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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Fibros orsakas av produktionsökning av vävnadskomponenter hos 

fibroblaster och leder till ärrbildning. Fibroblastaktiviteten vid vävnadsläkning styrs av 

flertalet faktorer, exempelvis transforming growth factor beta (TGFβ) och mekaniskt 

stimuli. Det finns ett flertal olika fibrosmarkörer, exempelvis connective tissue growth 

factor (CTGF), α-smooth muscle actin (αSMA), kollagen I och semaforin 7A 

(SEMA7A).  

Syfte: Studiens syfte var att studera hur fibroblasters interaktion med omgivande 

substrat påverkade cellmorfologi och uttrycket av fibrosmarkörer, då detta är outrett i 

litteraturen.  

Material och metoder: Fibroblaster från human hud odlades på adhesionsplast 

obehandlad eller behandlad med olika koncentrationer av poly-2-hydroxyethyl 

methacrylate (polyHEMA), kollagen samt kollagengeler, friflytande och adherent. En 

tredjedel av odlingarna färgades med kristallviolett för att studera morfologin, en 

tredjedel odlades vidare med TGFβ-tillsats och resterande tredjedel odlades vidare utan 

tillsats. Genuttryck hos fibroblasterna studerades genom ribonukleinsyraextraktion, 

komplementär deoxyribonukleinsyra syntes och påföljande realtids polymeras chain 

reaction. 

Resultat: Grunduttrycket av fibrosmarkörer påverkades kraftigt av odlingssubstratet. 

CTGF och SEMA7A uttrycktes starkast på kollagenbehandlad plast eller på adherent 

kollagengel, αSMA uttrycktes starkast på 0,3 % polyHEMA eller kollagengeler, och 

kollagen I uttrycktes starkast på kollagengeler. TGFβ-svaret varierade också beroende 

på substrat. CTGF, kollagen I och αSMA ökades mycket på bland annat polyHEMA-

behandlad plast och SEMA7A på friflytande kollagengel. Detta kan, åtminstone delvis, 

förklaras av förändringar i grunduttryck på olika substrat. 

Slutsats: Substratet påverkade tydligt genuttrycket av fibrosmarkörer. Detta är sannolikt 

kopplat till hur cellerna interagerar med omgivningen, genom till exempel integriner 

samt med cytoskelettets förändringar som styr cellens form. Fortsatta studier behövs för 

att klargöra bakomliggande mekanismer. 

Nyckelord: Fibroblaster, fibrosmarkörer, TGFβ, odlingssubstrat  

  



Importance of fibroblasts interaction with surrounding substrates for 

gene expression of fibrosis markers 

 

ABSTRACT 

Introduction: Fibrosis is caused by overproduction of tissue components by fibroblasts 

and leads to scarring. Fibroblast activity in tissue healing is controlled by several 

factors, such as transforming growth factor beta (TGFβ) and mechanical stimuli. There 

are several different fibrosis markers, such as connective tissue growth factor (CTGF), 

α-smooth muscle actin (αSMA), collagen I and semaphorin 7A (SEMA7A). 

Aim: The aim of the study was to study how fibroblasts' interaction with surrounding 

substrates affected cell morphology and the expression of fibrosis markers, given that 

this is sparsly investigated in the literature. 

Materials and methods: Human skin fibroblasts were grown on adhesion plastic 

untreated or coated with various concentrations of poly-2-hydroxyethyl methacrylate 

(polyHEMA), collagen and collagen gels, free-floating and attached. One-third of the 

cultures were stained with crystal violet to study the morphology, one-third were further 

cultured with TGFβ and the remaining third was further cultured without addition of 

TGFβ. Gene expression of the fibroblasts was studied by ribonucleic acid extraction, 

complementary deoxyribonucleic acid synthesis and real-time polymerase chain 

reaction. 

Results: The basic expression of fibrosis markers was strongly affected by the culture 

substrate. CTGF and SEMA7A were most strongly expressed on collagen-coating or on 

attached-gel, αSMA was most strongly expressed on 0.3% polyHEMA or gels, and 

collagen I most strongly expressed on gels. The TGFβ response also varied depending 

on the substrate. CTGF, collagen I and αSMA increased on, among others, polyHEMA-

coated plastics and SEMA7A responded most on free-floating gel. This may, at least 

partly, be explained by changes in basic expression on different substrates. 

Conclusion: The substrate clearly influences the gene expression of fibrosis markers. 

This is probably linked to how the cells interact with the environment, for example 

through integrin as well as with cytoskeletal changes that control the cell form. Further 

studies are needed to clarify the underlying mechanisms. 

Keywords: Fibroblasts, fibrosis markers, TGFβ, culture substrates  



FÖRKORTNINGSLISTA 

αSMA – α-smooth muscle actin  

A – adherent 

BSA – bovint serum albumin  

cDNA – komplementärt DNA 

CTGF (CCN2) – connective tissue growth factor 

CT-värde – cykeltröskelvärde 

DMEM – Dulbecco´s Modified Eagle Medium 1X, GlutaMAX 

DNA – deoxyribonukleinsyra  

dNTP – fria nukleotider 

dsDNA – dubbelsträngat DNA 

ECM – extracellulär matrix 

FBS – fetalt bovint serum  

FF – friflytande 

PBS – Dulbecco´s Phosphate Buffered Saline  

PCR – polymeras chain reaction  

polyHEMA – poly-2-hydroxyethyl methacrylate  

RNA – ribonukleinsyra  

SEMA7A – semaforin 7A 

ssDNA – enkelsträngat DNA 

TGFβ – Transforming growth factor beta  

 

 

 

  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION .......................................................................................................... 1 

Vävnadsreparation och fibros i huden ..................................................................... 1 

Fibroblaster och myofibroblaster ............................................................................. 2 

TGFβ ............................................................................................................................ 2 

Markörer för fibros .................................................................................................... 3 

Cellodling på olika substrat ....................................................................................... 4 

polyHEMA ............................................................................................................... 4 

Kollagen ................................................................................................................... 4 

Kollagengel .............................................................................................................. 4 

Analys av cellmorfologi .............................................................................................. 5 

Analys av mRNA uttryck ........................................................................................... 5 

Syfte ............................................................................................................................. 6 

MATERIAL OCH METOD .......................................................................................... 7 

Cellodling ..................................................................................................................... 7 

Kollagen och polyHEMA behandling av adhesionsplast ........................................ 7 

Preparering av kollagengel ........................................................................................ 7 

Utsådd av celler på olika substrat ............................................................................. 8 

Färgning med kristallviolett ...................................................................................... 8 

TGFβ-tillsats ............................................................................................................... 8 

RNA extraktion och cDNA syntes ............................................................................. 9 

qPCR .......................................................................................................................... 10 

Beräkning av relativt genuttryck och statistik ...................................................... 10 

Etiska överväganden ................................................................................................ 11 

RESULTAT ................................................................................................................... 12 

Morfologi ................................................................................................................... 12 



Utbyte och kvalitet av RNA ..................................................................................... 13 

CT-värden ................................................................................................................. 13 

Grunduttryck av fibrosmarkörer på olika substrat .............................................. 13 

αSMA ..................................................................................................................... 13 

CTGF ..................................................................................................................... 14 

Kollagen I ............................................................................................................... 14 

SEMA7A ................................................................................................................ 14 

TGFβ effekter............................................................................................................ 15 

Kontraktionsförmåga ............................................................................................. 15 

TGFβ effekt på fibrosmarkörer ............................................................................. 16 

DISKUSSION ............................................................................................................... 20 

polyHEMA som substrat ......................................................................................... 20 

Kollagen som substrat .............................................................................................. 21 

Kollagengeler som substrat ..................................................................................... 22 

Studiens begränsningar samt vidare studier ......................................................... 23 

Slutsats ....................................................................................................................... 23 

REFERENSER ............................................................................................................. 25 

BILAGA 1 .........................................................................................................................  

BILAGA 2 .........................................................................................................................  

BILAGA 3 .........................................................................................................................  

BILAGA 4 .........................................................................................................................  

BILAGA 5 .........................................................................................................................  

 

 

 



1 

 

INTRODUKTION 

Hudens bindvävslager kallas för dermis och det är lagret som ligger mellan epidermis 

och hypodermis. Fibroblaster är den vanligaste celltypen i dermis men det förekommer 

flertalet andra celler också, exempelvis fettceller (adipocyter) och mastceller. Dermis 

består till stor del av kollagenfibrer men även elastiska fibrer samt extracellulär matrix 

(ECM). Skillnaden mellan kollagenfibrer och elastiska fibrer är att elastiska fibrer 

möjliggör utsträckning som inte är permanent. Detta på grund av att elastiska fibrer 

består av elastin och mikrofibriller (1). Kollagen däremot består av kollagenfibriller som 

tillsammans bildar tjockare kollagenfiber formade som trippelhelix (2).   

ECM är substansen mellan celler vilken ständigt förändras genom nysyntes och 

nedbrytning. Komponenterna i ECM påverkar cellulär proliferation, differentiering, 

adhesion och migration (3). Ärrbildning orsakas av överproduktion av ECM proteiner 

(exempelvis kollagen och fibronektin) samt genom att normal vävnad ersätts av αSMA 

uttryckande myofibroblaster (4). 

Vävnadsreparation och fibros i huden 

Hudens vävnadsreparationsprocess går till på olika sätt beroende på hur omfattande 

hudskadan är. En ytlig skada åtgärdas genom nybildning av epidermis med epitelceller 

som proliferar, alltså en regeneration. Vid en djupare och mer omfattande vävnadsskada 

där inte endast epidermis utan även dermis tagit skada kan inte vävnaden återbyggas 

utan skadad vävnad ersätts med ärrvävnad, vilket benämns reparation. Ärrvävnad har 

inte samma struktur som oskadad dermis, bland annat ligger kollagenfibrerna i 

vävnaden strukturerade på olika sätt (5).   

Fibros orsakas av en längre tids upprepad reparation och fortgående immunrespons i 

vävnad. Upprepad reparation och immunrespons innebär att produktionen av 

extracellulära matrix komponenter, exempelvis kollagen, ökar i vävnaden vilket kan 

leda till förhårdnad samt ärrbildning i vävnaden. När syntesen av nytt kollagen går 

fortare än nedbrytningen av existerande kollagen ökar den totala mängden kollagen i 

närheten av skadan över tid och det orsakar fibros (6).  
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Fibroblaster och myofibroblaster  

Fibroblaster är spolformade celler som under optimala förhållanden proliferar lätt vilket 

medför att det relativt snabbt kan uppkomma en riklig mängd celler. Fibroblaster har 

uppgifter i frisk vävnad, genom att upprätthålla vävnadshomeostas (7). Syntes av 

kollagenfibrer och elastiska fibrer samt ECM komponenter sker också från 

fibroblasterna (1). Fibroblaster är en dynamisk celltyp med stor anpassningsförmåga. 

Anpassningsförmågan medför svårigheter vid in vitro studier eftersom studierna inte 

med säkerhet kan sägas återspegla cellernas beteende in vivo då fibroblasterna anpassas 

till in vitro modellen (8). 

Vid vävnadsskada aktiveras fibroblaster och differentierar till myofibroblaster vilka är 

α-smooth muscle actin (αSMA) positiva (6, 7) (Figur 1). Myofibroblaster är kontraktila 

fibroblaster vars cytoskelett påminner om gallmuskelcellers och myofibroblaster deltar i 

läkningsprocessen genom kontraktion och frisättning av proteiner som bildar ECM (7–

9). För kraftig kontraktion och produktion av ECM komponenter kan dock leda till 

ärrbildning vilket kan orsaka problem funktionellt och kosmetiskt (7).  

TGFβ 

Transforming growth factor beta (TGFβ) är en cytokin som sekreteras och överuttrycks 

av många olika aktiverade celler vid vävnadsskada, bland annat från aktiverade 

Figur 1. Fibroblast differentiering till myofibroblaster. Denna differentiering regleras av både lösliga 

faktorer och mekanisk påverkan via extracellulär matrix. Myofibroblaster påverkar i sin tur fibroblaster så 

att ytterligare myofibroblaster genereras. TGFβ, transforming growth factor beta. ECM, extracellulär 

matrix. αSMA, α-smooth muscle actin.  
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trombocyter, lymfocyter, fibroblaster, granulocyter och epitelceller (6, 10). TGFβ är 

profibrotisk och en viktig del av att fibroblaster aktiveras (6). TGFβ har stor påverkan 

på ECM genom att exempelvis reglera syntes och nerbrytning av vissa specifika ECM 

komponenter (3). Det finns fem stycken TGFβ-peptider (TGFβ 1-5) vilka liknar 

varandra och har liknande funktioner (3). Humana isoformer är TGFβ 1-3 men främst är 

det TGF-β1 isoformen som är relaterad till vävnadsfibros (6). 

Markörer för fibros  

Uttryck av TGF-β1 stimulerar bland annat till uttryck av connective tissue growth factor 

(CTGF, även CCN2) (11). CTGF är en tillväxtfaktor med inflammatorisk och 

profibrotisk effekt (4). Vid vävnadsskada överuttrycks CTGF (11) och det resulterar i 

bland annat stimulering av adhesion och ECM men även påverkan på aktiviteten av 

TGFβ. CTGF är alltså både mediator och markör för fibros (12). CTGF verkar 

eventuellt som en mer specifik tillväxtfaktor för processer som berör bindväv, 

exempelvis sårläkning och fibrotiska tillstånd (13).  

Markören αSMA nyttjas vanligen för att studera myofibroblaster eftersom αSMA är 

unikt för myofibroblaster. Eftersom myofibroblaster har stor kontraktionsförmåga har 

αSMA troligen en viktig roll vid reglering av kontraktionsförmågan men kopplingen är 

för närvarande oklar. Markören αSMA är profibrotisk och det finns samband mellan 

αSMA och ökad produktion av kollagen samt ECM proteiner (9).   

Kollagen syntetiseras av både fibroblaster och myofibroblaster men produktionen är 

störst av myofibroblaster (14). Kollagen finns i många olika former beroende på 

polypeptidkedjornas formation men kollagen typ I är det vanligaste kollagenet i human 

hud (15). När syntetiseringen av kollagen sker fortare än nedbrytningen bildas fibrotiska 

ärr som nästan uteslutande innehåller kollagen av typ I (14).    

Semaforiner är en grupp av proteiner vilka kan utsöndras eller finnas som 

membranbundna proteiner. En variant av proteinerna är semaforin 7A (SEMA7A) 

vilken har funktioner inom bland annat inflammations- och immunförsvarsrespons. 

Utöver det är SEMA7A ett viktigt protein för reglering av fibros genom att reglera 

TGFβ stimulering, inklusive stimulering av ECM proteiner och uttryck av CTGF. 

Samtidigt som SEMA7A är viktig för induktionen av TGFβ vid vävnadsfibros är det 

SEMA7A som stimuleras av TGFβ (16).  
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Cellodling på olika substrat 

Fibroblaster är mesenkymala, adherenta celler som kan odlas från primärkulturer på 

särskild odlingsplast med tillsats av näringsmedium, serum och eventuellt antibiotika. 

Fibroblaster som kommer från primärkulturer kan odlas i ett ganska stort antal passager 

(subkulturer) (17).  

polyHEMA 

Behandling med poly-2-hydroxyethyl methacrylate (polyHEMA) resulterar i att cell 

adhesionen och tillväxten försämras och därför kan polyHEMA användas för att 

förhindra att fibroblaster fäster till odlingsytan (18). Detta kan nyttjas vid cellodling då 

koncentrationen av polyHEMA som nyttjas vid behandling av odlingsplasten kan 

varieras mellan olika brunnar för att ge olika vidhäftningsmöjligheter till plasten. Olika 

vidhäftningsmöjligheter resulterar i att cellerna får olika form och adhesionsförmåga 

och det är av intresse eftersom studier har visat på att cellers form är starkt kopplad till 

exempelvis DNA-syntesen i cellerna (19).  

Kollagen  

Kollagen är ett biologiskt adhesiv som underlättar celltillväxt och celladhesion. 

Eftersom kollagen kan nyttjas för en bättre vidhäftning och tillväxt är det ett bra 

material för plastbehandling om detta önskas till cellodlingen. Vid behandling med 

kollagen har det generellt ingen betydelse för varifrån kollagenet härstammar. Kollagen 

interagerar med celler vilket medieras av fibronektin och integriner (18).  

Kollagengel 

För att närmare efterlikna in vivo processen av hur fibroblaster växer och sprids kan 

tredimensionella kollagengeler nyttjas vid odling. Gelerna kan gjutas fast på substratet 

(adherent) eller tillverkas för att inte fästa och istället flyta ovanför substratet 

(friflytande) (20). Kontraktionen som bildas i friflytande gel liknar vävnaden i dermis. 

Adherent gel kan däremot liknas vid granulationsvävnads elasticitet (21).  

Gel för cellodling kan produceras av olika komponenter. Kollagen I är det vanligaste 

matrix proteinet som nyttjas för att tillverka tredimensionella matrix modeller in vitro 

(20). Vanligen nyttjas 1–2 mg/mL kollagen för producering av kollagengel. Utöver 

kollagen krävs det att gelen är isoton och innehåller odlingsmedium (21).  
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Analys av cellmorfologi 

Cellers morfologi kan studeras med hjälp av flertalet olika färgningsmetoder, 

exempelvis genom färgning med kristallviolett, metylenblått och toluidinblått (22). 

Adherenta celler på odlingsplast kan infärgas med exempelvis kristallviolett. Vid 

celldöd förlorar celler adhesionsförmågan vilket innebär att det endast är levande celler 

som kan färgas. Efter färgning kan cellerna studeras i mikroskop (23).  

Förväntad cellmorfologi och tension när fibroblaster odlas på olika substrat finns 

sammanfattad i Bilaga 1. 

Analys av mRNA uttryck  

För att studera genuttryck krävs isolerat RNA vilket sedan kan analyseras. Ett exempel 

på hur RNA kan isoleras är när TRIzol reagens nyttjas för kemisk lysering följs det av 

tillsats av kloroform och centrifugering som separerar lösningen i olika faser. Efter 

centrifugering har ribonukleinsyra (RNA) ansamlats i vattenfasen vilket är det översta 

skiktet av lösningen. Proteiner från provet hamnar i fenolfasen och DNA material 

ansamlas i pellet (24).  

Efter extraktion kan nukleinsyramaterialet analyseras med avseende på 

nukleinsyrakoncentration och provets renhet. Instrumentet NanoDrop från Thermo 

Scientific är ett exempel på ett instrument som kan genomföra dessa analyser genom 

spektrofotometri. Analysen på NanoDrop kan detektera och kvantifiera nukleinsyror i 

koncentrationer från 1 ng/µL och renheten bedöms genom en kvot mellan mätningar på 

två våglängder (260 nm / 280 nm) (25). 

Komplementärt DNA (cDNA) syntetiseras från extraherat enkelsträngat RNA med hjälp 

av enzymet omvänt transkriptas, primers komplementära till RNA-sekvensen som ska 

studeras och fria nukelotider (dNTP). Det syntetiserade cDNA materialet nyttjas sedan 

till polymeras chain reaction (PCR) (26).  

PCR är en känslig teknik som används för att detektera och amplifiera dubbelsträngat 

genetiskt material. PCR kan genomföras både som en kvalitativ och en kvantitativ 

analys. För att genomföra en PCR behövs sekvensspecifika primrar, DNA templat, 

dNTP och DNA polymeras (27). PCR reaktionen bygger på denaturering, annealing och 

elongering vilket sker genom termiska cykler. Vid denaturering blir dubbelsträngat 
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DNA (dsDNA) till enkelsträngat DNA (ssDNA). Annealing innebär att 

sekvensspecifika primers binder in till ssDNA. Elongeringen är när DNA polymeras 

förlänger primern genom att sätta på dNTP vilka är komplementära mot ssDNA. Genom 

PCR bildas nya DNA templat (dupelx) som består av ssDNA, primer och dNTP (27). 

Kvantitativ realtids PCR (qPCR) är en variant av nukleinsyra-amplifiering då det sker 

både en kvantifiering av materialet och samtida detektion under analysens gång. Det 

innebär att resultatet av amplifieringen kan ses per PCR cykel. Genom att kombinera 

qPCR med omvänd transkription kan mRNA indirekt kvantifieras genom att mRNA 

först omvandlas till cDNA på vilket det sedan görs en kvantitativ qPCR (27). 

Syfte 

Studiens syfte var att studera hur fibroblasters interaktion med omgivande substrat 

påverkade cellmorfologi och uttrycket av fibrosmarkörer, då detta är outrett i 

litteraturen. Frågeställningen var: Hur påverkas fibroblasters genuttryck av 

fibrosmarkörer av omgivningen som fibroblasterna odlas på/i?  
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MATERIAL OCH METOD 

Cellodling  

Humana fibroblaster odlade från dermis från kasserad hud vid plastikkirurgi skördades 

och förvarades fryst. Till studien nyttjades fibroblaster från primär kultur passage 8 som 

odlades i odlingsflaskor (Sarstedt AG& Co, Nümbrecht, Tyskland) med en tillväxtyta 

på 175 cm2 innehållande 25 mL Dulbecco´s Modified Eagle Medium (DMEM) 1X, 

GlutaMAX (Gibco, Thermo Fisher, Paisley, United Kingdom) med tillsats av 10 % 

fetalt bovint serum (FBS) (Gibco, Thermo Fisher, Grand Island, USA) och 10 µg/mL 

gentamicin (Sigma, St. Louis, USA). Odlingsplattor av steril adhesionsplast (Well 

Standard, Sarstedt AG & Co, Nümbrecht, Tyskland), 6-hålsplattor. Vardera brunnens 

tillväxtyta var 8,87 cm².  

Vid 80–100 % celltäthet i odlingsflaskor påbörjades trypsinering. DMEM med 10 % 

FBS hälldes av och tillväxtytan tvättades två gånger med 10 mL Dulbecco´s Phosphate 

Buffered Saline (PBS) (Gibco, Thermo Fisher, Paisley, United Kingdom). Därefter 

tillsattes 2 mL trypsin (Gibco, Thermo Fisher, Grand Island, USA) till cellerna och 

flaskorna inkuberades 5 minuter i värmeskåp 37°C. Efter trypsinverkan sköljdes 

fibroblaster och trypsin upp i DMEM med 10 % FBS som pipetterades till plaströr. 20 

µL räknades i Bürkerkammare och resterande suspension centrifugerades 5 minuter 240 

g. Supernatanten avlägsnades och pelleten resuspenderades i 1 mL DMEM med 10 % 

FBS. 

Kollagen och polyHEMA behandling av adhesionsplast 

Koncentrationer för polyHEMA-behandling bereddes från stamlösning 12 % 

polyHEMA (Santa Cruz Biotechnology, AH diagnostics AB, Solna, Sweden) med 

etanol 95 %. Koncentration för kollagenbehandling (100 µg/mL) bereddes av 1X PBS 

och 3 mg/mL bovint kollagen (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA). PolyHEMA-brunnar 

behandlades med 1,3 mL och kollagenbrunnar med 1 mL. Inkubering av polyHEMA- 

och kollagen-behandlade plattor skedde i värmeskåp 37°C 24 timmar.   

Preparering av kollagengel 

Förbehandling av odlingsbrunn för friflytande (FF) gel gjordes med 2 mL 2 % bovint 

serum albumin (BSA) (Sigma, St. Louis, USA). Förbehandlade brunnar placerades i 

sterilt dragskåp i 3 timmar. Därefter tvätt med 1 mL PBS (Gibco) en gång innan fortsatt 
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plastbehandling. Lösningar för geler bereddes på is med 3 mg/mL bovint kollagen 

(Sigma), 10 X PBS, sterilt H2O och 1 M NaOH till en kollagenkoncentration på 1952 

µg/mL samt 1 X PBS och 26 mM NaOH. Gelbrunnar behandlades med 1 mL 

kollagengellösning och inkuberades i värmeskåp 37°C i 24 timmar. 

Utsådd av celler på olika substrat 

Samtliga polyHEMA- och kollagen-behandlade brunnar (ej geler) tvättades en gång 

med 1 mL PBS innan respektive cellsuspension tillsattes. 100 000 fibroblaster utodlades 

till varje brunn i 2 mL DMEM med 10 % FBS per brunn. Plattorna inkuberades i 37°C i 

24 timmar. Efter 24 timmar avlägsnades mediet med vakuumsug och 2 mL serumfritt 

medium tillsattes till vardera brunnen. Serumfritt medium bestod av DMEM (Gibco) 

utan FBS-tillsats. Efter tillsats av serumfritt medium inkuberades plattorna i 37°C i 24 

timmar.  

Färgning med kristallviolett 

Efter 24 timmar avlägsnades mediet från polyHEMA- och kollagen-brunnar för 

kristallviolettfärgning. Gelerna lades med hjälp av spatel och pincett i nya sterila 

brunnar och metanol tillsattes till substraten för 20 minuter fixering. Metanolen 

avlägsnades och kristallviolett (crystal violet 1 g, 150 mL H2O och 50 mL metanol) 

tillsattes. Efter 30 minuter i kristallviolett blånades cellerna och gelerna i kranvatten tills 

vattnet blev klart. 2 mL MilliQ H2O tillsattes till brunnarna och geler lades i 50 mL 

MilliQ H2O. MilliQ H2O för gelerna byttes en gång om dagen till dess att gelen inte 

längre läckte färg. Efter kristallviolettfärgning studerades fibroblasterna i inverterat 

fasmikroskop.  

TGFβ-tillsats 

24 timmar efter byte till serumfritt medium tillsattes 5,0 ng/mL TGFβ till 

odlingsbrunnar som skulle ha TGFβ-tillsats. TGFβ-koncentrationen bereddes från 

stamlösning TGFβ 50 µg/mL (Sigma, St. Louis, USA) med DMEM (Gibco) utan FBS-

tillsats. Spädningslösningen innehöll 0,1 % BSA. Efter tillsats inkuberades brunnarna 

ytterligare 24 timmar.  

Odlingsbrunnar utan TGFβ-tillsats inkuberades fortsatt 24 timmar.  
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RNA extraktion och cDNA syntes 

24 timmar efter TGFβ-tillsats avlägsnades mediet och 350 µL TRIzol (Ambion, Thermo 

Fisher, Carlsbad, USA) tillsattes till vardera brunnen oavsett TGFβ-tillsats eller ej. 

Inkubering med TRIzol i 5 minuter i dragskåp. Gelerna förflyttades med hjälp av spatel 

och pincett över till 15 mL plaströr (Sarstedt Inc Tube) och centrifugerades 5 minuter 

2 000 g innan TRIzol tillsattes. Efter TRIzol-tillsats till gelen vortexades lösningen i 5 

minuter.  

TRIzol med lyserade celler (från brunnar och geler) överfördes till mikrocentrifugrör 

och 0,2 mL kloroform per mL TRIzol tillsattes till vardera prov. Proven blandades med 

vortex och inkuberades sedan 2–3 minuter i rumstemperatur. Proven centrifugerades 15 

minuter, 4°C, 12 000 g. Efter centrifugering pipetterades ungefär 150 µL av vattenfasen 

till nya mikrocentrifugrör och 0,5 mL isopropanol per mL TRIzol tillsattes. Proverna 

blandades med vortex och inkuberades 10 minuter i rumstemperatur. Efter inkuberingen 

centrifugerades proven 10 minuter, 4°C, 12 000 g. 

Supernatanten avlägsnades och pelleten tvättades i 1 mL etanol 75 % per mL TRIzol. 

Blandades på vortex. Proverna centrifugerades 10 minuter, 4°C, 7 500 g. Supernatanten 

avlägsnades och proverna placerades på is med öppna lock. När etanolen avlägsnats helt 

tillsattes 20 µL RNase-Free Water (Qiagen, Göttingen, Tyskland). Blandning med 

vortex och inkubering 10 minuter vid 57°C i värmeblock. 

Efter inkuberingen i värmeblock blandades proverna med vortex och placerades på is. 

Därefter analyserades RNA koncentration i 1 µL provmaterial med NanoDrop2000 

(Thermo Scientific, Madison, USA). Utifrån RNA koncentrationerna bereddes lösningar 

på 10 µL innehållande 420 ng RNA. Lösningarna bereddes på is med RNase-Free 

Water (Qiagen).   

2X RT Mastermix kit (Applied Biosystems, Thermo Fisher, Stockholm, Sverige) 

beredes på is och vortexades. Mastermixens komponenter och volymer beskrivs i Bilaga 

2. Den totala volymen mastermix per cDNA-rektion var 10 µL per prov. 

Provlösning (10 µL, 420 ng RNA) blandades med mastermix (10 µL) genom pipettering 

och därefter snabb mikrocentrifugering. Proverna sattes in i Tgradient (Biometra, 
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Göttingen, Tyskland) och program för cDNA startades upp. Program för cDNA syntes 

(25°C i 10 minuter, 37°C i 120 minuter, 85°C i 5 minuter och sedan 4°C).  

qPCR 

Till qPCR nyttjades en QuantStudio 3 (Thermo Fisher Scientific, Singapore, Republic 

of Singapore). Mastermix kit (Applied Biosystems, Thermo Fisher, Stockholm, Sverige) 

för qPCR bereddes och komponenterna samt volymerna beskrivs i Bilaga 2. Sex olika 

sorters mastermix med olika prober bereddes. Proberna som nyttjades var GAPDH, 

18S, COL1A1, CCN2, ACTA2 och SEMA7A (Applied Biosystems, Thermo Fisher, 

Stockholm, Sverige) och ordernummer har beskrivits i Bilaga 2. Proberna valdes 

generellt ut enligt kriteriet att proberna överbryggade exoner för att inte fånga upp 

genomiskt DNA. Proberna vortexades noggrant innan tillsats till respektive mastermix 

och efter tillsatsen vortexades även mastermixerna noggrant. Den totala volymen för 

mastermixen var 9 µL per prov. 

cDNA hölls på is. 9 µL mastermix inklusive primer och 1 µL cDNA blandades samman 

med pipett till 10 µL reaktionsvolym för qPCR i brunnar på MicroAmp EnduraPlate 

(Applied Biosystems, Thermo Fisher, Singapore, Republic of Singapore). Därefter 

förslöts plattan och brunnarna med plastfilm. Plattan centrifugerades 5 minuter 2000 g 

och sedan startades qPCR i QuantStudio 3. Program för qPCR (50°C i 2 minuter, 95°C i 

10 minuter, 95°C i 15 sekunder och 60°C i 1 minut) upprepat i cykler tills 

cykeltröskelvärden (CT) framtagits för samtliga prover.  

Beräkning av relativt genuttryck och statistik 

PCR effektiviteten antogs vara en dubblering av DNA per amplifieringscykel, det vill 

säga 2,0, i beräkningarna. Genuttrycken hos fibroblasterna bestämdes genom 2ΔCT av 

uttrycken av fibrosmarkörer mot referensgenen GAPDH, som förväntades vara stabil. 

Genuttrycken jämfördes i form av medelvärde av tekniska replikat (n=3) och 

standardavvikelse. För effekterna av TGFβ beräknades också effekterna faktor-baserat 

(fold-change).  

Dessutom studerades även fibroblasters struktur och adhesion vid odling på olika 

substrat. Resultaten från morfologistudierna kunde inte nyttjas för statistiska 

beräkningar.  
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Etiska överväganden 

Den etiska problematik som skulle kunna tänkas föreligga med studien är om 

ursprunget för primärkulturen skulle ges till känna. Den problematiken avlägsnas dock 

genom att ursprunget är okänt av författaren till studien.  



12 

 

RESULTAT 

Till grund för studien låg fyra separata förstudier avseende optimering av 

plastbehandling och kollagengeler vars resultat redovisas i Bilaga 3.  

Morfologi 

Fibroblaster odlade på obehandlad adhesionsplast uppvisade väl utsträckta cellformer, 

spolformade celler med god adhesion (Figur 2). Intill odlingsbrunnens kant uppvisade 

fibroblasterna sporadiskt en mindre utsträckt form. Formförändringen utmed brunnens 

kanter förekom vid samtliga odlingsförhållanden.  

Fibroblaster vilka odlats på kollagenbehandlad adhesionsplast (100 µg/mL kollagen) 

antog en spolformad form som liknade fibroblaststrukturen vid odling på vanlig 

adhesionsplast (Figur 2). Cellerna hade god adhesionsförmåga och tension över den 

kollagenbehandlade plasten.  

Vid odling på 0,075 % polyHEMA-behandlad plast uppvisade fibroblasterna en något 

sämre adhesion genom en mindre utsträckt form (Figur 2). Somliga celler antog en 

relativt rundad struktur men majoriteten utvecklade spolformen men med kortare 

struktur.  

Fibroblaster som odlats på 0,15 % polyHEMA-behandlad adhesionsplast uppvisade en 

rundad struktur där enskilda celler hade en något utsträckt spolform (Figur 2). Cellernas 

adhesion och migration var kraftigt försämrad jämfört vid behandling med 0,075 % 

polyHEMA.  

Cellstrukturen hos fibroblaster vilka odlades på 0,3 % polyHEMA-behandlad 

adhesionsplast påminde om utseendet hos fibroblaster från 0,15 % polyHEMA-

behandlad plast. Fibroblasterna var rundade med förekomst av enstaka utdragna, 

spolformade celler (Figur 2).  

Fibroblaster vilka odlats på adherent kollagengel (A) uppvisade varierad cellform, 

utsträckning/tension (Figur 2). Fibroblasterna vilka odlats på friflytande kollagengel 

(FF) uppvisade också varierande cellform men med lägre tension än fibroblaster på 

adherent gel (Figur 2). 
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Utbyte och kvalitet av RNA 

Utbyte av RNA samt kvalitet, angivet som absorbanskvot mellan 260 och 280 nm, har 

angivits i Bilaga 4. Både utbyte och kvalitet möjliggjorde fortsatt analys av mRNA. 

CT-värden 

Resultatet från qPCR är angivet som cykeltröskel (CT)-värden. Dessa har redovisats i 

Bilaga 5 för denna studie. 

Grunduttryck av fibrosmarkörer på olika substrat 

Grunduttrycket av fibrosmarkörerna hos fibroblaster som odlats på obehandlad plast var 

genomgående lågt men inte alltid lägst. Uttrycket av fibrosmarkörerna som analyserats 

var ofta relativt högt hos fibroblaster som odlats på gel men uttrycket var alltid större 

hos fibroblaster från A gelen än från FF gelen. 

αSMA 

Uttrycket av αSMA var störst hos fibroblaster vilka odlats på A gel men uttrycket var 

stort även för FF gel och 0,3 % polyHEMA-behandling (Figur 3). Lägst αSMA uttryck 

Figur 2. Fibroblaster odlade på olika substrat. Kollagen, fibroblaster odlade på kollagenbehandlad (100 

µg/mL) plast. PH 0,075 %, fibroblaster odlade på 0,075 % poly-2-hydroxyethyl methacrylate 

(polyHEMA)-behandlad adhesionsplast. PH 0,15 %, fibroblaster odlade på 0,15 % polyHEMA-

behandlad plast. PH 0,3 %, fibroblaster vilka odlats på 0,3 % polyHEMA-behandlad plast. A gel visar på 

fibroblaster som odlats på adherent kollagengel och FF gel visar på fibroblaster vilka odlats på friflytande 

kollagengel. 
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sågs hos fibroblasterna vilka odlats på vanlig adhesionsplast. Fibroblaster odlade på 

kollagenbehandlad plast visade ett αSMA uttryck som var relativt lågt jämfört med 

αSMA-uttrycket från fibroblaster på andra substrat.  

CTGF 

Grunduttrycket av fibrosmarkören CTGF var genomgående lågt (Figur 3). Fibroblaster 

som odlats på kollagenbehandlad adhesionsplast uppvisade dock ett kraftigt förhöjt 

uttryck av CTGF jämfört med övriga substrat. Fibroblaster som odlats på FF gel och A 

gel uppvisade också ett högre uttryck av CTGF. Uttrycket av CTGF hos fibroblaster 

vilka odlats på obehandlad adhesionsplast liknade uttrycket av CTGF hos fibroblaster 

som odlats på polyHEMA-behandlad plast.  

Kollagen I 

Fibroblasters grunduttryck av kollagen I påverkades av substraten (Figur 3). Störst 

uttryck av kollagen I sågs hos fibroblaster vilka odlats på A gel och därefter följde 

fibroblaster odlade på FF gel. Lägst uttryck sågs hos fibroblaster odlade på vanlig 

adhesionsplast. Fibroblaster vilka odlats på kollagenbehandlad plast hade ett uttryck av 

kollagen I som likande det hos fibroblaster odlade på plast behandlad med 0,15 % 

polyHEMA. 

SEMA7A 

Grunduttrycket av SEMA7A var klart högst hos fibroblaster vilka odlats på 

kollagenbehandlad plast jämfört med fibroblaster från andra substrat (Figur 3). 

Grunduttrycket hos fibroblaster från A gelen hade också ett högt uttryck av SEMA7A 

jämfört med andra substrat. Fibroblaster från FF gel hade ett uttryck av SEMA7A som 

låg ganska nära uttrycket vid andra substrat. 
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TGFβ effekter 

Kontraktionsförmåga  

Efter tillsats och inkubering med TGFβ uppvisade FF gelen ett betydligt mer 

kontraherat utseende än motsvarande FF gel utan TGFβ (Figur 4). På A geler syntes 

ingen påverkan av TGFβ, A gelerna satt fast i botten på brunnarna.  

Figur 4. Friflytande (FF) gel som inkuberats med (TGFβ+) respektive utan (TGFβ –) tillsats av 

transforming growth factor beta (TGFβ).  
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Figur 3. Grunduttryck av fibrosmarkörer hos fibroblaster odlade på olika substrat. Fibroblaster odlades på 

kollagenbehandlad och obehandlad adhesionsplast samt på friflytande (FF) kollagengel och adherent (A) 

kollagengel. Fibroblaster odlades dessutom på 0,075 %, 0,15 % och 0,3 % poly-2-hydroxyethyl 

methacrylate (polyHEMA)-behandlad (PH) adhesionsplastplast. αSMA, α-smooth muscle actin. CTGF, 

connective tissue growth factor. SEMA7A, semaforin 7A. Medelvärden och standardavvikelse av triplikat 

i ett försök, n=3. 
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TGFβ effekt på fibrosmarkörer 

TGFβ förhöjde generellt fibrosmarköruttrycket hos fibroblaster vilka odlats på 

adhesionsplast men påverkans storlek varierade mellan fibrosmarkörerna som 

studerades (Figur 5). Fibroblaster vilka odlats med TGFβ-tillsats på vanlig 

adhesionsplast hade ett CTGF-uttryck som var kraftigt förhöjt, en ökning med faktor 

närmare 18, jämfört med fibroblaster vilka odlats utan TGFβ-tillsats.  

Även hos fibroblaster odlade på kollagenbehandlad adhesionsplast resulterade TGFβ-

tillsats i ökat uttryck av fibrosmarkörerna (Figur 5). Uttrycket av CTGF förhöjdes 

kraftigt, ökning med faktor 5,6, jämfört med övriga fibrosmarkörer där ökningen av 

uttrycket var betydligt mer begränsad, ökning med ungefär faktor 1–2. Den relativa 

förändringen för CTGF och SEMA7A var dock lägre vid kollagenbehandlad plast än 

vid adhesionsplast, eftersom också grunduttrycket ökade på kollagen (Figur 3).    

För fibroblaster vilka odlats på 0,075 % polyHEMA-behandlad adhesionsplast ökade 

uttrycket av samtliga fibrosmarkörer vid TGFβ-tillsats (Figur 5). Kollagen I svarade 

bättre, ökning med faktorn 3,7, på TGFβ vid 0,075 % polyHEMA-behandling än vid 

adhesionsplast, detta trots att grundnivån också var högre vid 0,075 % polyHEMA-

behandling. 

Hos fibroblaster vilka odlats på 0,15 % polyHEMA-behandlad adhesionsplast syntes att 

TGFβ-tillsats resulterade i förhöjt fibrosmarköruttryck (Figur 5). CTGF och kollagen I 

förhöjdes kraftigt, ökning med faktor 18 respektive 4,5, som svar på TGFβ. Jämfört med 

vanlig adhesionsplast svarade kollagen I betydligt starkare efter tillsats av TGFβ vid 

0,15 % polyHEMA-behandling. 

Generellt påverkade TGFβ-tillsats så att uttrycket av fibrosmarkörerna förhöjdes men 

undantaget var uttrycket av αSMA som vid 0,3 % polyHEMA-behandlad plast och 

adherent gel var högre utan TGFβ-tillsats än vid tillsats (Figur 5). αSMA uttrycket som 

svar på TGFβ vid 0,3 % polyHEMA och adherent kollagengel beräknades minskas till 

hälften.  
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Figur 5. Uttryck av fibrosmarkörer hos fibroblaster på behandlad adhesionsplast beroende på tillsats av 

transforming growth factor beta (TGFβ). Fibroblasterna odlades ut på vanlig plast, kollagenbehandlad 

och 0,075 %, 0,15 % samt 0,3 % poly-2-hydroxyethyl methacrylate (polyHEMA) behandlad plast. 

αSMA, α-smooth muscle actin. CTGF, connective tissue growth factor. Koll I, kollagen I. SEMA7A 

semaforin 7A. Medelvärden och standardavvikelse av triplikat i ett försök, n=3. 
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Fibrosmarköruttrycket hos fibroblaster odlade på A gel påverkades beroende av TGFβ-

tillsats (Figur 6). När det gällde αSMA och kollagen I var uttrycket högre utan TGFβ-

tillsats men uttrycket av CTGF och SEMA7A ökade med en faktor på 5,9 respektive 3,8 

vid TGFβ-tillsats. Den största skillnaden för A gelen, ökning med faktor 5,9, utan och 

med TGFβ-tillsats uppmättes för markören CTGF.  

Fibrosmarkörer hos fibroblaster vilka odlats på FF gel hade vid TGFβ-tillsats ett högre 

genuttryck jämfört med odling utan TGFβ-tillsats (Figur 6). Det största uttrycket fanns 

hos markören kollagen I men det var markören SEMA7A vars uttryck ökade mest, med 

en faktor på 8,6, vid TGFβ-tillsats. För markören αSMA var ökningen av uttrycket 

mindre än hos övriga markörer efter TGFβ-tillsats, αSMA hade ökning med faktorn 1,2 

jämfört med övriga fibrosmarkörers ökning med faktor på 3,3–8,6.  

Effekterna av TGFβ på fibrosmarkörerna hos olika substrat har sammanfattats i tabell 1.  
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Figur 6. Fibroblasters uttryck av fibrosmarkörer på kollagengeler med och utan tillsats av transforming 

growth factor beta (TGFβ). Fibroblaster odlades på adherent kollagengel (A gel) och friflytande 

kollagengel (FF gel). αSMA, α-smooth muscle actin. CTGF, connective tissue growth factor. Koll I, 

kollagen I. SEMA7A, semaforin 7A. Medelvärden och standardavvikelse av triplikat i ett försök, n=3. 
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Tabell 1. Effekter av transforming growth factor beta (TGFβ) på fibrosmarkörer vid olika substrat. 1,0 är 

värdet utan tillsats av TGFβ (kontroll).  

αSMA, α-smooth muscle actin. CTGF, connective tissue growth factor. SEMA7A, semaforin 7A. PH, 

poly-2-hydroxyethyl methacrylate. FF, friflytande. A, adherent. 

  

  

Adhesions-

plast Kollagen PH 0,075 % PH 0,15 % PH 0,3 % 

FF 

gel 

A 

gel 

αSMA 1,4 1,4 1,4 1,4 0,5 1,2 0,5 

CTGF 17,8 5,6 16,2 18,0 7,3 3,8 5,9 

Koll I 2,4 2,2 3,7 4,5 1,5 3,3 0,8 

SEMA7A 3,6 1,3 2,4 3,8 2,2 8,6 3,8 
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DISKUSSION 

Resultatet från förstudier beskrivna i Bilaga 3 visade bland annat att polyHEMA-

behandling gav bästa resultat vid 37°C på adhesionsplast. Resultatet från studien visade 

på att fibroblaststrukturen påverkades av odlingssubstratet. Det sågs tydliga skillnader i 

form och adhesion mellan fibroblaster vilka odlats på obehandlad adhesionsplast och 

fibroblaster från övriga substrat. Undantaget var fibroblaster från kollagenbehandlad 

plast vilka morfologiskt liknade celler på obehandlad plast. Morfologin hos fibroblaster 

från kollagengelerna var dendritisk med längre cellextensioner i olika riktningar vilket 

överensstämmer med förväntat resultat presenterat i Bilaga 1.  

Grunduttrycket av fibrosmarkörerna varierade mellan fibroblaster från olika 

odlingssubstrat vilket tyder på att morfologi samt interaktion i tre dimensioner med 

kollagen har betydelse för uttrycket. Dessutom visade resultatet på stimulerande effekt 

av TGFβ hos majoriteten av fibroblasterna.  

polyHEMA som substrat 

Som tidigare nämnt kan behandling med polyHEMA resultera i försämrad adhesion och 

tillväxt av fibroblaster (18) vilket innebär att genom att variera koncentrationen av 

polyHEMA kan cellernas form och genuttryck varieras (19). Morfologiskt sågs tydliga 

variationer mellan spolformade och rundade celler beroende på polyHEMA-

koncentration men grunduttrycket av fibrosmarkörerna var relativt jämt mellan 

fibroblaster från substrat med olika polyHEMA-koncentrationer.  

Uttrycket av αSMA minskade till hälften efter TGFβ-tillsats hos fibroblaster på 0,3 % 

polyHEMA. Det minskade uttrycket avvek från övriga resultat där TGFβ-tillsats 

vanligen ledde till ökning av fibrosmarköruttrycket. Ökningen av αSMA-uttrycket var 

som störst med en faktor på 1,4 hos 0,075 % och 0,15 % polyHEMA samt från 

kollagenbehandling. Som tidigare beskrivet får TGFβ fibroblaster att differentiera till 

myofibroblaster vilka producerar αSMA (6, 7). Det borde innebära att tillsats av TGFβ 

leder till ökat uttryck av αSMA men av någon orsak sker inte det hos samtliga 

fibroblaster. Morfologiskt sågs inga tydliga samband mellan fibroblaster från substraten 

där αSMA minskar vid TGFβ-tillsats och inte heller hittades samband mellan αSMA 

minskning och övriga fibrosmarkörers uttryck. Genom den här studien kan orsaken till 

uttrycksminskning av αSMA inte fastställas men eftersom TGFβ påverkar cellerna så 
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brett (uttryck av transkriptionsfaktorer, integrinuttryck och cytoskelett) så är det inte 

osannolikt att TGFβ effekten varierar på olika substrat.   

Kollagen I och αSMA är markörer som båda uttrycks av myofibroblaster (8, 14), vilket 

skulle kunna innebära att det förkommer samband mellan uttrycket av markörerna. 

Samband som sådant är svårt att uttala ifrån denna studie men det kan sägas att 

grunduttryckets variation mellan olika substrat ser ungefär likadan ut hos αSMA som 

hos kollagen I. Effekten av TGFβ på uttrycket av kollagen I är som störst vid 

polyHEMA substraten med en ökning med faktor 3,7–4,5, precis som att effekten på 

αSMA också är mycket stor då. Det talar för att ett samband mellan markörerna finns.  

Effekten av TGFβ på uttrycket av CTGF var som störst för 0,075 % polyHEMA, 0,15 

% polyHEMA och adhesionsplast, ökning med faktor 16–18, även om det förekom en 

tydlig ökning av CTGF på samtliga substrat.  

Kollagen som substrat 

Det har tidigare beskrivits att kollagen kan nyttjas för behandling av odlingsyta för att 

leda till bättre adhesion och celltillväxt (18). Morfologiskt sågs god adhesion hos 

fibroblaster odlade på kollagenbehandlad plast. Grunduttrycket hos fibroblaster odlade 

på kollagenbehandlad plast var generellt högre än på obehandlad plast, vilket skulle 

kunna förklaras av att fibroblasterna får stimulerande signaler från kollagensubstratet 

och därför ökade genuttrycket. Markörerna SEMA7A och CTGF var kraftigt förhöjda 

vid grunduttrycket men efter TGFβ-tillsats ökade endast CTGF-uttrycket markant 

genom en ökning med faktor 5,6 jämfört med faktor 1–2 för övriga fibrosmarkörer. 

Eventuellt kan det förklaras av att CTGF fick dubbel stimulering, dels från TGFβ men 

också från fibroblasternas uttryck av SEMA7A. Som tidigare beskrivet stimulerar 

SEMA7A uttrycket av CTGF (16).  

Det är dock viktigt att ha i åtanke att påverkan av TGFβ måste studeras jämfört med 

grunduttrycken. Det visar att den relativa förändringen av CTGF och SEMA7A var 

lägre vid kollagenbehandlad plast än vid adhesionsplast på grund av att grunduttrycket 

var högre vid kollagensubstrat.  

Tidigare studier har beskrivit att CTGF har flertalet funktioner som till exempel 

stimulering till celladhesion, mediering av TGFβ-effekten samt profibrotiska effekter 
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(12). Fibroblasternas adhesion till odlingsytan uppkom dock vid denna studie utan yttre 

påverkan av TGFβ eftersom TGFβ tillsattes två dygn efter att cellerna utodlats. På 

grund av det kan studien inte leda till slutsatser om adhesionen förbättrades efter TGFβ-

tillsats eller inte. Eftersom det är känt att CTGF både påverkar och påverkas av TGFβ är 

det möjligt att det ökade uttrycket av CTGF vid samtliga substrat efter TGFβ-tillsats kan 

förklaras av just det systemet. När TGFβ ökar uttrycket av CTGF, ökar effekten av 

CTGF på TGFβ vilket leder till högre uttryck av CTGF och så vidare.  

Kollagengeler som substrat 

Som tidigare beskrivet är kollagengeler ett sätt att studera fibroblasters tillväxt, 

spridning och tension så likt in vivo processen som möjligt (20). Friflytande gel liknar 

dermis och adherent gel liknar vävnad vid läkning (21). Generellt var 

fibrosmarköruttrycket högt hos fibroblaster från kollagengelerna och det skulle kanske 

kunna ha att göra med att gelerna innehåller stora mängder kollagen. Det är känt sedan 

tidigare att mycket kollagen i ECM kan leda till fibros (6) och därför är det fullt rimligt 

att uttrycket av fibrosmarkörer hos fibroblaster ökar när fibroblasterna odlas i en 

kollagenrik miljö.  

Fibroblaster från FF gel hade generellt ett lägre fibrosmarköruttryck än fibroblaster från 

A gel och uppvisade dessutom minskad tension hos cellerna. Utifrån dessa 

observationer skulle det kunna sägas att ett lägre fibrosmarköruttryck eventuellt kan 

korrelera med lägre tension hos cellerna.  

Eftersom SEMA7A ska stimuleras av TGFβ bör uttrycket av SEMA7A öka efter TGFβ 

tillsats (16) men även om ökning sågs för samtliga substrat sågs även variation på hur 

kraftig ökningen var, ökning med faktor 1,3-8,6. När plasten behandlats med 

polyHEMA i olika koncentrationer och vid vanlig adhesionsplast var ökningen liten, vid 

kollagenbehandlad plast var uttrycksökningen minimal. Hos båda gelerna var ökningen 

tydlig men SEMA7A ökade som kraftigast, med en faktor på 8,6, för FF gelen. 

Uttrycksvariationen av markören SEMA7A berodde mycket på odlingssubstratet och 

uttrycksskillnaden av SEMA7A mellan FF gel och A gel kan vara av intresse för 

tension skillnaderna mellan gelerna. 

Effekten av TGFβ kunde studeras makroskopiskt hos FF gelerna. Gelen där det fanns 

fibroblaster med tillsats av TGFβ kontraherade kraftigt och samma kontraktionsförmåga 
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sågs inte hos gelen med fibroblaster vilka saknade TGFβ. Om fibrosmarköruttrycken 

vid FF gelen med och utan TGFβ studeras och jämförs med uttrycken hos fibroblaster 

hos A gelen är största skillnaderna att uttrycket av CTGF är mindre efter TGFβ-tillsats 

hos FF gelen (ökning med faktor 3,8) än hos A gelen (ökning med faktor 5,9) men att 

uttrycket av kollagen I tydligt förhöjt genom ökning med faktor 3,3 för FF gelen jämfört 

med A gelens ökning med faktor 0,8. Det skulle kunna innebära att ett högre uttryck av 

kollagen och ett lägre uttryck av CTGF ledde till kontraktion av gelen.  

Studiens begränsningar samt vidare studier  

En begränsning med studien är att inga experimentella replikat genomförts, anledningen 

till detta är att det inte fanns tidsutrymme för att göra studien mer omfattande eftersom 

det krävdes optimering av polyHEMA behandling före analys av genuttryck, se Bilaga 

3.  

Utöver att inga experimentella replikat genomförts har endast en primärkultur utnyttjas 

och studierna bygger på RNA uttryck, inga studier på proteinnivå har genomförts. För 

vidare studier av hur fibroblaster interagerar med omgivande substrat och hur detta 

påverkar uttryck av fibrosmarkörer skulle det vara av intresse att upprepa försöken för 

att få experimentella replikat, att nyttja en annan primärkultur för att se om 

fibroblasterna reagerar likadant samt att gå vidare med studier på proteinnivå.  

För att säkerhetsställa denna studies resultat genomfördes medelvärde av tekniska 

triplikat för samtliga fibrosmarkörer och referensgener. Flertalet referensgener 

analyserades i opublicerade förstudier och det ledde till att två referensgener valdes ut 

och analyserades i studien. Referensgenen, GAPDH, med minst standardavvikelse 

valdes ut som referensgen till resultatet, se Bilaga 5.  

Slutsats 

Syftet med studien var att studera hur fibroblaster påverkades av interaktion med 

omgivande substrat med avseende på cellernas morfologi samt genuttryck av 

fibrosmarkörer i cellerna. Substraten som baserades på olika polyHEMA-

koncentrationer hade en negativ effekt på fibroblasternas form och adhesion samt att 

fibrosmarköruttrycket generellt var lågt, undantaget αSMA. Substrat innehållande 

kollagen gav generellt störst uttryck av fibrosmarkörerna. TGFβ stimulerade effektivast 

CTGF på tunn polyHEMA film och på adhesionsplast. Effektivast TGFβ stimulering av 
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αSMA var på kollagen- och polyHEMA-behandlad plast. Uttrycket av SEMA7A 

stimulerades mest av TGFβ på friflytande kollagengel och uttrycket av kollagen I på 

tunn polyHEMA film. Sammantaget visar studien att både grunduttryck och TGFβ svar 

är beroende av odlingssubstrat. Fortsatta studier skulle vara intressanta att göra för att 

klargöra orsakerna till dessa skillnader.   
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BILAGA 1 

Förväntad effekt av substrat på fibroblasters morfologi 

Utifrån litteraturen och tidigare studier kan fibroblasternas morfologi och tension 

förväntas påverkas som beskrivet i tabell 1.  

Tabell 1. Förväntad effekt på fibroblasters morfologi och tension utifrån odling på/i olika substrat.  

H, hög. M, medel. L, låg. S, spolformad. R, rund. D, dendritisk. PH, poly-2-hydroxyethyl methacrylate. 

A, adherent. FF, friflytande. 

 

 
Substrat 

 
Adhesionsplast Kollagen PH 1 PH 2 PH3 A Gel  FF Gel  

Tension H H M L L M L 

Morfologi S S S S/R R D D 

3D-form – – – – – + + 
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BILAGA 2 

2X RT Mastermix kit, cDNA 

Tabell 1. Komponenterna och volymerna till mastermixen vilken nyttjades för komplementärt DNA 

syntes som genomfördes på ribonukleinsyra från fibroblaster. 

Mastermix komponent: Volym per prov (µL): 

10X RT Buffer 2,0 

25X dNTP Mix (100 mM) 0,8 

10X RT Random primers 2,0 

MultiScribe reverse transkriptas 1,0 

RNase-Free H2O 4,2 

 

Mastermix kit, qPCR 

Tabell 2. Mastermixen som nyttjades för realtids polymeras chain reaction (qPCR) av komplementärt 

DNA innehöll komponenterna som beskrivits i tabellen. Volymen av respektive komponent per prov 

innebär att det totalt blev 9 µL mastermix per prov inklusive prob.  

Mastermix komponent: Volym per prov (µL): 

TaqMan Gene Expression Mastermix 2X 5,0 

TaqMan Gene Expression assay 20X 0,17 

RNase-Free H2O 3,83 

 

Prober till qPCR 

Då sekvenserna för TaqMan proberna (GAPDH, 18S, COL1A1, CCN2, ACTA2 och 

SEMA7A) som nyttjades för för realtids polymeras chain reaction (qPCR) är okända 

beskrivs i tabell 3 istället ordernummer för beställning från Thermo Fisher.  
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Tabell 3. Prober som nyttjats för qPCR och respektive ordernummer från Thermo Fisher.  

TaqMan prob Gen Ordernummer 

18S Referensgen Hs99999901_s1 

GAPDH Referensgen Hs02758991_g1 

SEMA7A  SEMA7A Hs0118882_m1 

ACTA2 αSMA Hs00909449_m1 

COL1A1 Kollagen I  Hs00164004_m1 

CCN2 CTGF Hs00170014_m1 

18S, RNA, 18S ribosomal N5. GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. SEMA7A, 

semaforin 7A. αSMA, α-smooth muscle actin. Koll I, kollagen I. CTGF, connective tissue growth factor.  
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BILAGA 3 

Optimering av substrat 

Inför studien genomfördes fyra förstudier för att optimera behandlingen av 

adhesionsplast med odlingssubstraten. Förstudiernas syfte, undersökningar och 

slutsatser som dragits utifrån förstudierna har beskrivits i tabell 1. Resultatet från 

förstudierna nyttjades till studiens metodutförande.  

 Tabell 1. Resultat från förstudier.  

polyHEMA, poly-2-hydroxyethyl methacrylate.  

 

Förstudie Optimering av  Undersökte Optimalt resultat 

1 Odlingsunderlag 

 

polyHEMA 

koncentration 

Kollagen koncentration 

Adhesions- och 

suspensionsplast 

0,012, 0,024, 0,12, 

0,3 och 0,6 % 

20, 50, 125, 312, 781 

och 1952 µg/mL 

Adhesionsplast 

 

Fortsatta studier 

 

100 µg/mL och  

1952 µg/mL 

2 Odlingsmedium 

 

Kollagengel-beredning 

 

 

polyHEMA 

koncentration 

Serumtillsats eller 

serumfritt 

Vad krävs för att 

polymerisering ska 

ske först i brunnen? 

0,002, 0,008, 0,03, 

0,06 och 0,12 % 

Serumtillsats 

 

Beredning på is, 

bibehåll kyla och 

reglera pH med NaOH 

Fortsatta studier 

3 polyHEMA 

koncentration 

0,06, 0,12, 0,24 % 0,075, 0,15, 0,3 % 

4 Behandlingsförhållanden Rumstemperatur, 

rumstemperatur på 

vagga eller 37°C 

37°C 
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BILAGA 4 

RNA koncentrationer 

Tabell 1. Koncentrationen av RNA samt renheten på proven som uppmätts från fibroblaster odlade på 

olika substrat. Renhetskvoten byggdes på koncentrationsmätning vid två våglängder (260 nm och 280 

nm) där uppmätningarna sedan dividerades (260/280).  

Substrat TGFβ Koncentration (ng/µL) Renhetskvot (260/280) 

PH 0 %  + 190 1,87 

PH 0,075 %  + 153 1,80 

PH 0,15 %  + 112 1,78 

PH 0,3 %  + 69 1,76 

PH 0 %  - 159 1,88 

PH 0,075 %  - 87 1,78 

PH 0,15 %  - 110 1,78 

PH 0,3 %  - 72 1,76 

Kollagen + 124 1,85 

Adhesionsplast + 90 1,80 

Kollagen - 76 1,62 

Adhesionsplast - 55 1,68 

FF + 76 1,78 

A + 84 1,79 

FF - 81 1,71 

A - 72 1,67 

PH, poly-2-hydroxyethyl methacrylate. FF, friflytande kollagengel. A, adherent kollagengel. TGFβ, 

transforming growth factor beta.  
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BILAGA 5 

CT-värden 

Tabell 1. Cykeltröskelvärden (CT-värden) för fibrosmarkörer och referensgener som studerats vid 

polymeras chain reaction av komplementärt deoxyribonukleinsyra från ribonukleinsyra från fibroblaster. 

Struket CT-värde innebär att cDNA materialet tog slut och att CT-värdet ej kan anses vara representativt.  

  
Cykeltröskelvärde (CT) 

Substrat TGFβ 18S αSMA CTGF Koll I SEMA7A GAPDH 

PH 0,075 %  + 7,408 24,62292 21,371 16,891 26,067 18,661 

 
+ 7,235 24,43135 21,406 17,016 26,105 18,538 

  + 7,163 24,21936 21,466 16,922 26,055 18,960 

PH 0,15 %  + 7,675 24,93642 21,562 17,427 26,193 19,257 

 
+ 7,652 25,21634 21,878 17,395 26,267 19,396 

  + 7,854 24,9664 21,761 17,246 26,304 19,148 

PH 0,3 %  + 7,602 25,89061 22,467 18,082 26,351 19,548 

 
+ 7,727 25,87285 22,656 17,894 26,300 19,257 

  + 7,661 25,6955 22,498 17,946 26,298 19,242 

PH 0,075 %  - 9,886 24,58582 25,241 18,487 27,022 18,377 

 
- 7,519 24,67182 25,128 18,746 27,039 18,609 

  - 7,757 24,84467 25,276 18,632 27,280 18,180 

PH 0,15 %  - 8,020 24,78881 25,200 19,307 27,524 18,630 

 
- 7,928 24,86884 25,187 18,637 27,362 18,321 

  - 7,861 24,90561 25,301 18,750 27,613 18,889 

PH 0,3 %  - 7,797 24,6951 25,291 18,657 27,263 19,124 

 
- 7,802 24,78768 25,254 18,567 27,413 19,720 

  - 7,869 25,0063 25,419 18,242 27,400 18,996 

Kollagen + 9,204 24,91522 18,975 17,287 24,251 18,576 

 
+ 9,434 25,03616 18,974 17,427 24,362 18,675 

  + 9,748 24,89915 18,877 17,289 24,356 18,586 

Adhesionsplast + 10,524 25,98585 19,982 18,517 24,657 18,518 

 
+ 10,426 26,11819 19,879 18,439 24,615 18,525 

  + 11,747 26,22822 20,000 18,770 24,845 21,281 
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Kollagen - 12,109 26,73659 22,836 19,719 26,141 19,778 

 
- 12,445 26,61559 22,716 19,851 26,016 20,092 

  - 12,113 26,75206 22,692 19,739 26,023 23,937 

Adhesionsplast - 12,919 27,91174 25,320 21,307 27,774 19,756 

 
- 12,868 27,8796 25,510 20,727 27,819 19,821 

  - 12,553 27,90608 25,295 21,277 27,818 20,996 

FF + 10,805 25,83433 22,428 17,633 24,880 20,594 

 
+ 11,045 25,96783 22,425 17,523 25,066 20,498 

  + 10,843 25,88288 22,320 17,537 25,104 20,450 

A + 11,287 25,73548 20,181 17,817 24,012 19,253 

 
+ 11,310 25,84944 20,233 17,672 24,210 19,396 

  + 11,125 25,80814 20,215 17,794 23,937 22,602 

FF - 12,004 27,10066 25,150 20,290 29,038 21,376 

 
- 12,552 26,97521 25,033 19,984 28,942 21,195 

  - 12,111 26,94602 25,221 20,075 28,847 21,419 

A - 11,952 25,94019 24,050 18,715 27,253 20,606 

 
- 11,917 26,06687 24,051 18,798 27,337 20,664 

  - 11,988 26,0838 24,155 18,686 27,222 21,247 

18S, RNA, 18S ribosomal N5. αSMA, α-smooth muscle actin. CTGF, connective tissue growth factor. 

Koll I, kollagen I. SEMA7A semaforin 7A. GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. PH, 

poly-2-hydroxyethyl methacrylate. FF, friflytande kollagengel. A, adherent kollagengel. TGFβ, 

transforming growth factor beta. 


