proteinene i en pellet. Deretter avpippeteres supernatanten forsiktig og kastes. 

Proteinpelleten tørkes i ca. 20-30 minutter ved romtemperatur før tillaging av 

gelelektroforeseprøven (kapitel 3.8.2).  

3.8.2 Tillaging av gelelektroforeseprøver 

Tillaging av gelelektroforeseprøvene ble det benyttet reduksjonsmiddelet ditiotreitol (DTT) og 

¨NuPAGETM LDS Sample Buffer 4X¨ som inneholder litiumdodekylsulfat (LDS). Bufferen 

denaturerer den tredimensjonale strukturen til proteinene og gir dem en uniform negativ 

ladning. Dette fører til at proteinene vandrer lettere mot den positive ladet elektroden og blir 

separert ut ifra molekylstørrelse (kDa). Reduksjonsmiddelet DTT reduserer disulfidbindingene 

til proteinene. Gelelektroforeseprøvene lages ved å tilsette 5 µl 4X sample buffer, 2 µl DTT 

(500 nM) og 13 µl destillertvann til hver prøve og blandes godt for å oppløse proteinpelleten 

(0,66 µg/µl). Tilslutt varmes prøvene i 10 minutter ved 70 °C.  

3.8.3 Gelelektroforese  

Gelelektroforese er en metode som brukes til å atskille og identifisere proteiner, eller fragmenter 

av DNA eller RNA på en gel laget av agarose eller polyakrylamid. I denne masteroppgaven ble 

benyttet ferdigstøpt porøs SDS-polyakrylamid gel til å separere proteiner etter molekylstørrelse 

(kDa). Proteinene migrerer gjennom porene i gradientgelen, hvor porestørrelsen reduseres med 

konsentrasjonen av akrylamid (4-12%). Gelen plasseres i et gelelektroforesekar som fylles med 

200 ml fortynnet ̈ Running Buffer 20X¨ (vedlegg A, 7.1) i midterste kammer og 600 ml i ytterste 

kammer. Deretter tilsettes 500 µl antioksidant (NuPAGETM) i det midterste kammeret som 
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holder proteinene i redusert form. Kammeret som beskytter brønnene tas forsiktig ut og 

brønnene skylles litt med en pipette. Det appliseres deretter 5 µl proteinstandard (ChameleonTM 

Duo Pre-stained Protein Ladder) i en brønn for å estimere molekylvekten og 15 µl prøve (10 

µg) til brønner for analyse. Strømlokket sett på og elektroforesen kjøres i 50 minutter ved 200 

volt (V).  

3.8.4 Immunoblotting 

Immunoblotting er en metode som brukes for å detektere spesifikke proteiner separert ved 

gelelektroforese. Dette utføres ved å overføre separerte proteiner fra polyakrylamidgelen til en 

nitrocellulosemembran ved hjelp av elektrisk strøm. Det benyttes antigen-antistoffreaksjon ved 

å bruke et spesifikt primærantistoff som binder til et spesifikt protein (antigen) som skal 

detekteres. Et sekundærantistoff merket med en fluorescerende forbindelse bindes til 

primærantistoffet og detekteres med Odyssey CLx Near infrared (NIR) Imaging System (LI-

COR) [88].  

Tabell 3.1. Oversikt over antistoffer brukt i denne masteroppgaven  

Protein Primærantistoff (fortynning)  Sekundærantistoff (fortynning) 

Legumain Geit anti-human polyklonalt 

antistoff mot legumain 

(AF2199) (1:200) 

IRDye 800 CW Esel anti-geit (926-

32214) (1:20 000) 

Cathepsin B Geit anti-human polyklonalt 

antistoff mot Cathepsin B 

(AF953) (1:2000) 

IRDye 800 CW Esel anti-geit (926-

32214) (1:20 000) 

GAPDH Mus anti-human monoklonalt 

antistoff mot GAPDH 

(SC-47724) (1:40 000) 

IRDye 800 CW Esel anti-mus (926-

32212) (1:10 000) 

 

Etter gelelektroforese fuktes to filterpapir og en nitrocellulosemembran med blottebuffer 

(vedlegg A, 7.2). Videre lages det sandwich etter Hoefer-metoden ved først å plassere et fuktet 

filterpapir i en transfer kassett som tilhører blottemaskinen (Trans-Blot® TurboTM Transfer 

system). Videre plasseres en nitrocellulosemembran over filterpapiret. Deretter løsnes gelen 

forsiktig og stackinggelen fjernes før den legges på membranen. Fuktet filterpapir legges 
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forsiktig over gelen [89]. Luftbobler må unngås mellom hvert lag. Ferdig laget sandwich settes 

inn i blottemaskinen ved 25 volt i 30 minutter, hvor separerte proteiner overføres fra gel til 

membran.  

Ferdigblottet membran blokkeres med blokkebuffer (vedlegg A, 7.5) i 60 minutter ved 

romtemperatur og vipping. Dette gjøres for å blokkere umettet områder i membranen med 

proteiner i blokkebuffer. Blokkeløsningen helles av og membranen overføres til et sentrifugerør 

med 5 ml fortynnet primærantistoff i blokkebuffer/TBS med 0,2% Tween (Tabell 3.1) som 

inkuberes i kjølerom med vipping over natt eller i 1 time ved romtemperatur med vipping for 

GAPDH. Dagen etter overføres membranen til et rent sort kammer. Primærantistoffløsningen 

tas vare på, oppbevares ved -20C og kan gjenbrukes to ganger før den kastes. Membranen 

vaskes 3-4 ganger i 5-15 minutter med vaskebuffer (vedlegg A, 7.4) ved romtemperatur og 

vipping. Deretter tilsettes 10 ml av fortynnet sekundærantistoff i blokkebuffer/TBS med 0,2% 

Tween (Tabell 3.1) til membranen i 60 minutter ved romtemperatur og vipping. 

Sekundærantistoffløsningen fjernes og kastes. Membranen skylles én gang med vaskebuffer og 

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

skylles membranen med 10 ml fortynnet TBS i destillert vann (1:10) (vedlegg A, 7.3). 

Membranen tørkes 5-15 min mellom filterpapir før skanning i Odyssey CLx Near infrared 

(NIR) Imaging System (LI-COR).                     

3.8.5 Reblotting   

Nitrocellulosemembranen kan benyttes til deteksjon av flere proteiner, men først må primær- 

og sekundærantistoffet fjernes ved først å skylle membranen i et rent sort kammer med 10 ml 

fortynnet TBS. Deretter strippes membranen med 20 ml strippebuffer (vedlegg A, 7.6) i 15 

minutter ved romtemperatur og vipping. Strippebufferen fjernes og membranen vaskes 3-4 

ganger i 5-15 minutter i vaskebuffer ved romtemperatur og vipping. Tilslutt skylles membranen 

med 10 ml fortynnet TBS, før blokkering og inkubering med nytt primær- og sekundærantistoff 

som beskrevet i kapitel 3.8.4.   

3.9 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)  

ELISA er en biokjemisk analyse som bruker antistoffer og en enzym-mediert fargeendring for 

å påvise og kvantifisere tilstedeværelsen av antigen i en gitt prøve. I denne masteroppgaven ble 

metoden ¨sandwich¨ ELISA brukt til å kvantifisere mengden av sekrert legumain i kondisjonert 
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medium [90]. Det ble benyttet ELISA-kit fra R&D (DuoSet® Human Total Legumain ELISA-

kit) og produsentens protokoll ble fulgt.  

Metoden gjennomføres som følger: Det tilsettes 100 µl ¨Capture Antibody¨ fortynnet i PBS 

umiddelbart til hver brønn i en 96-brønners mikroplate. Platen dekkes over med plastfilm og 

inkuberes over natt ved romtemperatur. Dagen etter suges ¨Capture Antibody¨ av og kastes. 

Brønnene vaskes 3 ganger med 400 µl vaskebuffer (vedlegg A, 8.1) for å fjerne ubundet 

overskudd av ¨Capture Antibody¨. Etter hver vask fjernes gjenværende vaskebuffer ved å snu 

mikroplaten mot rent papir. Deretter tilsettes 300 µl fortynnet Reagent Dilution (RD) som 

inneholder albumin til hver brønn for å blokkere uspesifikke bindingsseter på platen. 

Mikroplaten inkuberes i 1 time ved romtemperatur. Etter inkubering gjentas vasking av 

brønnene (se over). Videre tilsettes 100 µl standard (human total legumain) fortynnet i RD til 

sluttkonsentrasjonene 0, (31,25), (62,5), 125, 250, 500, 1000, og 2000 pg/ml i to paralleller og 

100 µl av hver prøve (kondisjonert medium) fortynnet 1:5 i RD i to paralleller. Mikroplaten 

dekkes og inkuberes i 2 timer ved romtemperatur for å binde ¨Capture Antibody¨ til legumain i 

prøvene. Vask gjentas (se over) for å fjerne uspesifikke proteiner tilstede i prøvene. Deretter 

tilsettes 100 µl ¨Detection Antibody¨ fortynnet i RD som binder til antigen (legumain) bundet 

til ¨Capture Antibody¨ i hver brønn. Mikroplaten dekkes og inkuberes i 2 timer ved 

romtemperatur. Vask gjentas (se over) for å fjerne ubundet overskudd av ̈ Detection Antibody¨. 

Det tilsettes videre 100 µl ¨Streptavidin-HRP (Horse Radish Peroxidase) ¨ til hver brønn, hvor 

proteinet streptavidin bindes til proteinet biotin i ¨Detection Antibody¨. Mikroplaten dekkes og 

inkuberes 20 minutter ved romtemperatur beskyttet mot direkte lys. Vask gjentas (se over) for 

å fjerne ubundet overskudd av ̈ Streptavidin-HRP¨. Etter vasking tilsettes 100 µl substratløsning 

til hver brønn. Substratløsningen er en blanding av fargereagens A (hydrogenperoksid) og 

fargereagens B (tetrametylbenzidin). Substratløsningen reagerer med ¨HRP¨ som katalyserer 

reduksjonen av hydrogenperoksid og oksidasjonen av tetrametylbenzidin som fører til 

fargeendring av løsningen fra fargeløst til blå [91]. Mikroplaten beskyttes mot direkte lys og 

inkuberes 20 minutter ved romtemperatur. Tilslutt tilsettes 50 µl stoppløsning for å stoppe 

enzym-substratreaksjonen som igjen fører til fargeendring av løsningen fra blå til gul. 

Absorbansen av gulfargen måles ved 450 nm i mikroplateleseren (VictorTM X4) og 

legumainkonsentrasjonen beregnes som ng/ml.           
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3.10 Statistiske analyser  

I denne masteroppgaven ble resultatene presentert som + standardavvik (SEM). Gjennomsnittet 

ble beregnet ut ifra antall paralleller av forsøkene (n) som varierte fra 3-8. Signifikansnivået ble 

satt til p < 0,05, og forskjeller i statistisk signifikant er angitt i figurene. De statistiske metodene 

som ble brukt i denne oppgaven var uparet one-way ANOVA (Kruskal Wallis test) og to-

utvalgs t-test (Mann-Whitney test). De statiske analysene ble beregnet ved hjelp av GraphPad 

Prism 8.          
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4) Resultater 

4.1 Effekt av kjønnshormoner alene eller i kombinasjon på differensiering 

av stamceller til osteoblaster  

Det er ikke kjent hvilke effekter kjønnshormoner alene (østrogen, progesteron og testosteron) 

eller i kombinasjon (østrogen og progesteron) har på differensiering av hBMSC til osteoblaster 

eller om de regulerer cysteinproteasene legumain og cathepsin B under 

osteoblastdifferensieringen. Cysteinproteasen legumain er identifisert som en viktig faktor som 

styrer differensieringen av humane mesenkymale stamceller (hBMSC), hvor legumain hemmer 

osteoblastdifferensiering og fremmer differensiering til adipocytter ved degradering av 

beinmatriksproteinet fibronektin [74]. Det var derfor interessant å studere effekter av 

kjønnshormoner alene (østrogen, progesteron og testosteron) eller i kombinasjon (østrogen og 

progesteron) på hBMSC, ved å bruke aktivitet av ALP og matriksmineralisering som 

osteoblastmarkører, aktivitet og proteinuttrykk av cysteinproteasene, i tillegg til sekresjon av 

legumain.  

4.1.1 Cellemorfologien endres under osteoblastdifferensiering 

Figur 4.1 viser morfologien til hBMSC-TERT4 celler etter behandling med eller uten 

kjønnshormonene 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron alene i 3, 7, 14 og 

21 dager, mens figur 4.2 viser morfologien etter kombinasjonsbehandling med eller uten 17β-

østradiol (1 nM) og progesteron (1 µM) i 14 og 21 dager. 

Figur 4.1A og 4.2A viser dagen etter utsåing i basalmedium før bytte til induksjonsmedium (0 

dager), hvor cellene viste seg å være tynne og avlange uten eller med lite cellekontakt. Figur 

4.1B viser cellene etter dyrkning i induksjonsmedium med eller uten 17β-østradiol (1 nM), 

progesteron (1 µM) eller testosteron (60 nM) alene, mens figur 4.2B viser cellene etter 

behandling med eller uten 17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM). Det ble observert 

morfologiske endringer over tid av kontrollcellene til begge forsøkene i induksjonsmedium 

sammenlignet med celler i basalmedium (0 dager), da de ble rundere i form og vokste tettere, 

men så ikke ut til å være organisert i et bestemt mønster. Det var heller ingen tydelig forskjell i 

morfologien til cellene i figur 4.1B og 4.2B behandlet med kjønnshormoner sammenlignet med 
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kontrollcellene ved samme tidspunkt, men det var tydelig at cellene dyrket i induksjonsmedium 

etter 21 dager hadde mer «utfelling» sammenlignet med de øvrige dagene.  
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Figur 4.1 Cellemorfologi av hBMSC-TERT-celler dyrket med eller uten kjønnshormoner 

alene under differensiering til osteoblaster. A) Humane BMSC-TERT-celler (80.000 

celler/brønn) dagen etter utsåing i basalmedium (0 dager). B) Celler dyrket i osteoblast-

induksjonsmedium med eller uten 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron 

(60 nM) i henholdsvis 3, 7, 14 og 21 dager. Bildene er tatt med 10X forstørrelse i lysmikroskop 

med fargespekter.  
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Figur 4.2 Cellemorfologi av hBMSC-TERT-celler dyrket med eller uten kjønnshormoner i 

kombinasjon under differensiering til osteoblaster. A) Humane BMSC-TERT-celler (80.000 

celler/brønn) dagen etter utsåing i basalmedium (0 dager). B) Celler dyrket i osteoblast-

induksjonsmedium med eller uten 17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM) i 

henholdsvis 14 og 21 dager. Bildene er tatt med 10X forstørrelse i lysmikroskop med 

fargespekter.  
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4.1.2 Regulering av osteoblastmarkører under osteoblastdifferensiering  

Hensikten var å studere om kjønnshormonene 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) eller 

testosteron (60 nM) alene eller om kombinasjonsbehandling med 17β-østradiol (1 nM) og 

progesteron (1 µM) hadde effekt på osteoblastdifferensiering ved å studere 

osteoblastmarkørene alkalisk fosfatase (ALP) og matriksmineralisering (Fig. 4.3 og 4.4).  

Det ble observert en økning i aktivitet av alkalisk fosfatase (Fig. 4.3A) i kontrollcellene ved 

alle tidspunkter, og denne økningen var signifikant etter 14 og 21 dager sammenlignet med 

kontrollen etter 3 dager. Det ble observert redusert ALP-aktivitet etter 21 dager sammenlignet 

med 14 dager, men reduksjonen var ikke signifikant. Cellene behandlet med progesteron (1 

µM) viste tendens til oppregulering av ALP-aktivitet etter 7 dager sammenlignet med 

kontrollcellene ved samme tidspunkt, mens alle hormonene viste tendens til økt ALP-aktivitet 

etter 21 dager sammenlignet med kontroll i samme tidspunkt. For noen av målingene var det 

store standardavvik og det var ingen signifikante forskjeller i ALP-aktivitet mellom celler 

behandlet med kjønnshormoner sammenlignet med kontroll ved samme tidspunkt. 

Matriksmineralisering ble målt ved hjelp av IRDye® 800 CW BoneTagTM. Det ble observert 

økende matriksmineralisering under differensiering av kontrollceller til osteoblaster i løpet av 

21 dager (Fig. 4.3B), hvor matriksmineraliseringen viste seg å være signifikant etter 14 og 21 

dager sammenlignet med kontroll etter 3 dager. Matriksmineralisering hadde tendens til å øke 

når cellene ble behandlet med 17β-østradiol (1 nM) etter 14 dager, mens cellene som ble 

behandlet med testosteron (60 nM) hadde tendens til å redusere matriksmineralisering etter 14 

dager sammenlignet med kontrollcellene i samme tidspunkt. Alle hormonene viste tendens til 

redusert matriksmineralisering etter 21 dager sammenlignet med kontroll i samme tidspunkt. 

For noen av målingene var det store standardavvik og det var ingen signifikant forskjell i 

matriksmineralisering mellom celler behandlet med kjønnshormoner sammenlignet med 

kontrollceller ved samme tidspunkt.  

Figur 4.3C viser matriksmineralisering som grønn farge etter skanning og viser en økning i 

fluorescens i løpet av 21 dager, som bekrefter økt matriksmineralisering under 

osteoblastdifferensiering. 
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Figur 4.3 Effekt av kjønnshormoner alene på alkalisk fosfatase-aktivitet og 

matriksmineralisering i hBMSC-TERT-celler dyrket med eller uten kjønnshormoner under 

differensiering til osteoblaster. Humane BMSC-TERT-celler (80.000 celler/brønn) ble inkubert 

med eller uten 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron (60 nM) i 3, 7, 14 og 

21 dager ved 37 °C i osteoblast-induksjonsmedium. A) Aktivitet av alkalisk fosfatase ble målt 

ved kløyving av paranitrofenylfosfat ved pH 9,6 og absorbans ved 405 nm, og presentert som 
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µOD/min ± SEM (3 og 7 dager, n=3; 14 dager, n=8-14 og 21 dager, n=5-11). B) 

Matriksmineralisering ble målt etter tilsetning av en kalsium-chelaterende forbindelse (IRDye® 

800CW BoneTagTM) og skanning i Odyssey® CLx Near infrared (NIR) Imaging System (LI-

COR) ved 800 nm og er presentert som fluorescensenheter ± SEM (3 og 7 dager, n=3; 14 dager, 

n=7-13 og 21 dager, n=4-10). C) Representative bilder av matriksmineralisering (grønt) av 

skannede cellebrønner fra B. * indikerer p <0,05 sammenlignet med kontroll 3 dager; og *** 

indikerer p <0,001 sammenlignet med kontroll 3 dager (uparet one-way ANOVA). 

 

Aktiviteten til alkalisk fosfatase for kombinasjonsbehandlet celler (Fig. 4.4A) ble redusert i 

kontrollcellene etter 21 dager sammenlignet med kontrollen etter 14 dager, men reduksjonen 

var ikke signifikant. Cellene behandlet med kun 17β-østradiol (1 nM) og både 17β-østradiol (1 

nM) og progesteron (1 µM) i kombinasjon viste tendens til oppregulering av ALP-aktivitet etter 

14 og 21 dager sammenlignet med kontrollcellene ved samme tidspunkt, mens cellene 

behandlet med kun progesteron (1 µM) viste tendens til økt ALP-aktivitet etter 21 dager 

sammenlignet med kontroll i samme tidspunkt. Her var det også stort standardavvik for noen 

av målingene og det var heller ingen signifikante forskjeller i ALP-aktivitet mellom celler 

behandlet med kjønnshormoner sammenlignet med kontroll ved samme tidspunkt. 

Det ble også observert økende matriksmineralisering for kombinasjonsbehandlet celler (Fig. 

4.4B) under differensiering av kontrollceller til osteoblaster i løpet av 21 dager, og 

matriksmineraliseringen viste å være signifikant etter 21 dager sammenlignet med kontroll etter 

14 dager. Cellene som ble behandlet med kun 17β-østradiol (1 nM) og progesteron (1 µM) 

hadde tendens til å redusere matriksmineralisering etter 21 dager sammenlignet med 

kontrollcellene og cellene behandlet med både 17β-østradiol (1 nM) og progesteron (1 µM) i 

kombinasjon i samme tidspunkt. Det var ingen signifikant forskjell i matriksmineralisering 

mellom celler behandlet med kjønnshormoner sammenlignet med kontrollceller ved samme 

tidspunkt.  

Figur 4.4C viser også matriksmineralisering som grønn farge etter skanning og viser en økning 

i fluorescens i løpet av 21 dager, som bekrefter økt matriksmineralisering under 

osteoblastdifferensiering.  
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Figur 4.4 Effekt av kjønnshormoner i kombinasjon på alkalisk fosfatase-aktivitet og 

matriksmineralisering i hBMSC-TERT-celler dyrket med eller uten kjønnshormoner under 

differensiering til osteoblaster. Humane BMSC-TERT-celler (80.000 celler/brønn) ble inkubert 

med eller uten 17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM) i 14 og 21 dager ved 37 °C i 

osteoblast-induksjonsmedium. A) Aktivitet av alkalisk fosfatase ble målt ved kløyving av 

paranitrofenylfosfat ved pH 9,6 og absorbans ved 405 nm, og presentert som µOD/min ± SEM 

(14 dager, n=6-14 og 21 dager, n=6-11). B) Matriksmineralisering ble målt etter tilsetning av 

en kalsium-chelaterende forbindelse (IRDye® 800CW BoneTagTM) og skanning i Odyssey® CLx 

Near infrared (NIR) Imaging System (LI-COR) ved 800 nm og er presentert som 

fluorescensenheter ± SEM (14 dager, n=6-2 og 21 dager, n=6-10). C) Representative bilder av 

matriksmineralisering (grønt) av skannede cellebrønner fra B. ** indikerer p <0,01 

sammenlignet med kontroll 14 dager (uparet one-way ANOVA og tosidig t-test). 



45 

 

4.1.3 Regulering av legumain-, ukjent AEP- og cathepsin B-aktivitet under 

osteoblastdifferensiering 

Humane BMSC-TERT4 celler ble inkubert med eller uten kjønnshormoner i 3, 7, 14 og 21 

dager i osteoblast-induksjonsmedium. Totalproteinkonsentrasjonen (µg/ml) ble målt i cellelysat 

(Fig. 4.5A) og det ble observert en økning i totalproteinkonsentrasjon i løpet av 21 dager. 

Kontrollcellene uten kjønnshormoner viste signifikant økning i totalproteinkonsentrasjon etter 

14 og 21 dager i forhold til 3 dager, men det var ingen forskjeller i totalprotein i cellene 

behandlet med 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron (60 nM) 

sammenlignet med kontrollcellene i samme tidspunkt.  

Legumain-, ukjent AEP-, og cathepsin B-aktivitet (dF/sek) ble målt i samme cellelysat og ble 

korrigert for totalproteinkonsentrasjon (dF/sek/µg totalprotein). Legumainaktivitet (Fig. 4.5B) 

ble nedregulert i løpet av 21 dager. Kontrollcellene viste signifikant reduksjon etter både 14 og 

21 dager sammenlignet med kontrollcellene inkubert i 3 dager. Det var ingen signifikant 

forskjell mellom kontrollcellene og cellene dyrket med 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 

µM) eller testosteron (60 nM) i samme tidspunkt, men legumainaktiviteten viste en tendens til 

å være noe høyere i cellene som ble behandlet med progesteron fra 7 til 21 dager.  

Det var lite endring i ukjent AEP-aktivitet (Fig. 4.5C) i løpet av 21 dager. Kontrollcellene viste 

ingen signifikant endring over tid. Det var heller ingen signifikant forskjell mellom cellene 

behandlet med 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron (60 nM) 

sammenlignet med kontrollcellene i samme tidspunkt. For cellene behandlet med progesteron 

var det en tendens til økning i ukjent AEP-aktivitet etter 7 og 14 dager sammenlignet med 

kontrollen i samme tidspunkt. Cellene stimulert med 17β-østradiol (1 nM) hadde også en 

tendens til å øke ukjent AEP-aktivitet etter 21 dager, mens celler behandlet med testosteron (60 

nM) viste en tendens til å redusere ukjent AEP-aktivitet etter 14 og 21 dager. 

Cathepsin B-aktivitet (Fig. 4.5D) viste ingen signifikant forskjell i kontrollcellene over tid. Det 

var ingen signifikant forskjell mellom kontrollcellene og cellene behandlet med 17β-østradiol 

(1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron (60 nM) i samme tidspunkt. Cellene behandlet 

med progesteron (1 µM) hadde en tendens til å øke cathepsin B-aktivitet etter 7 og 14 dager, 

mens behandling med 17β-østradiol (1 nM) hadde en tendens til å øke aktiviteten etter 21 dager. 

I tillegg hadde celler stimulert med testosteron (60 nM) en tendens til å øke cathepsin B-

aktiviteten etter 7 dager, men også en tendens til å redusere aktiviteten etter 14 dager.       



46 

 

 Figur 4.5. Regulering av legumain-, ukjent AEP- og cathepsin B-aktivitet i hBMSC-TERT-

celler dyrket med eller uten kjønnshormoner alene under differensiering til osteoblaster. 

Humane BMSC-TERT-celler (80.000 celler/brønn) ble inkubert med eller uten 17β-østradiol 

(1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron (60 nM) i 3, 7, 14 og 21 dager ved 37 °C i 

osteoblast-induksjonsmedium. A) Totalproteinkonsentrasjon (µg/ml) ± SEM i cellelysat. B) 

Legumainaktivitet i cellelysat etter spaltning av et fluorescerende peptidsubstrat (Z-Ala-Ala-

Asn-AMC) og beregnet som aktivitet som ikke ble hemmet av E64. C) Ukjent AEP-aktivitet 

(dF/sek) i cellelysat ved spalting av peptidsubstratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC og beregnet som E64-

hemmet aktivitet. D) Cathepsin B-aktivitet (dF/sek) målt i cellelysat ved spaltning av et 

fluorescerende peptidsubstrat (Z-Arg-Arg-AMC). Resultatene (B-D) er korrigert for 

totalproteinkonsentrasjon (dF/sek/µg totalprotein) og presentert som gjennomsnitt ± SEM. A-

D) 3 og 7 dager, n=3; 14 dager, n=8-14 og 21 dager, n=5-11. ** indikerer p <0,01 

sammenlignet med kontroll 3 dager; og *** indikerer p <0,001 sammenlignet med kontroll 3 

dager (uparet one-way ANOVA). 
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For kombinasjonsbehandlet celler med eller uten 17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 

µM) ble totalproteinkonsentrasjonen (µg/ml) målt i cellelysat etter 14 og 21 dager (Fig. 4.6A) 

og det ble også observert en økning i totalproteinkonsentrasjon i løpet av 21 dager. 

Kontrollcellene viste en signifikant økning i totalproteinkonsentrasjon etter 21 dager 

sammenlignet med 14 dager. Det var ellers ingen signifikant endring i totalprotein i cellene 

behandlet med kjønnshormoner sammenlignet med kontrollcellene i samme tidspunkt.  

Legumain-, ukjent AEP-, og cathepsin B-aktivitet (dF/sek) ble målt i samme cellelysat 

behandlet med eller uten 17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM) og ble korrigert for 

totalproteinkonsentrasjon (dF/sek/µg totalprotein). Legumainaktivitet (Fig. 4.6B) ble også 

redusert i løpet av 21 dager. Kontrollcellene viste signifikant nedgang av legumainaktivitet etter 

21 dager sammenlignet med kontrollcellene dyrket i 14 dager. Det var ingen signifikant endring 

i cellene behandlet med kjønnshormoner sammenlignet med kontrollcellene i samme tidspunkt.  

Det var også lite økning i ukjent AEP-aktivitet (Fig. 4.6C) etter 14 og 21 dager for 

kombinasjonsforsøkene. Kontrollcellene viste heller ingen signifikant endring etter 21 dager 

sammenlignet med 14 dager. Det var heller ingen signifikante endringer i cellene behandlet 

med 17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM) sammenlignet med kontrollcellene i 

samme tidspunkt. Cellene behandlet med både 17β-østradiol (1 nM) og progesteron (1 µM) i 

kombinasjon viste en tendens til økning i ukjent AEP-aktivitet etter 14 og 21 dager 

sammenlignet med kontrollen i samme tidspunkt. 

Cathepsin B-aktivitet (Fig. 4.6D) viste ingen signifikant endering i kontrollcellene etter 21 

dager i forhold til 14 dager. Det var heller ingen signifikant endring i cellene behandlet med 

17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM) sammenlignet med kontrollen i samme 

tidspunkt. Cellene stimulert med kun progesteron (1 µM) og med 17β-østradiol (1 nM) og 

progesteron (1 µM) i kombinasjon hadde en tendens til å øke cathepsin B-aktivitet etter 14 

dager, mens behandling med kun 17β-østradiol (1 nM) og med 17β-østradiol (1 nM) og 

progesteron (1 µM) i kombinasjon hadde en tendens til å øke cathepsin B-aktivitet etter 21 

dager sammenlignet med kontrollen i samme tidspunkt. 
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Figur 4.6. Regulering av legumain-, ukjent AEP- og cathepsin B-aktivitet i hBMSC-TERT-

celler dyrket med eller uten kjønnshormoner i kombinasjon under differensiering til 

osteoblaster. Humane BMSC-TERT-celler (80.000 celler/brønn) ble inkubert med eller uten 

17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM) i 14 og 21 dager ved 37 °C i osteoblast-

induksjonsmedium. A) Totalproteinkonsentrasjon (µg/ml) ± SEM i cellelysat. B) 

Legumainaktivitet i cellelysat etter spaltning av et fluorescerende peptidsubstrat (Z-Ala-Ala-

Asn-AMC) og beregnet som aktivitet som ikke ble hemmet av E64. C) Ukjent AEP-aktivitet 

(dF/sek) i cellelysat ved spalting av peptidsubstratet Z-Ala-Ala-Asn-AMC og beregnet som E64-

hemmet aktivitet. D) Cathepsin B-aktivitet (dF/sek) målt i cellelysat ved spaltning av et 

fluorescerende peptidsubstrat (Z-Arg-Arg-AMC). Resultatene (B-D) er korrigert for 

totalproteinkonsentrasjon (dF/sek/µg totalprotein) og presentert som gjennomsnitt ± SEM. A-

D) 14 dager, n=6-14 og 21 dager, n=6-11. * indikerer p <0,05 sammenlignet med kontroll 3 

dager; og ** indikerer p <0,01 sammenlignet med kontroll 14 dager (uparet one-way ANOVA 

og tosidig t-test). 
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4.1.4 Regulering av proteinuttrykk av legumain og cathepsin B under 

osteoblastdifferensiering 

Det ble benyttet immunoblotting for å analysere molekylære former av legumain og cathepsin 

B i cellelysat behandlet med 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron (60 

nM) alene (Fig. 4.7) eller med 17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM) (Fig. 4.8). 

Immunoblotting viste at legumain har en inaktiv proform på 56 kDa, intermediære former på 

46/47 kDa og en moden form på 36 kDa. For cathepsin B ble det detektert en proform på 47 

kDa og en moden form på 30 kDa (single chain) og 25 kDa (double chain) (Fig. 4.7D og Fig. 

4.8D).   

Ved hjelp av immunoblotting kunne vi studere om 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) 

eller testosteron (60 nM) hadde påvirket proteinuttrykket av legumain og cathepsin B i hBMSC-

TERT4 celler under osteoblastdifferensiering. Intensiteten til moden form av legumain over tid 

ble studert ved å utføre en semikvantitativ analyse av båndene (Fig. 4.7A). Det ble observert 

økende intensitet frem til 7 dager, men intensiteten ble svakere etter 14 dager og 21 dager. 

Cellene behandlet med kjønnshormoner alene viste seg å ha noe høyere intensitet sammenlignet 

med kontrollcellene etter 3 dager, men etter 7 dager var det kun celler behandlet med 

progesteron (1 µM) som hadde noe høyere intensitet i forhold til kontrollen. Det ble i tillegg 

påvist et legumainbånd på 28 kDa og et bånd på 8 kDa (Fig. 4.7D). Intensiteten til disse to 

båndene så ut til å være nesten jevne etter 3 og 7 dager, men ble redusert etter 14 og 21 dager. 

Proteinutrykket til intermediære former til legumain så ut til å ha svakere intensitet i 14 og 21 

dager i forhold til 3 og 7 dager (Fig. 4.7D). For proformen til legumain ble intensiteten til 

proteinuttrykket redusert etter 14 og 21 dager (Fig. 4.7D). Det viste seg at kjønnshormonene 

hadde ingen påvirkning på proteinutrykket sammenlignet med kontrollen for proformen og 

intermediære formene av legumain. 

For procathepsin B (47 kDa) var intensiteten til båndet omtrent jevnt på alle tidspunkter fram 

til 21 dager (Fig. 4.7D). Blottet viste en omtrent jevn båndintensitet for både single chain (30 

kDa) og double chain (25 kDa) til cathepsin B i løpet av 7 dager, men ble svakere etter 14 og 

21 dager. For å bekrefte dette ble det utført en semikvantitativ analyse av båndene (Fig. 4.7B 

og C). Det viste seg at intensiteten til både single og double chain ble nedregulert i løpet av 21 

dager. Cellene behandlet med progesteron hadde tendens til å øke proteinuttrykket for både 

single og double chain etter 7 og 21 dager i forhold til kontrollen, ellers var det ingen signifikant 

påvirkning av de andre kjønnshormonene i forhold til kontrollen.  
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GAPDH (37 kDa) ble benyttet til å kontrollere om det ble tilsatt lik mengde totalprotein (µg) i 

hver brønn og til kvantifisering av båndene. Det var jevnt proteinuttrykk av GAPDH i alle 

dagene (Fig. 4.7D).    

Figur 4.7. Immunoblotting av legumain og cathepsin B i hBMSC-TERT-celler dyrket med 

eller uten kjønnshormoner alene under differensiering til osteoblaster. Humane BMSC-

TERT-celler (80.000 celler/brønn) ble inkubert med eller uten 17β-østradiol (1 nM), 

progesteron (1 µM) eller testosteron (60 nM) i 3, 7, 14 og 21 dager ved 37 °C i osteoblast-

induksjonsmedium. Lik mengde cellelysat (10 µg totalprotein) ble tilsatt hver brønn etter 

acetonfelling. Etter polyakrylamidgelelektroforese (PAGE) og immunoblotting ble membranen 

analysert med spesifikke antistoffer og skannet med Odyssey CLx Near-Infrared Imaging 

System (LI-COR). GAPDH ble benyttet som ¨housekeeping¨-kontroll (n=1).   
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Det ble også studert om celler behandlet med 17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM) 

hadde påvirkning på proteinuttrykket av legumain og cathepsin B i hBMSC-TERT4 celler 

under osteoblastdifferensiering (Fig. 4.8). Båndet til moden form av legumain hadde en sterk 

intensitet etter 14 dager, men ble noe svakere etter 21 dager (Fig. 4.8D). Dette ble også bekreftet 

med en semikvantitativ analyse av båndene, som viste redusert intensitet etter 21 dager (Fig. 

4.8A). Intensiteten til cellene behandlet med 17β-østradiol (1 nM) og progesteron (1 µM) i 

kombinasjon viste seg å være noe svakere etter 14 dager (Fig. 4.8A og D), mens celler behandlet 

med 17β-østradiol (1 nM) og progesteron (1 µM) alene var noe høyere i intensitet sammenlignet 

med kontrollen i samme tidspunkt. Det ble i tillegg påvist et legumainbånd på 28 kDa og et 

bånd på 8 kDa (Fig. 4.8D). Intensiteten til disse to båndene var svake både etter 14 og 21 dager, 

men kontrollen var svakere i intensitet etter 14 dager. Proteinutrykket til intermediære former 

til legumain hadde omtrent jevn intensitet i 14 og 21 dager (Fig. 4.8D). For proformen til 

legumain var intensiteten til proteinuttrykket også jevn etter 14 og 21 dager (Fig. 4.8D). Det 

viste seg at kjønnshormonene alene eller i kombinasjon hadde ingen signifikant påvirkning på 

proteinutrykket sammenlignet med kontrollen for proformen og intermediære formene av 

legumain etter 14 og 21 dager. Det var heller ingen tydelig endring i proteinutrykket til moden 

legumain etter 21 dagers behandling med kjønnshormoner alene eller i kombinasjon 

sammenlignet med kontrollen. 

For procathepsin B (47 kDa) var intensiteten til båndet omtrent jevnt på alle tidspunkter fram 

til 21 dager (Fig. 4.8D). Båndintensitet for både single chain (30 kDa) og double chain (25 kDa) 

til cathepsin B var sterkere etter 21 dager sammenlignet med 14 dager (Fig. 4.8D). Dette ble 

bekreftet med en semikvantitativ analyse av båndene (Fig. 4.8B og C). Cellene behandlet med 

17β-østradiol (1 nM) og progesteron (1 µM) i kombinasjon viste seg å være noe sterkere i 

intensitet etter 21 dager sammenlignet med kontrollen i samme tidspunkt (Fig. 4.8B, C og D), 

mens celler behandlet med 17β-østradiol (1 nM) og progesteron (1 µM) alene ble intensiteten 

svakere i forhold til kontrollen etter 21 dager.  

GAPDH (37 kDa) ble benyttet til å kontrollere om det ble tilsatt lik mengde totalprotein (µg) i 

hver brønn og til kvantifisering av båndene. Det var jevnt proteinuttrykk at GAPDH i begge 

dagene (Fig. 4.8D).    
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Figur 4.8. Immunoblotting av legumain og cathepsin B i hBMSC-TERT-celler dyrket med 

eller uten kjønnshormoner i kombinasjon under differensiering til osteoblaster. Humane 

BMSC-TERT-celler (80.000 celler/brønn) ble inkubert med eller uten 17β-østradiol (1 nM) 

og/eller progesteron (1 µM) i 14 og 21 dager ved 37 °C i osteoblast-induksjonsmedium. Lik 

mengde cellelysat (10 µg totalprotein) ble tilsatt hver brønn etter acetonfelling. Etter 

polyakrylamidgelelektroforese (PAGE) og immunoblotting ble membranen analysert med 

spesifikke antistoffer og skannet med Odyssey CLx Near-Infrared Imaging System (LI-COR). 

GAPDH ble benyttet som ¨housekeeping¨-kontroll (n=1).   
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4.1.5 Regulering av legumainsekresjon under osteoblastdifferensiering  

Sekresjonen av legumain (ng/ml) ble målt i kondisjonert cellemedium fra hBMSC-TERT4 

celler behandlet med eller uten 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron (60 

nM) (Fig. 4.9). Legumainsekresjonen var økende i løpet av 14 dager, men ble redusert etter 21 

dager. Det var ingen signifikant endring i kontrollcellene i løpet av 21 dager sammenlignet med 

kontrollcellene etter 3 dager. Cellene behandlet med 17β-østradiol (1 nM) viste en signifikant 

økning i legumainsekresjon etter 21 dager sammenlignet med kontrollcellene i samme 

tidspunkt, mens celler stimulert med testosteron (60 nM) viste en tendens til å øke 

legumainsekresjonen etter 21 dager i forhold til kontrollen. I motsetning til økning hadde celler 

behandlet med progesteron en tendens til å redusere legumainsekresjonen etter 7 og 14 dager. 

Det var ellers ingen statistisk signifikant forskjell mellom cellene behandlet med 17β-østradiol 

(1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron (60 nM) og kontrollcellene i samme tidspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9 Legumainsekresjon fra hBMSC-TERT-celler dyrket med eller uten 

kjønnshormoner alene under differensiering til osteoblaster. Humane BMSC-TERT-celler 

(80.000 celler/brønn) ble inkubert i osteoblast-induksjonsmedium med eller uten 17β-østradiol 

(1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron (60 nM) i 3, 7, 14 og 21 dager ved 37 °C. 

Legumainkonsentrasjon (ng/ml) i kondisjonert cellemedium målt ved ELISA og presentert som 

gjennomsnitt ± SEM (3 og 7 dager, n=3; 14 dager, n=7-13 og 21 dager, n=4-10). # indikerer 

p <0,05 sammenlignet med kontroll 21 dager (uparet one-way ANOVA).  
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Her ble sekresjonen av legumain (ng/ml) målt i kondisjonert cellemedium fra hBMSC-TERT4 

celler behandlet med eller uten 17β-østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM) (Fig. 4.10). 

Legumainsekresjonen ble redusert etter 21 dager, og det var en signifikant reduksjon i 

kontrollcellene etter 21 dager sammenlignet med kontrollcellene etter 14 dager. Cellene 

behandlet med kun 17β-østradiol (1 nM) viste seg å øke legumainsekresjonen signifikant etter 

21 dager sammenlignet med kontrollen i samme tidspunkt. Cellene stimulert med kun 

progesteron (1 µM) og 17β-østradiol (1 nM) og progesteron (1 µM) i kombinasjon viste en 

tendens til å redusere sekresjonen etter 14 dager sammenlignet med kontrollen i samme 

tidspunkt. Det var ellers ingen statistisk signifikant forskjell mellom cellene behandlet med 

kjønnshormoner sammenlignet med kontrollcellene i samme tidspunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10 Legumainsekresjon fra hBMSC-TERT-celler dyrket med eller uten 

kjønnshormoner i kombinasjon under differensiering til osteoblaster. Humane BMSC-TERT-

celler (80.000 celler/brønn) ble inkubert i osteoblast-induksjonsmedium med eller uten 17β-

østradiol (1 nM) og/eller progesteron (1 µM) i 14 og 21 dager ved 37 °C. 

Legumainkonsentrasjon (ng/ml) i kondisjonert cellemedium målt ved ELISA og presentert som 

gjennomsnitt ± SEM (14 dager, n=6-13 og 21 dager, n=6-10). **** indikerer p <0,0001 

sammenlignet med kontroll 14 dager og # indikerer p <0,05 sammenlignet med kontroll 21 

dager (uparet one-way ANOVA og tosidig t-test). 
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5) Diskusjon 

Postmenopausale kvinner behandles med østrogentilskudd mot plager etter overgangsalderen 

og som forbyggende mot osteoporose, men en langvarig østrogenstimulering av slimhinnen i 

livmoren kan bidra til kreftutvikling hos kvinner med intakt livmor. Moderne 

østrogenbehandling mot plager etter overgangsalderen gis derfor i kombinasjon med 

progesteron som motvirker østrogen og beskytter slimhinnen [92]. Denne masteroppgaven har 

undersøkt om kjønnshormonene østradiol, progesteron eller testosteron alene eller i 

kombinasjon hadde effekter på differensiering av humane mesenkymale stamceller til 

osteoblaster og på regulering av cysteinproteasene legumain og cathepsin B. Bakgrunnen for 

oppgaven var at bortfall av østrogen etter postmenopause hos kvinner øker risikoen for 

osteoporose, samt at forskningsgruppen sammen med våre danske samarbeidspartnere har vist 

at uttrykk av legumain avtar under differensiering av stamceller til osteoblaster, samt at 

postmenopausale osteoporotiske kvinner har økt uttrykk av cysteinproteasen legumain [74]. 

Dette tyder på at endret proteolytisk aktivitet av legumain i beinmikromiljøet bidrar til redusert 

beinmasse, men det er ikke kjent om kjønnshormoner deltar i denne reguleringen.  

 

 

 

 

 

I denne oppgaven ble det sett en signifikant nedregulering av legumainaktivitet fra 3 til 21 dager 

under differensiering av humane mesenkymale stamceller til osteoblaster. Denne observasjonen 

stemmer overens med tidligere studie, hvor legumainaktiviteten ble redusert i differensierte 

osteoblaster [74]. Celler behandlet med progesteron alene viste tendens til økt 

legumainaktivitet. Det var en signifikant reduksjon i legumainsekresjonen i kontrollcellene etter 

21 dager sammenlignet med kontrollcellene etter 14 dager. Celler behandlet med kun 17β-

østradiol viste seg å øke legumainsekresjonen, hvor økingen var signifikant etter 21 dager 

sammenlignet med kontrollen ved samme tidspunkt. 
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Det ble tidligere observert at legumain er involvert i beinremoduleringen ved å hemme 

osteoklastdannelsen og dermed hemmet beinresorpsjonen. Choi, S.J., et al. 1999 [93] studerte 

effekten av legumain på osteoklastdannelsen i både humane og murine beinmargskulturer, samt 

beinresorpsjon ved analyse av rørknokler fra føtale rotter på en dose-avhengig måte. Det ble 

observert en hemmende effekt av legumain på osteoklastdannelsen i både humane og murine 

beinmargskulturer, mens i rørknokler fra føtale rotter blokkerte legumain kalsiumfrigivelsen 

[93]. Choi, S.J., et al. 2001 [94] studerte også osteoklastinhiberingspeptid 2 (OIP-2) produsert 

av osteoklaster, hvor enzymet hemmer beinresorpsjon og osteoklastdannelse in vitro og in vivo. 

OIP-2 er identisk med asparaginyl endopeptidasen legumain og det ble observert at OIP-2 

utøvde sin hemmende effekt på osteoklastdannelsen via et 17-kDa C-terminalt fragment (CTF) 

[94]. Derfor skyldes den osteoklasthemmende funksjonen av legumain det C-terminal 

prodomenet og dermed uavhengig av proteolytiske aktivitet [55]. I motsetning til dette er det 

beskrevet at den proteolytiske aktiviteten til legumain regulerte differensieringen av humane 

mesenkymale stamceller, hvor legumain viste seg å hemme osteoblastdifferensieringen og in 

vivo beindannelse gjennom nedbrytning av beinmatriksproteinet fibronektin, som i stedet førte 

til at hBMSC ble differensiert til adipocytter [74]. Ved «knockdown» av genet LGMN som 

koder for legumain eller ved inhibering av legumainaktivitet med SD134 ble det i tillegg 

observert raskere osteoblastdifferensiering og økt mineralisering [74].    

På bakgrunn av dette ble det derfor i denne studien benyttet en cellelinje av humane 

mesenkymale stamceller fra beinmarg (hBMSC), som er laget av våre danske 

samarbeidspartnere ved Odense universitetssykehus. Disse stamcellene var egnet fordi de er 

multipotente og kan differensieres til ulike celletyper, inkludert osteoblaster som ble studert i 

denne oppgaven [77, 78]. I tillegg var stamcellene stabilt transfektert med genet for human 

telomerase revers transkriptase (TERT) [79], som er viktig for å opprettholde lengden og 

stabiliteten av cellenes kromosomer. Dette forlenger levetiden og opprettholder fenotypen til 

hBMSC, noe som gjorde cellene egnet til bruk i forskning.   

For å kunne undersøke om hBMSC-TERT4 cellene ble differensiert til osteoblaster, ble cellene 

dyrket i osteoblastinduksjonsmedium for å fremme osteoblastdifferensieringen. For å lage 

induksjonsmediet ble det benyttet basalmedium som inneholdt «Minimal Essential Media» 

(MEM) fenolrødt, L-glutamin, føtalt bovint serum (FBS), samt penicillin og streptomycin [95]. 

Fenolrødt brukes som pH-indikator, mens L-glutamin støtter vekst av celler som har høyt 

energibehov og produserer store mengder proteiner og nukleinsyrer [96]. FBS fremmer 
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celleoverlevelse, celledeling og metabolisme [97]. Penicillin og streptomycin er antibakterielle 

stoffer som hindrer bakteriell kontaminering [98].  

For å indusere osteoblastdifferensiering ble det tilsatt β-glyserolfosfat, L-askorbinsyre, 

deksametason og 1α,25-dihydroksyvitamin D3. Den ekstracellulære matriksen produsert av 

osteoblaster består av både uorganisk og organisk fase. Den organiske matriksen består av 

kollagen og ikke-kollagen proteiner. Kollagen utgjør 90 % av den organiske matrisken, hvor 

kollagen type I er hovedformen funnet i beinet og som utskilles av osteoblaster [99]. L-

askorbinsyre fremmer dannelsen av kollagen type I fibriller [97]. Den uorganiske eller 

mineralske komponenten produsert av osteoblastcellene består av kalsium og fosfat i form av 

nål-lignende eller tynne plater av hydroksyapatittkrystaller som blir avsatt i den organiske 

matriksen og dermed danner en sterk og tett mineralisert beinmatriks [99]. Den uorganiske 

komponenten som vanligvis dannes i osteoblastkulturer, er et kalsiumfosfat, substituert 

hydroksyapatitt som ligner det som dannes i bein. β-glyserolfosfat er en eksogen kilde til fosfat 

som fremmer mineralisering, men det er nødvendig med aktiv alkalisk fosfatase (ALP) for å 

omdanne β-glyserolfosfat in vitro. Studier viser at 1α,25-dihydroksyvitamin D3 og 

deksametason induserer osteoblastdifferensiering, og øker ALP-aktivitet og mineralisering [97, 

100].  

I denne oppgaven ble det observert morfologiske endringer under differensieringen ved at 

cellene gikk fra å være avlange til mer rundere form over tid. I litteraturen er det beskrevet at 

en kontinuerlig tilstedeværelse av deksametason (10 nM) i over to uker, genererer mer kubisk 

formede celler [97]. Dette kan var en mulig forklaring til den observerte formendringen og 

osteoblaster er beskrevet som kubiskformete celler [101]. Det ble også observert utfelling 

mellom cellene dyrket etter 14 og 21 dager, med mest utfelling etter 21 dager. Denne utfellingen 

tyder på ikke-mineralisert ekstracellulær matriks (osteoid) i tillegg til mineralisert 

ekstracellulær matriks. Taylor et al. 2014 [102] undersøkte osteoidutfelling og mineralisering i 

osteoblaster fra nyfødte gnagere og humane prøver. Det ble observert i cellekulturen til 

osteoblaster fra rørknokkel hos rotter at cellene ved dag 10 ble mer tettere og det var tydelig 

første stadiet av osteoidutfelling. Ved dag 15 var osteoidutfellingen økt og det ble sett 

mineralisert beinmatriks, mens ved dag 20 var det rikelig utfelling av mineralisert beinstruktur. 

I humane osteoblastkulturer fra trabekulært bein ble det etter 21 dager sett tidlige osteoblaster 

og første stadium av osteoidutfelling, samt modning av osteoblaster og mineralisering frem til 

ca. 54 dager [102]. Her ble induksjonsmedium tilsatt etter 7 dager [102], mens 
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induksjonsmedium i denne oppgaven ble tilsatt fra dag 0, hvor det ble observert første stadium 

av utfelling etter 14 dager og det ble sett rikelig utfelling og mineralisering etter 21 dager [103].  

ALP-aktivitet og matriksmineralisering ble brukt som markører for osteoblastdifferensiering. I 

denne studien ble det ikke observert signifikante forskjeller av ALP-aktivitet eller 

matriksmineralisering mellom kontrollceller og celler behandlet med kjønnshormoner alene 

eller i kombinasjon i løpet av 21 dager. Derimot ble det sett en signifikant økning i ALP-

aktivitet i kontrollcellene etter 14 og 21 dager sammenlignet med 3 dager, men det ble observert 

en reduksjon i ALP-aktivitet etter 21 dager sammenlignet med kontrollen etter 14 dager. 

Alkalisk fosfatase (ALP) er et enzym som katalyserer hydrolysen av fosformonoestere for å 

danne uorganisk fosfat. ALP har mange forskjellige funksjoner i de mange organismer og vev 

hvor enzymet uttrykkes, men en av funksjonene til ALP er i mineralisering. Studier viser at 

ALP blir uttrykt tidlig i osteoblastdifferensiering ved beinutvikling og er under differensiering 

observert på celleoverflaten til osteoblaster og matriks-vesikler som er dannet fra 

plasmamembranen til osteoblaster [104, 105]. Senere i beinutviklingsprosessen blir ALP-

uttrykket nedregulert, mens uttrykk av genet som koder for osteokalsin oppreguleres [104]. 

Dette kan være en mulig forklaring til observasjonene gjort i denne oppgaven. Osteokalsin er 

et beinspesifikt protein som syntetiseres av osteoblaster og er en del av den ikke-mineraliserte 

ekstracellulær matriksen [99]. Osteokalsin representerer en god markør for 

osteoblastdifferensiering [106] og det foreslås å bruke osteokalsin som en tilleggsmarkør for 

osteoblastdifferensiering i senere forskning. I motsetning til redusert ALP-aktivitet ble det 

observert signifikant økning i matriksmineraliseringen etter 21 dager i denne oppgaven. 

Tidligere studier viser til at det er tilstrekkelig med forholdvis lave nivåer av ALP-aktivitet for 

raskt å kunne omdanne β-glyserolfosfat til henholdsvis fosfat og glyserol [97]. Dette kan være 

en mulig indikasjon på at hBMSC-TERT4 cellene dyrket i denne oppgaven ble differensiert til 

osteoblaster.           

Lysdahl et al 2013 [107] studerte effekten av fenolrødt på osteoblastdifferensiering av humane 

mesenkymale stamceller in vitro. Fenolrødt er en vanlig brukt pH-indikator i 

cellekulturmedium og var inkludert i MEM-medium brukt i denne oppgaven. Det ble studert 

osteogenetisk osteoidutfelling og mineralisering ved måling av alkalisk fosfatase-aktivitet og 

kalsiumutfelling. Under osteoblastdifferensiering stimulerte fenolrødt ALP-aktiviteten på dag 

7, men ALP-aktiviteten etter dag 21 ble redusert. ALP-aktiviteten var økende frem til dag 14. I 

tillegg økte fenolrødt kollagen type I på dag 7, 14 og 21, mens kalsiumutfelling ble reduserte 
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på dag 21. Dermed indikerer deres resultater at fenolrødt bør fjernes fra dyrkingsmedium når 

hBMSC differensieres til osteoblaster [107]. Berthois et al. 1986 [108] beskrev også at 

fenolrødt brukt som pH-indikator i fleste cellekulturmedium har strukturlikhet med noen ikke-

steroid østrogener og gir en signifikant østrogen-aktivitet. Berthois et al. observerte at fenolrødt 

stimulerte proliferasjon og proteinsyntese av østrogenfølsomme celler ved konsentrasjonene 

15-45 µM funnet i cellekulturmedium og påvirket differensieringen av beinmarg stromal celler 

fra rotter på en østrogen-uavhengig måte. Derfor anbefales det å vurdere østrogen-aktiviteten 

av fenolrødt i studier på østrogen-følsomme celler i kultur [108]. I denne oppgaven ble det bruk 

MEM-medium med fenolrødt med en konsentrasjon på 27 µM som er innenfor 

referanseområdet for signifikant østrogen-aktivitet ifølge litteraturen [108, 109]. Dette kan være 

en mulig forklaring på den ikke signifikante forskjellen observert i denne oppgaven mellom 

kontrollceller og celler behandlet med kjønnshormoner alene eller i kombinasjon ved samme 

tidspunkt.  Dermed kan dette være en feilkilde i oppgaven som må tas hensyn til ved tolking av 

dataene og bør undersøkes i senere forskning ved å sammenligne data fra forsøk med og uten 

fenolrødt.  

Cellene i oppgaven ble behandlet med kjønnshormonene 17β-østradiol, progesteron eller 

testosteron med sluttkonsentrasjoner på henholdsvis 1 nM, 1 µM og 60 nM. Valget av 

sluttkonsentrasjonene var på bakgrunn av tidligere studier [110, 111]. Powazniak et al. 2009 

[110] studerte effekt av 17β-østradiol, progesteron og testosteron på apoptose- og proliferasjon-

indusert MAPK-signalisering i humane endotelceller fra navlestreng, hvor cellene ble behandlet 

med fysiologiske konsentrasjoner på 1 nM 17β-østradiol, 1 µM progesteron og 60 nM 

testosteron. Xiu et al. [111] studerte effekt av 17β-østradiol og progesteron på differensiering 

og funksjon av dendrittiske celler fra beinmarg, hvor cellene ble behandlet med fysiologiske 

konsentrasjoner på 1 pM til 10 nM 17β-østradiol og 1 nM til 10 µM progesteron. Dette sier oss 

at den fysiologiske konsentrasjonen av kjønnshormonene varierer fra person til person og ifølge 

«Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi» bør man også ta hensyn til alder, kjønn, 

menstruasjonsfase, vekt eller SHBG-konsentrasjon når det gjelder referanseområdene av 

plasmakonsentrasjonene til kjønnshormonene, som påvirker den fysiologiske konsentrasjonen 

[112-114].  I denne masteroppgaven ble det ikke observert signifikante forskjeller i ALP-

aktivitet, matriksmineralisering, legumain- og cathepsin B-aktivitet mellom kontrollceller og 

celler behandlet kjønnshormoner alene eller i kombinasjon ved samme tidspunkt. Det kan også 

være mulig at konsentrasjonene brukt i oppgaven (1 nM, 1 µM og 60 nM) var for lave i forhold 
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til det som trengs til å påvirke osteoblaster. Derfor foreslås det å bruke flere konsentrasjoner av 

kjønnshormonene i senere forskning.  

Kjønnshormonene 17β-østradiol, progesteron og testosteron kan påvirke transkripsjon av DNA 

gjennom både kjernereseptorer (ERα, ERβ, PRα, PRβ og AR) eller membranreseptorer (mERer, 

mPR og mAR) med forskjellige responshastigheter. Den klassiske eller «genomiske» 

mekanismen via kjernereseptorene oppstår vanligvis i løpet av timer. I motsetning til dette kan 

kjønnshormonene utøve «ikke-genomisk» mekanisme innen sekunder eller minutter gjennom 

reseptorer lokalisert i plasmamembranen [42, 43]. Den viktigste endokrine regulatoren for 

beinmetabolisme (remodellering) hos både menn og kvinner er 17β-østradiol. De andre viktige 

endokrine regulatorene for remodellering inkluderer progesteron, testosteron, insulinlignende 

vekstfaktor type I (IGF-I), kortisol og parathyreoideahormon (PTH). Kjønnshormonet 17β-

østradiol hemmer osteoklastaktivitet og øker apoptose av osteoklaster gjennom direkte 

signalering mediert via ERα uten å bruke kjerneinitiert mekanisme og ved å stimulere sekresjon 

av OPT og RANKL fra osteoblaster. I tillegg reduserer 17β-østradiol sekresjon av 

resorpsjonsstimulerende cytokiner som interleukin-1 (IL-1) og tumor nekrose faktor-α (TNF-

α) fra beinmargceller [115, 116]. Tidligere studie utført på cellelinjen MC3T3-E1, 

osteoblastforløpere isolert fra mus, som uttrykker østrogenreseptorer (ER) og 

beinmorfogenetisk protein-4 (BMP-4) har påvist at østrogen letter osteoblastdifferensiering ved 

oppregulering av BMP-4 signalering. BMP-4 induserer differensiering av mesenkymale 

stamceller til osteoblaster [117]. I en annen studie utført på en stromal cellelinje fra beinmarg, 

ST-2 fra mus, og manipulert til overuttrykk av enten human østrogenreseptor-α (ST2ERα) eller 

østrogenreseptor-β (ST2ERβ), ble det observert økt ALP-aktivitet ved behandling med BMP-4, 

samt økt mengde adipocytter. Dette indikerer at BMP-4 stimulerer både differensieringen av 

osteoblaster og adipocytter. Derimot ved samtidig behandling med både 17β-østradiol og BMP-

4 førte det til økning i ALP-aktivitet og hemming av lipidakkumulering i cellene som 

overuttrykte både ERα og ERβ. Effekten av 17β-østradiol oppstår derfor  på en ER-spesifikk 

måte, men uten at reseptortypen er avgjørende. Denne effekten ble fullstendig reversert etter 

behandling med ER-antagonisten ICI182780 som igjen indikerer at 17β-østradiol regulerer 

osteoblastdifferensiering [118].     

 

 



61 

 

De stimulerende effektene av testosteron på bein kan enten være gjennom en direkte aktivering 

av androgenreseptoren (AR) eller formidlet gjennom aromatisering av testosteron til 17β-

østradiol etterfulgt av aktivering av østrogenreseptorer (ER) i bein. I mennesker er aromatase 

uttrykt i flere vev inkludert bein/osteoblaster [119]. Studiet utført av Sjögren et al. 2009  [119] 

viste at forhøyet aromatasenivå spesifikt i osteoblaster resulterer i økt dannelse av 17β-østradiol 

fra testosteron i bein uten økt serumnivå av 17β-østradiol. Siden osteoblastspesifikt aromatase 

resulterer i en økt ER-aktivering i forhold til AR-aktivering i bein, foreslår studien at aktivering 

av ER resulterer i en større økning i beinmasse enn det som er sett etter aktivering av AR [119]. 

Dette antyder at testosteron brukt i behandling av cellene under osteoblastdifferensiering kan 

ha blitt omdannet i cellene til 17β-østradiol.  Wiren & Zhang 2002  [120] undersøkte 

uttrykksprofilen til ERα, ERβ, og AR under osteoblastdifferensiering i 

osteoblastinduksjonsmedium. Det ble observert oppregulert uttrykk av ERα under 

matriksmodning, og ble deretter nedregulert under matriksmineralisering. ERβ uttrykket var 

forholdsvis konstant gjennom hele differensieringsperioden. I motsetning til ERα ble uttrykket 

av AR nedregulert under proliferasjon, og ble deretter oppregulert gjennom 

differensieringsperioden med høyeste uttrykk i den mest modne mineraliseringskulturen. Disse 

resultatene foreslår at testosteron kan påvirke celler under mineraliseringsstadiet av 

osteoblastdifferensiering, mens 17β-østradiol kan påvirke osteoblaster tidligere i 

matriksmodningsstadiet [120].    

Progesteron spiller en viktig rolle i flere vev som ikke tilhører det reproduktive systemet 

inkludert beinvev. Progesteron diffunderer gjennom plasmamembranen og reagerer med de 

spesifikke progesteronreseptorene PRα og PRβ i cellekjernen, og dermed aktiveres cirka 300 

forskjellige co-regulatorer som virker på ribosomal RNA og resulterer i produksjon av 

tilsvarende proteiner. Det er også påvist at progesteron kan utøve sine effekter gjennom ikke-

genomisk membranreseptorer som fører til rask transkripsjonseffekt i forhold til 

kjernereseptorer [121]. Progesteron samarbeider med 17β-østradiol i alle celler eller vev, hvor 

progesteronets oppgave i bein er å øke PR-mediert, langsom (3-4 måneder) beindannelse ved 

stimulering av osteoblaster [122]. Scheven et al. 1992 [123] har beskrevet hvilke roller østrogen 

og progesteron har på proliferasjon og differensiering i fenolrødt- og serumfri medium av 

osteoblaster in vitro. Scheven et al. observerte at progesteron var mer potent i stimulering av 

osteoblastvekst sammenlignet med 17β-østradiol, mens 17β-østradiol viste en sterkere 

differensieringsinduserende effekt sammenlignet med progesteron ved måling av ALP-

aktivitet. I tillegg til dette ble det observert at 17β-østradiol og progesteron i kombinasjon 
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resulterte i en ytterligere økning i DNA-syntese sammenlignet med kjønnshormonene alene, 

men påvirket ikke antall celler som uttrykte ALP-aktivitet [123].  

På bakgrunn av dette og det som ble observert i denne oppgaven, hvor det var ingen signifikante 

forskjeller mellom kontrollceller og celler behandlet med kjønnshormoner alene eller i 

kombinasjon i samme tidspunkt, kan det være mulig at kjønnshormonene utøver sine effekter 

via kjernereseptorene med langsom responshastighet og kan antyde at cellene dyrket i denne 

oppgaven ble høstet for tidlig før kjønnshormonene kunne utøve sine optimale effekter under 

osteoblastdifferensieringen. I tillegg var de humane BMCS TERT cellene brukt i denne 

oppgaven fra en mannlig donor [80]. Derfor kan det være mulig at kjønnshormonreseptorene 

uttrykkes i forskjellige nivåer i begge kjønn, med lavere uttrykk hos menn i forhold til kvinner. 

Dette kan kanskje være en mulig forklaring på observasjonen gjort i denne oppgaven. 

I en tidligere studie ble det undersøkt serumnivåer av legumain i 89 kvinner i alderen 48-87 år. 

Det ble funnet at serumnivået av legumain ble redusert med alder og at det lokale uttrykket av 

legumain ble oppregulert i beinmikromiljøet hos osteoporotiske pasienter [74]. I denne 

oppgaven ble det observert en økende legumainsekresjon i celler behandlet med kun 17β-

østradiol, hvor økingen var signifikant etter 21 dager sammenlignet med kontrollen ved samme 

tidspunkt. Dette tyder på at østrogen spiller en rolle for serumnivået av legumain og kan være 

forklaringen på de redusert serumnivåene av legumain hos postemenopausale kvinner.   

I motsetning til normal nedregulering av legumainaktivitet under osteoblastdifferensiering viste 

celler behandlet med progesteron (1 µM) en tendens til å motvirke nedgangen i 

legumainaktiviteten. Hvis dette medfører riktighet, så kan behandling med progesteron føre til 

hemmet osteoblastdifferensieringen og in vivo beindannelse. Og dersom legumain 

oppreguleres, så kan hBMSC bli differensiert til adipocytter [74]. Det er beskrevet at 

progesteron har minimal effekt på beintetthet sammenlignet 17β-østradiol [121]. Yao et al 2010 

[124] har viste at hemming av kjerne progesteronreseptorer (PRα og PRβ) i rotter under 

perioden med rask beinvekst (1-3 måneder) økte osteogenesen [124]. Derfor bør disse faktorene 

tas hensyn til ved valg av progestin (syntetisk progestagen) som erstatningshormon hos 

postmenopausale kvinner med tanke på at legumainaktivitet muligens kan oppreguleres av 

progesteron og derved øke risikoen for osteoporose.  
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Osteoporose skyldes en ubalanse mellom nedbrytning og oppbygning av beinvev. 

Legemiddeltiltak tilgjengelig på markedet i dag mot osteoporose er resorpsjonshemmere som 

reduserer beinnedbrytningen og de som stimulerer dannelsen og derved øker 

beinoppbygningen. Legemidler som reduserer beinnedbrytningen er bisfosfonater, selektiv 

østrogenreseptormodulerende midler (raloksifen), østrogen, tibolon, kalsitonin og RANKL-

hemmer, mens legemidler som øker beinoppbygningen er parathyreoideahormon (teriparatide) 

og androgene steroider (testosteron) [15, 23, 24]. Det finnes derfor noe få legemidler som er 

involvert i beinoppbygning på markedet, men ingen legemidler som direkte stimulerer 

osteoblastdifferensieringen. Derfor kan det være gunstig å utvikle legemidler som hemmer 

legumainaktivitet, siden legumain hemmer osteoblastdifferensieringen. Vår forskningsgruppe 

studerer probene MP-L0X, som er selektive irreversible hemmere av aktiv legumain. Derfor 

kan disse probene være mulige legemidler i fremtiden mot osteoporose.     
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6) Konklusjon 

Denne studien har vist:  

➢ En signifikant nedregulering av legumainaktivitet fra 3 til 21 dager under differensiering 

av humane mesenkymale stamceller til osteoblaster.  

➢ En signifikant reduksjon i legumainsekresjonen i kontrollcellene etter 21 dager 

sammenlignet med 14 dager under differensiering av humane mesenkymale stamceller 

til osteoblaster. 

➢ Behandling med progesteron alene ga en tendens til økt legumainaktivitet etter 21 dager 

sammenlignet med kontroll ved samme tidspunkt.  

➢ Behandling med 17β-østradiol alene økte legumainsekresjonen signifikant etter 21 

dager sammenlignet med kontroll ved samme tidspunkt. 
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Vedlegg A: Oppskrift på løsninger 

1* Dyrking av celler  

1.1) Serumfritt MEM-medium  
 

- 500 ml  MEM-medium med fenolrødt og L-glutamin (2 mM) 

 

1.2) Serumholdig MEM-basalmedium 
 

- 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) 

 

1.3) Osteoblastinduksjonsmedium  
 

- 25 ml  Serumholdig MEM-basalmedium  

- 250 µl  β-glyserolfosfat (10 mM) 

- 125 µl  L-askorbinsyre (50 µg/ml) 

- 25 µl  Deksametason (10 nM) 

- 5 µl   1,25-dihydroksyvitamin D3 (10 nM) 

 

2* Behandling av celler 

2.1) 17β-østradiol stamløsning (20 µg/ml) 

 Trinn 1 (1 mg/ml): 

- 1 ml   100% Etanol 

- 1 mg   17β-østradiol 

 Trinn 2 (20 µg/ml):  

- 100 µl Løsningen fra trinn 1 

- 4,9 ml  Basal (serumholdig) MEM-medium 
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2.2) Progesteron stamløsning (20 µg/ml) 

 Trinn 1: (1 mg/ml) 

- 1 ml  100% Etanol 

- 1 mg  Progesteron 

 Trinn 2: (20 µg/ml) 

- 100 µl  Løsningen fra trinn 1 

- 4,9 ml Basal (serumholdig) MEM-medium 

    

2.3) Testosteron stamløsning (20 µg/ml) 

 Trinn 1: (0,5 mg/ml) 

- 2 ml   100% Etanol 

- 1 mg   Testosteron 

 Trinn 2: (20 µg/ml) 

- 100 µl  Løsningen fra trinn 1 

- 4,9 ml Basal (serumholdig) MEM-medium 

 

2.4) PBS (1X) 

- 5 ml   PBS (10X) 

- Ad 50 ml Destillert vann 

 

2.5) 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  Destillert vann 
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3* Måling av alkalisk fosfatase-aktivitet 

3.1) Stamløsning av substrat 

- 74,2 mg/ml  Paranitrofenylfosfat (løst i destillert vann) 

 

3.2) Buffer (pH 9,6) 

- 4,205 g  NaHCO3 (50 mM) 

- 95,21 mg  MgCl2 (1 mM)  

- 1000 ml destillert vann   

pH justeres til 9,6 

 

3.3) Hjelpeløsning (1 mg/ml) 

- 61 µl  Stamløsning av substrat 

- 4,5 ml Buffer (pH 9,6) 

 

4* Matriksmineralisering  

4.1) Stamløsning av BoneTag (0,02 nmol/µl) 

- 1 ampulle  IRDye 800 CW BoneTag Optical Probe (10 nmol) 

- 500 µl  Steril PBS 

 

4.2) Hjelpeløsning (0,18 nmol/µl) 

- 5 µl   Stamløsning av BoneTag (20 nmol/ml) 

- 45 µl  Steril 1X PBS  
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5* Totalproteinkonsentrasjon  

5.1) Fortynning av fargereagens (1:5)  

- 10 ml  Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate  

- Ad 50 ml  Destillert vann 

Blandes godt og kontrolleres for bunnfall før bruk 

 

6* Måling av proteaseaktivitet 

6.1) 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  Destillert vann 

- 200 µl  DTT (200 mM) tilsettes til 40 ml legumain assaybuffer før bruk 

 

6.2) Stamløsning til legumainsubstrat (2,5 mM) 

- 13,3 mg  Z-Ala-Ala-Asn-AMC 

- 9,4 ml DMSO 

 

6.3) Legumain substratoppløsning (34 µM) 

- 200 µl  Stamløsning (2,5 mM Z-Ala-Ala-Asn-AMC i DMSO)  

- 14,5   Legumain assaybuffer  

 

6.4) Cathepsin B assaybuffer (pH= 5,5)  

- 11,50 ml  Natriumacetat - løst i 100% eddiksyre 

- 1,489 g  Dinatrium-EDTA 

- 0,1 g   CHAPS 

- Ad 1,0 l  Destillert vann 

- 200 µl  DTT (200 mM) tilsettes til 40 ml cathepsin B assaybuffer før bruk 
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6.5) Stamløsning til cathepsin B-substrat (1 mM) 

- 6,2 mg  Z-Arg-Arg-AMC  

- 10 ml DMSO 

 

6.6) Cathepsin B substratoppløsning (34 µM) 

7. 1 ml   Stamløsning (1 mM Z-Arg-Arg-AMC i DMSO) 

8. 27.4 ml  Cathepsin B assaybuffer 

 

7* Gelelektroforese og immunoblotting  

7.1) Fortynning av elektroforesebuffer (1:20) 

9. 40 ml  NuPAGETM MOPS SDS Running Buffer (20X) 

10. Ad 0,8 l  Destillert vann 

11. 500 µl  NuPAGETM Antioksidant tilsettes direkte til elektroforesebuffer i midtre 

kammer i elektroforesekaret  

 

7.2) Blottebuffer  

12. 200 ml  Tris/Glycine buffer (10X) 

13. 200 ml Etanol  

14. Ad 1,0 l Destillert vann 

 

7.3) T-TBS (10X) (pH= 7,5) 

15. 220,2 g  Natriumklorid  

16. 48,4 g  Tris 

17. 20 ml Tween® 20 

Hydrogenklorid for pH-justering  

18. Ad 2,0 l Destillert vann 

Løsningen fortynnes 1:10 med destillert vann til bruksløsning (1X) før bruk 
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7.4) Vaskebuffer (0,1% T-TBS) 

19. 100 ml  T-TBS (10X) 

20. 1 ml  Tween® 20 

21. Ad 1,0 l Destillert vann 

 

7.5) Blokkebuffer (1:2) 

22. 5 ml   Odyssey® Blocking Buffer (TBS) 

23. 5 ml  TBS (fortynnet 1:10) 

 

7.6) Strippebuffer (1:5) 

24.  2 ml  NewBlotTM IR Stripping Buffer (5X) 

25. Ad 10 ml Destillert vann 

 

8* Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

8.1) Vaskebuffer (0,05% Tween i PBS) 

26. 100 ml  PBS (10X) 

27. 0,5 ml Tween® 20 

28. Ad l,0 l  Destillert vann 
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Vedlegg B: Poster  

Poster presentert på Vintermøtet i Beitostølen 2019 for Norsk Selskap for Farmakologi og 

Toksikologi (NSFT): ¨ Effekten av kjønnshormoner på differensiering av stamceller til 

osteoblaster og regulering av cysteinproteasene legumain og cathepsin B¨. 


