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ABSTRACT 

Kronisk rhinosinuit är en kronisk inflammation i näsans och bihålornas slemhinnor. 
Inflammationen kan vara orsakad av infektioner eller näspolyper. Det finns teorier om att 
nedreglering av kloridkanalen cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) i 
kombination av en uppreglering av natriumkanalen epithelial sodium channel (ENaC) orsakar 
en minskning av den vätska som omger cilierna (periciliary liquid) vilket leder till försämrad 
mucociliär eliminering, samt att dessa förändringar kan orsakas av bakterieinfektioner.  

Uttrycket av mRNA för CFTR och tre ENaC-enheter, α, β och γ, hos humana bronkiala 
epitelceller undersöktes med reverse transcription realtids-PCR efter att cellerna exponerats 
för fyra olika stammar av Staphylococcus aureus som är ett vanligt isolat från patienter med 
kronisk rhinosinuit. 

Resultatet visade ingen effekt av bakterierna på uttrycket av mRNA för CFTR, α- och β-
ENaC, men för en bakteriestam en signifikant ökning av uttrycket för γ-ENaC vilket skulle 
kunna tolkas som att S. aureus kan påverka den transepiteliala vätsketransporten. 

Nyckelord: Kronisk rhinosinuit, vätsketransport, CFTR, ENaC, realtids-RCR. 
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BAKGRUND 

Luftvägarnas epitel 

Näshålans och bihålornas slemhinna täcks av ett så kallat respiratoriskt epitel, även kallat 

flerradigt cilierat cylinderepitel. I slemhinnan finns serösa och mukösa körtlar och bägarceller 

i epitelet som producerar slem som lägger sig som ett skyddande lager över cilierna. I 

slemmet fastnar partiklar som andas in och dessa transporteras sedan med slemmet av 

ciliernas rörelser mot svalget där det sväljs ned och tas om hand i magtarmkanalen[1].  

Mekanismen kallas mukociliär eliminering och är en viktig del i luftvägarnas försvar mot 

bakterier och andra partiklar[2]. 

Det vätske-slemlagret som täcker luftvägslemhinnan och kallas airway surface liquid (ASL) 

[3] består av 2 lager, ett mer lättflytande lager, periciliär vätska (periciliary liquid) (PCL) [2], 

som omger cilierna och ett mer trögflytande slemlager som ciliernas toppar precis når ut i [4]. 

PCL gör att cilierna kan röra sig och transportera partiklar som fastnat i det yttre slemlagret 

och skyddar epitelcellerna från det sega slemmet [2] (figur 1a). Om PCL-lagret blir för tunt 

kan cilierna inte transportera slemmet och det blir istället kvar i luftvägarna tillsammans med 

de bakterier och andra partiklar som fångats upp [4] (figur 1b).  

Tjockleken av ASL bestäms av den transepiteliala vattentransporten (figur 2). Denna 

vattentransport går mellan cellerna (paracellulärt) och är delvis beroende på utflödet av 

kloridjoner från epitelet och av inflödet av natriumjoner till epitelet. I människans luftvägar 

sker kloridtransporten huvudsakligen genom kloridkanalen cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator (CFTR) och natriumupptaget sker genom natriumkanalen epithelial 

sodium channel (ENaC). Vattentransporten påverkas också av tight junctions mellan 

epitelcellerna [5]. 
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Figur 1. Luftvägsepitelceller med periciliary liquid (PCL) som omger cilierna och ovanpå 
det slemlagret som bakterier och partiklar fastnar i. I figur 1a syns en frisk slemhinna med 
lagom tjocklek på PCL så att cilierna kan slå och forsla bort slemmet. Det lättflytande 
PCL-lagret underlättar även rörligheten för neutrofiler som kan ta sig ut och fagocytera 
bakterier. I figur 1b visas hur det kan se ut vid ett tunnare PCL då cilierna inte kan slå och 
slemmet blir kvar tillsammans med bakterier och partiklar som fångats upp. Neutrofilerna 
får svårt att ta sig fram till bakterierna genom det sega slemmet. Vilket ses bland annat hos 
patienter med cystisk fibros (CF). Källa: referens [2]. 

 

CFTR och ENaC 

CFTR (figur 2) är ett protein som består av en enkel, 1480 aminosyror lång polypeptidkedja 

lokaliserad i plasmamembranet hos epitelceller. Den fungerar både som kloridkanal och 

bikarbonatkanal reglerad av cykliskt AMP och som regulator för andra jonkanaler. 

Transporten sker i den elektrokemiska gradientens riktning. I luftvägarna transporterar CFTR 

Cl- ut ur cellen [6]. 

ENaC (figur 2) är ett protein som fungerar som natriumkanal hos humana epitelceller. 

Proteinet består av 3 subenheter: α, β och γ. Samtliga tre subenheter krävs för att 

natriumflödet ska fungera fullständigt. Tidigare trodde man att α-enheten vara den viktigaste 

som innehöll själva natriumkanalen, och att β- och γ-enheterna reglerade α-enheten [7].  

Nyare beskrivningar säger dock att β- och γ-enheten är essentiella för kanalens funktion, 

medan α-enheten inte är det [8].  

Ett dåligt fungerande CFTR resulterar i minskad Cl- transport, och leder, eventuellt 

tillsammans med ökat transport av Na+ in i cellerna, till ett tunnare lager av vätska som omger 

epitelcellernas cilier i luftvägarna [9]. Som tidigare nämnts så leder en förtunning av detta 
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vätskeskikt (PCL) till en försämrad rörlighet hos cilierna vilket resulterar i att bakterier och 

andra partiklar som andats in inte elimineras som de ska [4] (figur 1b). 

 

Figur 2. Luftvägsepitelceller med kloridkanalen cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator (CFTR) som transporterar Cl- ut ur cellen och natriumkanalen epithelial sodium 
channel (ENaC) som transporterar Na+ in till cellen. Med Cl- -flödet ut ur cellen sker ett 
pericellulärt vätskeutflöde och med Na+-inflödet ett vätskeinflöde. Bilden visar även andra 
kanaler som transporeterar Cl- och Na+, men den största delen av den apikala transporten sker 
via CFTR och ENaC i humant epitel. Även K+- transport illustreras i bilden. Källa: referens 
[10]. 

   

Kronisk rhinosinuit 

Rhinosinuit är en inflammation i näsans och bihålornas slemhinnor [11] som kan orsakas av 

en infektion eller av näspolyper [12]. En rhinosinuit som håller i sig i mer än 12 veckor räknas 

som kronisk [11]. Symtom på rhinosinuit är tryck över ansiktet, nästäppa, purulent snuva och 

varlukt (kakosmi) [13]. Patienter med kronisk rhinosinuit (CRS) har en försämrad mukociliär 

funktion [4].  

 

På grund av stora variationer i hur sjukdomen yttrar sig samt att det gjorts få studier på hur 

vanligt tillståndet är så är det svårt att avgöra dess prevalens, men i Europa och USA tros ca 

5-15%  av befolkningen ha symtomen, dock har endast 2-4%  diagnostiserats med CRS av 

läkare [14].  
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Ett av de vanligaste bakterieisolaten vid kronisk rhinosinuit är Staphylococcus aureus [15]. 

S.aureus är en vanligt förekommande bakterie i övre luftvägarna där den kan vara patogen 

men är för det mesta av liten betydelse vid övre luftvägsinfektioner. Bakterien kan dock 

förekomma vid otit och sinuit [16-17].  S. aureus är tillsammans med anaeroba bakterier, α-

streptokocker och mikrokocker vanliga orsaker till kronisk/långdragen sinuit [18].   

 

Personer som lider av kronisk rhinosinuit har en försämrad livskvalitet och en större påverkan 

av det sociala livet på grund av sin åkomma än många hjärtpatienter till exempel.  

Dagens behandlingar syftar till att få sjukdomen under kontroll så till vida att patienten 

upplever minimala symptom och besvär i bästa fall i kombination med en någorlunda frisk 

nässlemhinna. Behandling sker idag i form av antibiotika mot infektionen och 

kortikosteroider mot inflammationen [14]. 

 

Det har föreslagits att Na+ och Cl- transporten i luftvägsslemhinnan är förändrad vid kronisk 

rhinosinuit [19]. Hussain et al. [20] fann att behandling med stafylokocker minskade uttrycket 

av CFTR och ökade uttrycket av γ-ENaC i luftvägsepitelceller. Därför bestämde vi oss för att 

undersöka om olika stammar av Staphylococcus aureus, som är den vanligaste bakterien vid 

kronisk rhinosinuit, hade liknande effekter. Vi undersökte om mängden mRNA för CFTR, 

och ENaC-enheterna påverkades när luftvägsepitelcellerna utsattes för olika stammar av 

Staphylococcus aureus. För att undersöka hur cellerna påverkas av en pågående infektion med 

metaboliskt aktiva bakterier valde vi att exponera cellerna för levande bakterier. Som metod 

för att mäta mRNA-uttrycket användes PCR, och försöket utfördes på en cellinje av 

”odödliggjorda” luftvägsepitelceller. 

Cellodling 

Humana celler går att odla in vitro i en suspension eller på en fast yta men många celltyper, 

däribland epitelceller, är förankringsberoende och går bara att odla på en fast yta så som ett 

objektglas, i en flaska eller i en skål av glas eller plast. Bland humana celler är det endast 

blodceller som går att odla i suspension utan att de först transformerats för att kunna växa 

annorlunda. Celler som växer på en fast yta bildar ett enkelt cellskikt, ett så kallat monolayer, 

som är ett heltäckande cellager. För att cellerna ska överleva och växa måste vissa av deras 

fysiologiska krav uppfyllas. Kraven uppfyllas med hjälp av så kallat cellodlingsmedium, 

inkubationsförhållanden och substratets (fasta ytans) sammansättning. Ett cellodlingsmedium 

ska förse cellerna med alla de ämnen som de behöver för att överleva och dela sig, exempelvis 
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näring, vitaminer, aminosyror, oorganiska joner osv. Mediet ska också fungera som buffert 

för att upprätthålla pH som annars påverkas av sura avfallsprodukter som cellerna producerar. 

Detta är dock inte tillräckligt för att ge cellerna en bra miljö för att föröka sig. För att cellerna 

ska kunna växa och dela sig måste det till ytterligare ämnen, bland annat tillväxtfaktorer, som 

tillförs genom att tillsätta fetalt kalvserum (fetal-bovine-serum (FBS)).  Även antibiotika kan 

tillsättas till mediet för att undvika växt av bakterier eller svamp på grund av kontaminering. 

Cellens fysiologiska krav som ska uppnås vid cellodling är att pH ska vara 7,0-7,4, 

osmolariteten ska vara 280-320 mOsmol/kg, halten CO2 i luft ska vara 5-10% och 

temperaturen mellan 35-37°C [21].  

När cellerna växer på en fast yta, som till exempel på botten på en cellodlingsflaska, bildar de 

till slut en heltäckande yta av celler, de blir konfluenta, och då slutar de växa. Då måste en 

cellpassage utföras, cellerna lossas då från ytan och varandra med hjälp av trypsin-EDTA. 

Cellerna överförs sedan till flera nya flaskor så att de får mer yta att dela sig på. Cellmediet 

måste också bytas vartefter näringen förbrukas. I vanliga fall slutar cellerna att dela sig och 

börjar dö efter ett antal passager. Det finns dock metoder för att göra cellerna “odödliga”. 

Infektion med vissa virus kan få dem att dela sig obegränsat antal gånger [22]. Vid odling av 

celler är det mycket viktigt att arbeta rent för att minimera risken för kontaminering. Både 

mikrobiell kontaminering och korskontaminering mellan celler har förödande konsekvenser 

för experimentet [21].  

Bedömning av cytotoxisk effekt med hjälp av Neutral Red 

Neutral Red (3-amino-7-dimethylamino-2-methyl-phenazine hydrochloride) är ett svag 

katjoniskt färgämne som tar sig in i levande celler genom passiv diffusion tack vare cellens 

förmåga att upprätthålla pH-gradienten genom ATP-produktion. Vid fysiologiskt pH har 

färgmolekylerna en nettoladdning kring 0, vilket gör att de kan ta sig genom cellmembranet. 

Väl inne i cellen binder de till anjon- eller fosfatgrupper i lysosomerna. I lysosomen är pH 

lägre än i cytoplasman (på grund av en protongradient) vilket leder till att färgmolekylerna 

blir laddade och stannar i lysosomen. När cellen dör eller om pH gradienten inte upprätthålls 

kommer färgen inte att kunna hållas kvar i lysosomerna och på så vis är det bara friska 

levande celler som färgen ansamlas i. Om cellerna får inkuberas med neutral red och 

överflödig färg tvättas bort kan man extrahera färgen ur cellerna och sedan mäta färgens 

absorbans spektrofotometriskt. Absorbansvärdet beror på hur mycket färg som inkapslats i 

cellerna och eftersom det endast sker i levande celler så blir absorbansen ett mått på mängden 

levande celler [23].  
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Revers-Transkription realtids-PCR 

För att ta reda på hur mycket en cell uttrycker en viss gen kan man mäta hur mycket mRNA 

för just den genen som cellen producerar. Mängden mRNA blir ett mått på hur mycket genen 

transkriberas. RNA är mer instabilt än DNA och det finns ribonukleaser (RNaser), som är 

enzym som bryter ned RNA, i stort sett överallt. Så när RNA ska detekteras måste RNA 

stabiliseras och RNaserna måste inaktiveras så snart som möjligt genom att frysa provet till -

70°C eller tillsätta RNase-hämmande substanser. mRNA är känsligare än till exempel rRNA. 

Eftersom mRNA finns inuti cellen så måste cellen först lyseras för att komma åt materialet. 

Lyseringen går att göra med olika metoder och man väljer ofta att kombinera flera av dem. 

Det finns fysikaliska, kemiska och enzymatiska metoder. När cellen lyserar så frisätts dess 

innehåll och komponenter som kan störa vid senare analys, till exempel nukleaser. De bör 

därför avlägsnas eller inaktiveras [24].  

Revers-transkription realtids-PCR är en metod för att undersöka genuttryck. Först omvandlas 

mRNA till cDNA (complementary DNA) genom revers (omvänd) transkription och sedan 

amplifieras cDNA med PCR och under temperaturcyklerna detekteras hur mycket cDNA som 

amplifierats. En konventionell PCR resulterar i en produkt som sedan måste kvantifieras 

efteråt till skillnad från realtids-PCR där produkten kvantifieras under temperatur cyklerna. 

Detektionen görs oftast med fluorescens teknik [25-26]. Det kan vara en fri fluorescerande 

molekyl som cyaninfärgen SYBR Green I eller så kan molekylen vara bunden till en prob. 

Prober för realtids-PCR består av oligonukleotider som är komplementära för en sekvens 

inom det område som skall amplifieras och de är inmärkta med en fluorofor (en 

fluorescerande molekyl) och/eller en quencher (en molekyl som hämmar fluorescensen). En 

typ av prob som används är Taqman proben som är en hydrolysprob. En Taqman prob har en 

fluorofor och en quencher bundna till sig och så länge dessa molekyler befinner sig i närheten 

av varandra hindrar quenchern fluoroforen från att avge fluorescens, men när DNA sekvensen 

amplifieras kommer polymeraset att bryta ned proben med sin endonukleasaktivitet. Detta 

resulterar i att de båda molekylerna frisätts och kommer ifrån varandra så att fluoroforen kan 

avge fluorescens (se figur 3). Ett tröskelvärde som fluorescensen ska överstiga för att provet 

ska räknas som positivt det vill säga att amplifiering har skett ska bestämmas.  Det värdet där 

amplifieringskurvan (mängden bildat DNA) överstiger tröskelvärdet kallas för 

cykeltröskelvärde (ct-värde). Ct-värdet talar om hur många cykler det tar för provet att nå 

tröskelvärdet. Ju mer ursprungsmaterial det finns i provet desto färre cykler tar det för provet 

att bli positivt. På så vis går det att kvantifiera mängden nukleinsyra i provet.  Om ct-värdet 
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överstiger 35 betyder det att detta mRNA inte kan påvisas [26]. En vanlig analys av data från 

realtids-PCR är relativ kvantifiering som innebär att mängden amplifierat material i proverna 

jämförs mot en obehandlad kontroll. Det kan göras med 2-ΔΔct-metoden [27].  

En fördel med realtids-PCR jämfört med konventionell PCR är att provrören inte behöver 

öppnas efter PCR reaktionen vilket minskar risken för kontaminering mellan proverna. 

Användandet av fluorescens för detektion ger också en ökad känslighet [26].  

 

Figur 3 Taqman proben. Figuren visar hur proben först binder in till en komplementär sekvens 
inom det område som ska amplifieras och hur den sedan bryts ned (hydrolyseras) i 
elongeringssteget när polymeraset ska kopiera strängen. När proben bryts ner frigörs fluorofor 
(reporter=R) och quencher (Q) så att avståndet mellan dem ökar vilket gör att fluoroforen kan 
avge fluorescens. Fluorescensen detekteras sedan och blir ett mått på hur mycket som 
amplifierats. Källa: referens [28]  
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Syfte 

Syftet med experimentet var att undersöka hur uttrycket av mRNA för CFTR och ENaC hos 

luftvägsepitelceller påverkas av infektion med S. aureus. 

MATERIAL OCH METOD 
För att undersöka hur uttrycket av CFTR hos luftvägsepitelceller påverkas vid infektioner 

med S. aureus exponerades konfluenta odlingar av luftvägsepitelceller för levande bakterier 

från 4 olika stammar av Stphylococcus aureus. Därefter mättes uttrycket av mRNA för CFTR-

proteinet och ENaC enheterna α, β och γ med reverse transkription realtids-PCR.  

Cellerna som användes var humana bronkialepitelceller (16HBE celler) som gjorts odödliga 

med Simian virus 40 (SV40) så att de delar sig obegränsat (en gåva från Dr D. Gruenert, San 

Francisco, CA, USA [29]) som förvarats nedfrysta i frysmedium innehållande 80% FBS 

(Invitrogen/Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) och 20% filtrerad dimetylsulfoxid i 

flytande kväve.  

Etiskt övervägande 

Cellerna som användes vid experimentet har avidentifierats och går inte att koppla till några 

individer. 16HBE-cellerna är en cellinje som vi har fått från den grupp som tillverkade den 

(och som hade etiskt tillstånd för detta). För fortsatta studier behövs inget etiskt tillstånd.  

Cellodling 

Cellerna odlades inför experimentet i 6-brunns plattor, 2,5 x105 celler per brunn i Medium 

199 (Gibco/Life Technologies, Waltham, MA, USA) med tillsatts av 10% FBS och 1% PEST 

(penicillin och streptomycin) ( Invitrogen/Life Technologies) i återfuktat atmosfär vid 37°C 

och 5% CO2 i cirka 4 dagar tills de nått konfluens.  

Bakterieodling 

Från Laboratoriemedicinska länskliniken, mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro erhölls 

4 olika stammar av S. aureus, RS266, 07T1307, 06T023, 06T307, som först odlades på 

blodagar (4,3% Colombia Blood Agar Base [Acumedia, Lansing, MI, USA] och 6% 

defibrinerat hästblod [Sveriges veterinärmedicinska anstalt SVA, Uppsala]) över natt i 37°C, 

sedan överfördes de till thrypthicase soy broth (TSB) (3% Trypticase Soy Broth [BBL; 
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Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA]) och odlades under 4,5h i 37°C på skak tills 

bakterierna nått log-fas (tillväxt fas). Bakteriestammarnas tillväxtkurva beräknades genom att 

bakteriestammarna odlades i TSB i 37°C på skak (ca 400rpm) under 12h. Var 30:e min under 

de första 6h och sedan var 60:e min späddes 100µl av bakteriesuspensionen till 10-6 och 100µl 

odlades på blodagar i 37°C över natten. Efter inkubationen räknades antalet kolonier (Colony 

Forming Units (CFU)) som växt fram på plattorna och utifrån det beräknades CFU/ml för 

varje tidpunkt och en tillväxtkurva konstruerades för respektive stam. Stammarna 07T1307, 

06T023, och 06T307 var kliniska isolat, medan RS266 var en referensstam. 

Bakterieexponering av celler 

Optimering av exponering 

För att optimera bakterieexponeringen av cellerna undersöktes hur bakterierna i buljongen 

skulle spädas för att utsätta cellerna för 20 Multiplicity of Infection (20 MOI) (20 bakterier 

per cell). Det gjordes genom att odla bakteriestammarna i TSB på skak i 37°C tills de befann 

sig i tidig log-fas (4,5h), därefter späddes bakterierna till 10-8  i Dulbeco’s Phosphate Buffered 

Saline (DPBS) (Gibco/Life Technologies, Waltham, MA, USA) och odlades ut på blodagar i 

37°C över natt. Efter inkubationen beräknades CFU/ml utifrån antalet CFU på agarplattan och 

den koncentrationen användes för att beräkna hur bakteriesuspensionen för respektive 

bakteriestam skulle spädas för att exponera cellerna för 20 MOI.  

Även lämplig tid för exponeringen av epitelcellerna för 20 MOI bestämdes. Det gjordes 

genom att cellerna odlades i en 96-håls platta under samma förhållanden som beskrivits ovan 

med 1x104celler/brunn under 4 dagar tills de nått konfluens. Sedan exponerades de för 20 

MOI bakterier från de olika stammarna i cellodlingsmedium (utan PEST och serum) och 

inkuberades i 37°C och 5% CO2 under 2h, 6h,12h respektive 24h. Som negativ kontroll 

användes celler som ej exponerades för bakterier och som positiv kontroll exponerades celler 

för Triton X-100 (4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol) (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, USA) som är ett detergent avsett att förstöra cellmembranet så att cellerna dör. 

Neutral Red (3-amino-7-dimethylamino-2-methyl-phenazine hydrochloride) (Sigma-Aldrich) 

användes sedan för att undersöka den cytotoxiska effekten bakterierna haft på cellerna efter 

2h, 6h respektive 24h. Efter inkubationen tvättades cellerna med DPBS och filtersteriliserad 

Neutral Red lösning (0,004% Neutral Red i medium 199 (Gibco/Life Technologies) tillsattes 

till cellerna och de inkuberades 2h i 37°C och 5%CO2. Därefter tvättades cellerna med DPBS 
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och avfärgades sedan genom att tillsätta Neutral Red avfärgningslösning(47,5% etanol, 1% 

ättiksyra) och placera plattan på skak tills Neutral Red extraherats från cellerna och en 

homogen lösning bildats. Absorbansen för Neutral Red avlästes sedan spektrofotometriskt vid 

540nm med Thermo Labsystems Multiscan Ascent (Thermo Fisher Sientific, Waltham, MA, 

USA). Utifrån resultatet bestämdes sedan lämplig tid för exponering.  

Exponering 

När cellerna i 6-brunnsplattorna nått konfluens tvättades de 2gånger med DPBS och därefter 

tillsattes 20MOI S. aureus från respektive stam (i cellodlingsmedium) till respektive brunn 

och cellerna inkuberades 2h, 4h respektive 6h i 37°C och 5% CO2. Som negativ kontroll 

tillsattes endast cellodlingsmedium till en brunn. Experimentet utfördes tre gånger för att 

styrka resultaten.  

Reverse-Transkription realtids-PCR 

Innan realtids-PCR utfördes extraherades RNA från cellerna och cDNA syntetiserades genom 

omvänd transkription. För att undersöka cellernas genuttryck av CFTR och ENaC efter 

exponeringen mättes mRNA uttrycket för CFTR, α-, β- och γ-ENaC med kvantitativ realtids-

PCR.  

RNA extraktion 

RNA extraherades med RNeasy® Plus Micro Kit(Qiagen, Hilden, Tyskland) och extraktionen 

utfördes enligt tillverkarens anvisningar. Cellerna lyserades med lyseringsbuffert och sedan 

överfördes lysatet till DNA eliminator spin column i ett uppsamlingsrör och centrifugerades 

för att eliminera DNA från provet. Till provet tillsattes sedan 70% etanol och provet 

överfördes till en RNeasy miniElute spin column i ett uppsamlingsrör och centrifugerades. 

Kolonnen tvättades sedan i flera steg genom tillsats av tvättbuffertar samt 80% etanol och 

centrifugering. Slutligen användes RNase-fritt vatten för att eluera RNA. Koncentrationen 

extraherat RNA kvantifierades med NanoDrop ND-100 spektrofotometer (NanoDrop 

Thecnologies, Wilmington, DE, USA). Proverna förvarades sedan vid -80°C för senare cDNA 

syntes.  

cDNA syntes 

High Capacity cDNA Reverse Transcription kit (Applied biosystems, Foster City, CA, USA) 

användes för att genom omvänd transkription syntetisera cDNA utifrån det RNA som 

extraherats. Detta gjordes enligt tillverkarens anvisningar. Varje reaktionsmix innehöll 1x 
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RTbuffert, 1x Random primers, 50U Multiscribe Reverse Transcriptase, 100mM dNTP Mix 

och 1x10-6 g RNA till en totalvolym på 20µl. PCR:en kördes på C1000 Touch terminal cycler 

(Bio-Rad, Hercules, California, USA) och programmet som användes var 25°C i 10min, 37°C 

i 120min, 85°C i 5sec och 4°C∞. cDNA proverna förvarades sedan vid -20°C för senare 

realtids-PCR. 

Realtids-PCR 

För realtids PCR användes en färdig mastermix, Taqman gene expression master mix 

(Applied Biosystems) som innehöll AmpliTaq Gold DNAPpolymeras, dNTPs och Uracil-

DNA Glycosylase som tillsattes Gene expression assay (Applied Biosystems) innehållande 

primers och carboxyfluorescein (FAM) inmärkta prober specifika för house keeping genen 

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) (HS99999905_m1), CFTR 

(Hs00357011_m1), α-ENaC (Hs00168906_m1), β-ENaC (Hs00165722_m1) respektive γ-

ENaC (Hs00168918_m1).  

 

Totalvolymen för respektive reaktions mix var 20µl varav 10µl TaqMan gene expression 

mastermix, 1µl Gene expression assay, specifik för någon av generna, samt 2µl templat i form 

av cDNA. PCR:en kördes på maskinen 7900 HT Fast Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems) och programmet som användes var 50°C i 2 min x1, 95°C i 10min x1, (95°C i 15 

sek, 60°C i 1 min) x40. Alla proverna kördes i triplikat och i singelplex reaktioner.  

Resultatet analyserades i programmet Sequence Detection System (SDS) 2.3.2 (Life 

Technologies) och RQ-manager (Life Technologies). Ett automatiskt tröskelvärde användes 

för att få fram ct-värden för respektive amplifikation.  

Databearbetning 

Data från PCR analysen analyserades med relativ kvantifiering med 2-ΔΔct-metoden [27].  

Uttrycket för respektive gen (CFTR, α-, β- och γ-ENaC) normaliserades mot uttrycket för 

house-keeping genen GAPDH. Sedan jämfördes uttrycket för cellerna som utsatts för S. 

aureus mot det för celler som inte utsatts. Datan analyserades med hjälp av programmet 

GraphPad Prism 4 (GraphPad, San Diego, CA, USA) och analysis of variance (ANOVA) 

användes för att se om det fanns någon signifikant skillnad (p<0,05) mellan den obehandlade 

kontrollen och några av de celler som exponerats. ANOVA användes eftersom det går att 

jämföra flera grupper mot kontrollen samtidigt. Om ANOVA visade på en signifikant skillnad 

utfördes Dunnett’s Post-hoc test för att se vart den signifikanta skillnaden låg.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescein
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RESULTAT 
För att kunna exponera cellerna för de olika stammarna av S. aureus när de befann sig i log-

fas bestämdes log-fasen för respektive stam genom att de odlades i TSB under 12h och under 

de första 6h odlades de var 30:e min på blodagar som inkuberades i 37°C över natten, och 

därefter varje 60:e min. Genom att räkna antalet CFU på varje platta kunde CFU/ml beräknas 

och utifrån det konstruerades tillväxtkurvor för respektive stam. Tillväxtkurvorna visas i figur 

4. Log-fasen för respektive stam beräknades ligga mellan 4-6 h för RS266 och mellan 4,5-7h 

för 07T1307, 06T023 och 06T307.  

 

 

Figur 4. Tillväxtkurvorna för 4 stammar av Staphylococcus aureus som odlades i trypticase 
soy broth (TSB) under 12h.  Stammarna var RS266, 07T1307, 06T023 och 06T307. 
Diagramet visar koncentrationen bakterier i buljongen i förhållande till inkubationstiden. I 
figuren visas medelvärde och SEM (n=2). 

 

När cellerna exponerades för bakterierna så skulle de exponeras tillräckligt länge för att kunna 

påverkas men inte så länge att de dog. För att ta reda på hur länge cellerna kunde utsättas för 

bakterier utan att dö testades den cytotoxiska effekten med hjälp av Neutral Red. Cellerna 

utsattes för de olika bakteriestammarna under 2h, 6h, 12h respektive 24h. Diagrammet i figur 

5 visar den cytotoxiska effekten för de olika bakteriestammarna efter respektive tidsintervall i 
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procent. Av cellerna som utsatts för RS266 beräknades 98%  viabla efter 2h exponering, 

109% efter 6h, 87% efter 12h och 21% efter 24h jämfört mot den obehandlade kontrollen. Av 

de celler som utsatts för 07T1307 var det 99,5% levande efter 2h exponering, 91% efter 6h, 

34% efter 12h och 19% efter 24h. Efter 2h exponering för 06T023 levde 99,5% av cellerna, 

98% levde efter 6h, 26% efter 12h och 19% efter 24h. Av cellerna som utsatts för 06T307 var 

det 87,5%  levande efter 2h, 80% efter 6h, 68% efter 12h och 19% efter 24h.  

 

Figur 5. Diagrammet visar andelen levande 16HBE celler i procent efter att de exponerats för 
20MOI (Multiplicity of Infection) av de fyra olika stammar av Staphylococcus aureus, 
RS266, 07T1307, 06T023 och 06T307 under 2h, 6h, 12h respektive 24h. Cellernas viabilitet 
efter bakterieexponeringen undersöktes med Neutral Red. Resultaten normaliserades mot 
celler som odlats lika länge men inte exponerades för bakterier och som positiv kontroll 
avdödades exponerades celler för triton-X 100 (detergent) under lika lång tid (n=1). 

 

Uttryck av CFTR och ENaC efter exponering 

Efter att 16HBE celler exponerats för S. aureus i 2h, 4h respektive 6h lyserades cellerna och 

RNA extraherades. Längre exponeringstider bedömdes inte cellerna kunna utsättas för på 

grund av bakteriernas toxicitet. Därefter konverterades det utvunna RNA:t till cDNA och 

mRNA uttrycket för CFTR, α- ENaC, β-ENaC och γ-ENaC kvantifierades med realtids PCR. 

Resultatet av realtids PCR analysen visade ingen signifikant skillnad i mRNA uttrycket för 

CFTR, α- ENaC och β-ENaC till följd av bakterieexponeringen med ANOVA, se figur 6-8. 

Däremot syntes en signifikant ökning av mRNA uttrycket för γ-ENaC med ANOVA och ett 

Dunett’s Post-hoc test visade signifikant skillnad för de celler som exponerats för S. aureus 
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stammen 07T1307, dock var skillnad inte signifikant för de övriga bakteriestammarna, se 

figur 9. 

 

Figur 6. Relativt uttryck av mRNA för CFTR hos 16HBE-celler efter att de exponerats för 20 
MOI Staphylococcus aureus (RS266, 07T1307, 06T023, 06T307) under 2h, 4h och 6h. I 
figuren visas medelvärde och SEM. Med ANOVA konstaterades att ingen signifikant skillnad 
fanns mellan uttrycket för de exponerade cellerna och de obehandlade (n=3). 

 

Figur 7. Relativt uttryck av mRNA för α-ENaC hos 16HBE-celler efter att de exponerats för 
Staphylococcus aureus (RS266, 07T1307, 06T023, 06T307) under 2h, 4h och 6h. I figuren 
visas medelvärde och SEM. Med ANOVA konstaterades att ingen signifikant skillnad fanns 
mellan uttrycket för de exponerade cellerna och de obehandlade (n=3). 
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Figur 8. Relativt uttryck av mRNA för β-ENaC hos 16HBE-celler efter att de exponerats för 
Staphylococcus aureus (RS266, 07T1307, 06T023, 06T307) under 2h, 4h och 6h. I figuren 
visas medelvärde och SEM. Med ANOVA konstaterades att ingen signifikant skillnad fanns 
mellan uttrycket för de exponerade cellerna och de obehandlade (n=3). 

 

Figur 9. Relativt uttryck av mRNA för γ-ENaC hos 16HBE-celler efter att de exponerats för 
Staphylococcus aureus (RS266, 07T1307, 06T023, 06T307) under 2h, 4h och 6h. I figuren 
visas medelvärde och SEM. Med ANOVA konstaterades att en signifikant skillnad fanns och 
ett Dunett’s Post-hoc test visade en signifikant skillnad för de celler som exponerats för 
07T1307. (n=3) (** (p<0,01)). 

DISKUSSION 
Resultaten från realtids-PCR analysen visade inte på någon signifikant förändring av mRNA 

uttrycket för CFTR, α-ENaC eller β-ENaC. Däremot sågs en signifikant ökning utav uttrycket 
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för γ-ENaC hos de celler som exponerats för en av bakteriestammarna, 07T1307. Även de 

andra stammarna gav en ökning men den var inte signifikant, vilket sannolikt kan bero på den 

stora variationen i mätvärdena. Därför krävs fler försök för att fastställa om ökningen vi ser är 

sann och om den är allmän för S. aureus eller endast orsaks av vissa stammar.  

Att det inte uppträder en signifikant förändring i mRNA uttrycket för CFTR betyder sannolikt 

att kloridutflödet och därmed vattenutflödet inte påverkas av bakterierna. Eftersom betydelsen 

av de olika enheterna för ENaC är oklar, är det svårt att dra en säker slutsats, men sannolikt 

ökar natriuminflödet och därmed vatteninflödet när uttrycket av γ-ENaC ökar. Enligt Elias et 

al. [8] har γ-ENaC och β-ENaC en stor betydelse för vätskeabsorptionen hos luftvägsepitelet 

och i så fall skulle denna ökning av utrycket för enheten ha betydelse för PCL lagrets tjocklek. 

Om uttrycket av CFTR minskar hos epitelcellerna minskar också transporten av kloridjoner ut 

ur cellerna vilket leder till minskat vätskeflöde genom epitelet. I kombination med ett ökat 

inflöde av vätska in genom epitelet på grund av en ökad natriumjontransport vilket kan 

orsakas av ökat uttryck av ENaC-proteinerna skulle det kunna leda till ett minskat vätskeskikt 

kring cilierna (PCL) [10, 30]. Ett tunnare PCL gör det svårare för cilierna att slå vilket 

försämrar den mucociliära funktionen och elimineringen av bakterier och partiklar som andas 

in minskar [4].  

Hos personer med kronisk inflammation i näsan och bihålornas slemhinnor, kronisk 

rhinosinuit skulle det kunna vara bakterieinfektionen som orsakar ett försämrat mukociliärt 

clearance vilket i sin tur leder till en ökat infektionsrisk på grund av svårighet att göra sig av 

med patogener. Detta leder då kanske till upprepade infektioner och kronisk inflammation. 

Det kan också vara så att dessa personer med CRS från början har en sämre mukociliär 

funktion och det är det i sig som leder till upprepade infektioner och kronisk inflammation.  

Hussain et al. gjorde nyligen en studie [20] där de odlade humana bronkiala epitelceller 

(16HBE14o-) och utsatte dessa för en stam av Staphylococcus aureus och en av 

Staphylococcus.epidermidis och mätte sedan uttrycket av CFTR och α-, β- och γ-ENaC. 

Uttrycket mättes bland annat genom mätning av mRNA med realtids-PCR. Resultat av den 

studien tydde på att mRNA uttrycket för CFTR minskar när cellerna infekteras med S. aureus. 

De såg även en minskning av α-ENaC och en ökning av γ-ENaC. De exponerade cellerna för 

S. aureus under 2h, 4h, 6h, 24h och 36h och det var efter 24 och 36h som de såg förändringar 

i uttrycket för CFTR och α-ENaC. I det nu aktuella experimentet exponerades cellerna som 

längst under 6h vilket kan innebära att de måste exponeras längre än 6h för att det ska ske 
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några signifikanta förändringar av CFTR uttrycket. Eftersom majoriteten av cellerna dog efter 

att de utsatts för bakterierna under 12h är det dock svårt att utföra ett sådant försök. Eventuellt 

skulle exponeringstider mellan 6h och 12h kunna undersökas för att se exakt hur länge 

cellerna kan exponeras för bakterierna utan att dö och för att se om en tydligare effekt uppnås 

efter en längre exponering. Toxiciteten hos S. aureus kan variera mycket från stam till stam 

eftersom olika stammar kan producera olika toxiner [16]. De stammar som vi använde i detta 

försök var sannolikt från vuxna, medan den stam som Hussain et al. [20] använda kom från 

nyfödda. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför de stammar som vi arbetade med i 

denna studie var mer virulenta: Hussain et al. [20] kunde exponera sina stammar upp till 36 

timmar, medan för oss gick gränsen vid 6-12 timmar. 

Dejima et al. [19] gjorde en studie där de odlade celler från personer med normala slemhinnor 

och från personer med CRS och undersökte aktiviteten hos ENaC och CFTR med hjälp av 

specifika hämmare och agonister i en Ussing-kammare. Studien visade att cellerna från 

normala slemhinnor hade ett lågt natrium flöde och en icke detekterbar kloridsekretion 

jämfört med CRS-cellerna som uppvisade en högre absorption av natrium och högre sekretion 

av klorid. Den högre absorptionen av natrium stämmer med våra fynd, men den högre 

sekretionen av kloridjoner gör det inte. Resultaten av Dejima et al. [19] gällande 

kloridtransport stämmer inte heller överens med resultaten av Hussain et al. [20]. 

Den Beste et al. 2007 [31] jämförde permeabiliteten hos epitelceller från personer med 

allergisk rhinosinuit förorsakad av svamp (allergic fungal rhinosinuit, AFRS) mot celler från 

friska individer genom att mäta den transepiteliala-resistensen (TER). De fann 41% 

minskning av TER hos  AFRS-cellerna, vilket kan betyda ett ökat nettoupptag av vätska och 

därför segare slem. 

Om vätsketransporten hos 16HBE-cellerna, som är friska bronkialepitelceller, förändras på 

grund av infektion med S. aureus på ett sätt som in vivo skulle kunna leda till försämrad 

rörelseförmåga hos cilierna så är det troligt att även näsepitelceller reagerar på samma vis. 

Detta är självklart av framtida intresse att utreda genom att göra samma försök på 

näsepitelceller. 

En begränsning av denna studie är att den endast undersöker mRNA uttrycket för 

jonkanalerna. Det skulle vara av intresse att utvidga studien till att omfatta proteinuttrycket av 

kanalerna, t ex med hjälp av Western Blot. Det skulle också vara intressant att utvidga studien 
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till att omfatta funktionella aspekten, genom att mäta klorid-, natrium- och vattentransport. 

Även tjockleken av PCL-skiktet skulle kunna mätas, men då krävs att cellerna odlas så att de 

utvecklar cilier, med en så kallad air-liquid interface. 

Efter 6 h exponering för S. aureus var endast vissa cellers uttryck för γ-ENaC påverkat. 

Eftersom andra studier exponerat celler under längre tid, upp till 36h, skulle det av intresse att 

göra ytterligare försök där möjligheten att utsätta cellerna för bakterier under längre tid en 6 h 

undersöktes.  

I resultaten syns att det finns stora variationer mellan de 3 experimenten som utfördes. En 

orsak till detta kan vara den låga reproducerbarheten. Det finn en del svårigheter i att utföra 

experimentet med exakt samma förutsättningar varje gång.  

Det faktiska antalet epitelceller i varje brun varierar, likaså den faktiska koncentrationen 

bakterier i buljongen. På grund av detta kan det uppstå stora variationer i MOI när det gäller 

exponeringen från experiment till experiment. Därför upprepades experimentet. För att 

minska variationen vad gäller bakteriekoncentrationen skulle bakterierna när de odlas på 

blodagar plattorna kunna odlas under en bestämd tid, till exempel 24h, innan en koloni 

överförs till buljongen.  

Vid RNA extraktionen kan det variera hur stor mängd RNA som utvinns. Eftersom 

koncentrationen mRNA sedan mäts så går det att korrigera skillnaden i efterhand genom att 

späda proverna till samma koncentration RNA innan cDNA syntesen. 

Alla förberedelser vid realtids-PCR utfördes manuellt vilket innebär en ökad risk för fel på 

grund av den mänskliga faktorn. Därför normaliserades ct-värdena för varje uttryck mot 

uttrycket av housekeeping genen GAPDH. 

Det RNA som utvunnits är i den bästa av världar allt RNA i provet. En viss förlust sker 

troligtvis vid lyseringen och extraktionen och det går inte att veta vad som går förlorat. Vi får 

anta att det RNA som utvunnits är representativt för alla cellerna.  

Det finns utifrån resultaten i det här försöket i kombination med tidigare studiers resultat skäl 

att tro att bakterien S. aureus kan ha en reglerande effekt på epitelcellernas jonkanaler som 

leder till en minskning av det vattenskikt som täcker epitelet och gör slemmet svårare att 

avlägsna. Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till de symptom som patienter med 

CRS uppvisar. Det krävs dock fler studier för att fastställa om ökningen är allmän för S. 
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aureus eller om den bara orsakas av vissa stammar samt huruvida ökningen har någon 

betydelse. Med en bättre förståelse för de mekanismer som ligger bakom CRS ökar 

möjligheten att utveckla effektivare behandlingsmetoder för dessa patienter. 
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Jag vill tacka Rashida Hussain som handlett mig i det laborativa arbetet och Godfried 

Roomans som handlett mig teoretiskt och hjälpt mig med uppsatsen. Tack för all hjälp och 
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