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Figur 1. Modiferad schematisk teckning över kondrocyten och dess ECM illustrerad 

av Marié Alrishan (13). 
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Sammanfattning 
Artros även kallat osteoartrit (OA) är en ledsjukdom som leder till nedbrytning av ledbrosk 

och som uppstår på grund av en obalans mellan uppbyggande och nedbrytande processer i 

leden. Inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) är stamceller som kan utvecklas till 

kondrocyter som är av intresse, dessa kan sedan användas för bland annat 

celltransplantationer och sjukdomsmodellering. Kondrocyterna svarar för produktion av 

extracellulär matris som kan komma att användas för att behandla patienter med artros. Syftet 

med examensarbetet var att få iPSCs att initialt differentiera till mesenkymala stamceller som 

sedan har förmågan att aggregera och bilda kondenserat mesenkym och därefter differentiera 

vidare till kondrocyter. Detta genom att efterlikna den naturliga utvecklingen av limb bud 

med hjälp av specifika transkriptionsfaktorer och laminin. I detta examensarbete har iPSC 

behandlats med vitamin D3 för att visa ifall det har en positiv effekt på differentieringen till 

kondrocyter. iPSCs odlades i ett flertal olika näringsmedium. Under cellodlingen kommer 

cellerna att tappa sin differentieringsgrad och dess uttryck bli då mer primitivt. Cellerna 

skördades och överfördes till Aggrewells för att bilda en 3D-struktur och på så sätt återfå sin 

diffferentiering. Analys utav uttryck av stamcell- och kondrocytmarkörer på iPSCs, 

kondrocyter, samt differentierade iPSCs utfördes med realtids-PCR. Resultaten visade att 

vitamin D3 flera gånger har lett till positiv effekt för differentieringen av iPSCs till 

kondrocyter och att det eventuellt uppstått ett kondenserat mesenkym under dag 19, samt att 

cellerna kommit längst i differentieringen dag 31. Detta då resultaten visat positiva uttryck av 

de olika gener som studerats, bland dessa gener var uttrycket av ACAN, COMP, SOX9 och 

kollagen typ II uppreglerat. Dessa samtliga gener är viktiga kondrocytmarkörer. 

 
Nyckelord: Artros, iPSCs, Kondrocyter,Vitamin D3 



  

Abstract 
 
Osteoarthritis (OA) is a joint disease that causes the breakdown of articular cartilage. This 

happens due to an imbalance in the metabolism of the joint. Induced pluripotent stem cells 

(iPSCs) are stem cells that are developed into chondrocytes, the cartilage cells inside joints. 

For example, the chondrocytes can be used for cell transplants and disease modeling. 

Chondrocytes that produce extracellular matrix can be used to help patients with OA. The 

purpose of this project was to differentiate iPSCs to mesenchymal stem cells that have the 

ability to aggregate and build condensed mesenchyme that will further differentiate into 

chondrocytes. In order for this to happen, this process needs to resemble the natural 

development of limb bud, which requires the help of specific transcription factors and 

laminin. For this attempt, the iPSC have been treated with Vitamin D3 to see whether it has a 

positive effect on the differentiation to chondrocytes. iPSCs were expanded in a number of 

different growth factors contained cell culture media. After expansion, the cells were 

transferred to Aggrewells to build a 3D-structure, which causes the cells to differentiate more 

efficiently. Analysis of expression of stem cells- and chondrocyte markers on iPSCs cells, 

chondrocytes and differentiated iPSCs was carried out with RealTime -PCR and FACS. The 

results of the attempt showed that the use of vitamin D3 has led to positive effects for the 

differentiation of iPSCs to chondrocytes several times and that a condensation of 

mesenchyme might have been developed on day 19. In addition, the cells are most 

differentiated on day 31, as the results show positive expressions in the different genes as 

ACAN, COMP, SOX9 and collagen II which are very important chondrocyte markers. 
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Introduktion 
 

Försöksupplägg 

Inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) är stamceller som kan utvecklas till kondrocyter, 

den typ av celler som är av intresse, dessa kan användas för bland annat celltransplantationer 

och sjukdomsmodellering (1). iPSCs som användes i detta försök hade genererats in vitro 

genom reprogrammering av sjuka kondrocyter från patient med artros (2). Efter denna 

”föryngringsprocess” ansågs cellerna vara friska. Tanken är att dessa iPSCs ska differentiera 

tillbaka till kondrocyter. 

Octamer-binding transkription 4 (OCT4) är ett protein som är inblandat vid förnyelse av 

odifferentierade stamceller och används därför ofta som en markör för detta. Genen har därför 

använts i detta försök. Differentierade celler uttrycker låg expression av genen (3). 

Målet med försöket var att efterlikna den naturliga utvecklingen av limb bud med hjälp av 

specifika transkriptionsfaktorer och laminin. Till försöket har cellerna behandlats med vitamin 

D3 för att visa ifall det har en positiv effekt på differentieringen av iPSCs till kondrocyter. 

Cellerna kan även komma att användas till att behandla patienter med artros. Kondrocyterna 

som svarar för produktion av extracellulär matris kan komma att användas för att laga ett 

skadat ledbrosk. Genom isolering och enzymatisk nedbrytning kan dessa celler från sin 

modervävnad odlas i ett kondrogent näringsmedium. Cellerna kommer på så sätt att dela sig 

och öka i antal. Under cellodlingen kommer de att tappa sin differentieringsgrad och dess 

uttryck bli mer primitivt. Cellerna kan sen överföras till en 3D-struktur och återfå sin 

diffferentiering, men för att använda dessa rena celler i en broskskada krävs väldigt stora 

mängder celler för kondrogenesen (broskbildningen) (4). 

 

Vitamin D3  

Vitamin D3 har ett flertal viktiga funktioner som att exempelvis reglera kalciumbalansen i 

blodet, reducera expressionen av inflammatoriska cytokiner samt reglera expression av mer 

än 900 gener. Vitamin D3 fungerar som en antioxidant och har även en viktig roll för ett 

normalt fungerande immunsystem samt fungerar som ett prohormon och hjälper till att öka 

produktionen av testosteron. Vitamin D3 ger en antidepressiv effekt, bibehåller respiration i 

mitokondrien samt skyddar mot colorektalcancer (5).  

 

Broskutveckling  

iPSCs har en fenotyp som kan liknas vid en epitelial fenotyp. Epithelial-mesenchymal 

transition (EMT) är en process där epitelceller tappar sin polaritet och lossar från varandra 

vilket leder till att dessa celler börjar antingen röra sig individuellt eller i små grupper genom 

den extracellulära matrisen (6).  

Kadheriner är en typ av celladhesionsmolekyler som har en viktig roll vid migrering av celler 

för att bilda vävnader eller organ. Vid EMT krävs det kadheriner för produktion av adherens 

junctions som binder närliggande celler med varandra. Kadheriner ansvarar för EMT- 

processen vid tidig utveckling och reprogrammering av specifika mogna celler till iPSCs (7). 

Kadherin2, även känt som N-kadherin är ett transmembranprotein som spelar stor roll vid 

cellmigration vilket är en grundläggande process vid embryoutvecklingen. N-kadherin 

uttrycks i höga halter i mesoderm (7, 8).  

Kadherin1, även känt som E-kadherin (epitelkadherin) fungerar som en supressor och 

nedregleras vid kondrogenesen medan N-kadherin uppregleras. Eftersom generna CDH2 

kodar för E-kadherin  och CDH1 kodar för N-kadherin har dessa två gener använts i försöket. 

N-kadherin bör uppregleras och E-kadherin nedregleras under kondrogenesen och EMT. 

Detta säkerställer att EMT uppnåtts (8). 
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Genen SNAI2 kodar för en zinc finger transkriptionsfaktor och fungerar som en 

transkriptionsrepressor som nedreglerar expressionen av E-kadherin. Proteinet är involverat i 

EMT och har en antiapoptotisk aktivitet. SNAI 2 bidrar till att epitelceller transformeras till 

mesenkymala celler och tillåter gastrulation av mesoderm i utvecklingen av embryot.  

SNAI2 reglerar även differentiering och migrering av celler tillsammans med bland annat 

SOX9 och bone morphogenetic proteins (BMPs) vid utveckling av embryot (9). BMPs 

uppgift är även att upprätthålla expressionen av SRY-box transcription factor 9 (SOX9) (10).  

Det är med hjälp av bland annat transkriptionsfaktorn SOX9 som kondrogenesen sätts igång. 

SOX5 och SOX6 tillhör samma familj och hjälper till att förbättra funktionen av SOX9. 

SOX9 har även förmåga att uppreglera kollagen typ II, Cartilage Oligomeric Matrix Protein 

(COMP) samt aggrekan och är därför väldig viktig för att differentieringen av kondrogena 

linjen skall ske och därför har genen SOX9 undersökts i denna studie (11). COMP återfinns 

framförallt i brosk och har förmåga att binda till kollagen typ I och II (Fig 1). Proteinet har 

förmåga att kraftigt stimulera samt öka hastigheten för produktionen av kollagenfibriller och 

därmed fungerar COMP som en katalysator för nybildning av kollagenfibriller. Dessa fibriller 

har förmåga att bindas ihop med olika proteiner som i sin tur kan binda till andra molekyler 

och till kondrocyternas yta. Detta skapar ett kollagennätverk som ger ledbrosket dess 

draghållfasthet. Genen för COMP har undersökts i denna studie då den kodar för proteinet 

COMP (12). 

I kollagennätverket återfinns proteoglykanen aggrekan som är den näst mest förekommande 

molekylen i brosk (Fig 1). Aggrekan bildar stora aggregat och har väldigt högt antal negativa 

laddningar. De negativa laddningarna repellerar varandra och skapar ett svällnadstryck och 

därutöver, ett osmotiskt tryck vilket gör att vatten sugs in i brosket. Detta bidrar till att brosket 

sväller och motstår kompression och därutöver möjliggör transport av näringsämnen till och 

avfallsprodukter från ledbrosket (4).  

ACAN är en gen som undersökts i denna studie då genen kodar för proteglykanet aggrekan 

som uttrycks vid ett senare skede under utvecklingen av brosk (13).   

Under mesenkymkondensationen som sker vid utveklingen av limb bud uppstår aggregering 

av lösa mesenkymala stamceller och en hög expression av extracellulära matrisproteiner, 

adhesionsmolekyler, transkriptionsfaktorer samt receptorer för signaleringsmolekyler. Till 

följd av mesenkymkondensationen sätts kondrogenesen igång som  är en process med stor 

betydelse för storleken och formen på benen hos en vuxen. Initialt leder processen till 

bildandet av en mineraliserad byggnadsställning av extracellulär matris (ECM). Från detta 

tillväxtbrosk kan sedan, genom endokondral benbildning, broskskelettet omvandlas till 

benvävnad (14).  

Tillväxtbroskets olika typer av kondrocyter regleras genom komplexa interaktioner mellan 

lokalt syntetiserade faktorer, som exempelvis BMPs, fibroblast growth factors (FGFs) och 

Wint family members (WNTs) (10, 14, 15).  

Vid första steget i broskutvecklingen kommer det initialt ske en snabb cellproliferation 

orsakad av hög WNT- och FGF- aktivitet samt låg BMP- aktivitet. Under denna fas är 

differentieringspotentialen låg. Därefter följer differentiering som stimuleras av låg WNT- 

och FGF- aktivitet och hög BMP- aktivitet. Transforming growth factor β1 (TGFβ1) och 

BMP2 stimulerar differentieringen och är ytterst viktiga för bildning av leder (10, 15).  

FGFs, WNTs, BMPs (vilka tillhör TGF- superfamiljen) är utsöndrade signaleringsprotein 

med förmåga att binda till cellytereceptorer och aktivera specifika signaleringsvägar. Av 

dessa proteiner finns det flera olika typer vilka har olika lokalisation och funktion. En utav 

FGFs funktioner är att sätta igång mesenkymal kondensation samt att ha en huvudroll vid 

reglering av kondrogenesen. Uttrycket av FGF10 som använts i försöket ökar i mesenkymal 

vävnad. Det finns flera olika typer av WNT- proteiner med olika lokalistaion i limb bud och 

brosk. En funktion är att bestämma polariteten på limb bud. Genom WNT- signalering gynnas 
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utvecklingen av artros eftersom kondrocyterna stimuleras till en ökad expression av 

proteineaser (10). Dorsomorfin användes under försökets gång och är en BMP-inhibitor och 

används för att öka WNT- aktiviteten (15). 

Growth Differentiation Factor 5 (GDF5) är ett protein som också deltar i broskutveckling 

genom att leda interzon celler till att bli articulära kondrocyter och på så sätt stimulera 

differentiering, vilket i sin leder till ökad expression av SOX9. I studien har genen GDF5 

undersökts då den kodar för proteinet GDF5 (16). 

 

Uppbyggnad av extracellulär matris i brosk 

ECM består av kollagenfibriller/-fibrer, icke-kollagena fibrer, aggregat av negativt laddade 

proteoglykaner, icke-kollagena proteiner och trombospondiner (Fig 1). Genom flera 

interaktioner mellan de olika molekylerna regleras matrissammansättningen, broskets 

egenskaper samt ledbroskets funktion. Ledbroskets funktion är huvudsakligen att fungera som 

den perfekta stötdämparen vid belastning. Vid förnyelse av ECM kommer matrismolekyler att 

brytas ner och bytas ut och det är då kondrocyternas ansvar att producera enzymer, dvs 

kollagenaser och aggrekanaser, som bryter ner matrismolekylerna. För att det skall ske en 

fysiologisk förnyelse av vävnaden krävs det också att kondrocyterna kan syntetisera nya 

matrismolekyler och därigenom dämpa överdriven nedbrytning. Balans mellan nysyntes och 

nedbrytning upprätthålls i vanliga fall men kan vid fysisk överbelastning, inflammation, skada 

och/eller hög ålder leda till irreversibel successiv nedbrytning, så som t.ex. är fallet vid artros 

(5).  

Genen ALCAM kodar för Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule tillhör subfamiljen 

av immunoglobulinreceptorer med fem immunoglobulin liknande domäner i den 

extracellulära domänen. Proteinet är inblandad i processer för celladhesion och migration. 

ALCAM är en stamcellsmarkör som ökar sitt uttryck vid EMT och mesenkymal kondensation 

(17).  

 

 
 

 

 

Pericellulärt Territorialt                                                  Interterritorialt

Kondrocyt

Hyaluronan

Linkprotein

Kollagen II / XI

COMP

Aggrekan

Figur 1. Schmatisk ritning över kondrocyten och några av de viktiga beståndsdelarna i dess ECM. 

Modifierad efter (18).  

Illustrerad av Marié Alrishan. 
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Artros 

Artros är en ledsjukdom som leder till nedbrytning av ledbrosk och som uppstår på grund av 

en obalans mellan uppbyggande och nedbrytande processer i leden. Brosk är en vävnad som 

saknar nerver och blodkärl samt har väldigt få stamceller. Detta gör det svårt för brosket att 

reparera sig själv (5). De faktorer som har störst betydelse för uppkomsten av artros är ofta 

sportrelaterade men även yrkesbelastning, övervikt, ålder, kön och ärftlighet spelar roll. 

Symptomen som uppstår vid ledsjukdomen är stelhet, nedsatt rörlighet samt smärta oftast i 

knä, rygg, stortår  samt fingrar. Artros är vanligast i medelåldern eller senare. Ifall en individ 

drabbats av en ledskada i unga år ökar risken för sjukdomen redan vid 20 års ålder. I yngre 

åldrar är risken för knäartros högre hos män än hos kvinnor. Kvinnor i klimakteriet har ökad 

risk för artros. Sjukdomen är vanligen en väldigt långsamt progredierad sjukdom över 

årtionden, där de flesta som drabbats lever och dör med artros utan att behöva genomgå 

ledplastik. Artos är ingen sjukdom som associeras med ökad dödlighet, men eftersom smärtan 

med stor sannolikhet leder till minskad rörlighet kan detta leda till ökad risk för 

följdsjukdomar som exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och övervikt som i sin tur leder 

till ökad dödlighet. Cirka 25 % av Sveriges befolkning över 45 år drabbas av artros. Då artros 

kan vara väldigt svårt att diagnostisera eftersom symptomen varierar kraftigt med tiden och 

ofta anses som en naturlig del av åldrandet, blir det svårt att fastställa hur vanlig sjukdomen 

är. Detta gör även att många individer fortfarande går utan diagnos (19). Sekundär artros i 

knäleder behandlas med autolog cellterapi. Metoden kallas autolog kondrocyt- implantation 

(ACI) och bygger på att patientens egna broskceller, tagna från en friskare del av knät, odlas i 

en scaffold (Hyaff-11) som sedan opereras in i patientens sjuka knä (2).  

 

Complementary DNA (cDNA)  

cDNA är den komplementära strängen till en RNA- sekvens. När enzymet omvänt 

transkriptas transkiberar en RNA-sekvens till en DNA-sekvens bildas cDNA. Då 

utgångsmaterialet i ett prov är RNA behöver en cDNA syntes utföras då Thermus aquaticus 

(Taq) polymerase endast är funktionellt med DNA (20-22).  

 

Polymerase chain reaction (PCR)  

PCR är en analysmetod som används för att framställa miljontals kopior av en specifik 

cDNA/DNA sekvens. En PCR- reaktion består av cirka 30 - 40 amplifieringar och under en 

amplifiering går cDNAt/DNAt igenom 3 steg (23).           

Denatuering är det första steget och det är här som DNAt separerar och går från att vara en 

dubbelsträngad molekyl till två enkelsträngade molekyler. Detta sker vid cirka 95o C. 

Annealing är det andra steget och sker vid cirka 50o C - 60o C beronde på primrarnas 

smältpunkt. Vid detta steg binder primrarna in till DNAt. Vid extension som är det sista 

steget förlänger DNA-polymeraset primern till en komplementär- DNA sträng så att det bildas 

en dubbelsträngad DNA-molekyl. Detta sker vid temperaturen 72o C (22). Taq-polymeras är 

det mest användbara DNA-polymeraset eftersom det är stabilt vid höga temperaturer (23). 

 

Realtids-PCR 

Realtids-PCR är en metod som utgår från samma princip som PCR. Metoden är baserad på 5´ 

till 3´ exonukleasaktivitet hos Taq- polymeras. Realtids-PCR är en kvantitativ och väldigt 

känslig metod vid analys av genexpression (20-22). Vid en realtids-PCR- reaktion används 

två primrar och en probe. PCR-produkten detekteras kontinuerligt och amplifieringen följs i 

realtid med hjälp av fluorescerande molekyler. Dessa molekyler ger en ökad specificitet för 

PCR-produkten jämfört med en traditionell PCR-analys (25).  
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Den vanligaste proben som används i realtids- PCR är Taqman- proben. Taqman proben 

verkar bäst genom att tillsätta en minorgroove binder (MGB) som binder till probens 3´ände 

ökas specificiteten ytterligare. Detta eftersom MBG-molekylen binder väldigt hårt till DNA-

molekylen vilket leder till att probens smältpunkt ökar och PCR-reaktionen bli ännu mer 

specifik (20-22). 

På probens 5´-ände sitter en fluorescerande reportermolekyl (fluorofor) (20-22). En fluorofor 

har förmågan att excitera, det vill säga absorbera, energi i form av ljus vid en viss våglängd 

och sedan emittera, det vill säga avge, energin vid en längre våglängd. Det emitterande ljuset 

(fluorescensen) kan då detekteras (24). På probens 3´-ände sitter en icke fluorescerande 

quencher som är designad för att binda komplementärt till cDNAt mellan de två primerna. 

Quenchern har förmågan att absorbera fluorescensen när proben är intakt och därmed hämmas 

fluorescenssignalen. Taqman proben binder in till målsekvensen i DNA:t under 

amplifieringen och hydrolyseras av Taq-polymerasets 5´ till 3´-exonukleas aktivitet under 

elongeringssteget. Detta gör att reportermolekylen och quenchern skiljs åt vilket i sin tur leder 

till ökad fluorescenssignal (20-22). 

Vid slutet av varje elongeringscykel mäts fluorescensen i ett prov. Den totala mängden 

emitterad fluorescens är direkt proportionell mot antalet nysyntitiserade DNA-fragment. En 

PCR- reaktion utförs med en temperaturprogrammering för 40 cykler. I det prov där 

amplifieringen uppstår bestäms Cycle threshold (Ct-värde) som är den punkt då fluorescensen 

överstiger bakgrundssignalens tröskelvärde. Ct-värdet motsvarar antalet cykler som krävs för 

att uppnå ett visst fluorescenströskelvärde. Ju färre cykler desto högre är expressionen av den 

sökta genen i provet (24,30).  

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att få inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) att initialt 

differentiera till mesenkymala stamceller för att sedan få cellerna att aggregera och bilda 

kondenserat mesenkym och därefter differentiera vidare till kondrocyter med förmåga att 

producera ECM. 

 

Material och Metod 
 

Cellodling 

Cellisolering och -odling utfördes på Cell och vävnadslaboratorium, avdelning Klinisk kemi, 

Sahlgrenska universitetssjukhus. 

 

Frysta xenofritt odlade iPSCs (A2B) tinades och odlades/expanderades till och med passage 

27. Cellerna skördades och överfördes till 6 st Nunc-flaskor coatade med 10 g/ml laminin 

(LN411) för differentiering i monolayer i 7 dagar. Cellerna inkuberades i 5 % CO2 vid 37C 

(Thermo Scientific Forma Steri-cycle, i250 CO2 incubator) över natt med byte av olika 

medium varje dag. Till dag 0-1 användes DEF-CS Xeno-fri Basal Medium (Cellartis) med 

tillsats av 1000x additive 1 och 1000x additive 2 (Cellartis). Dag 1-2 användes DMEM- 

medium med innehåll av låg 1 g/L glukos, 1 mM L-glutamin och Na pyruvat. Till mediet 

tillsattes 2 % human serum (HS), 10 ng/ml FGF-10, 10 ng/ ml Wnt 3A samt 23,2 g/ml L- 

askorbinsyra 2-fosfat sesquimagnesium salt och 4 M dorsomorfin. Till dag 2-3 användes ett 

DMEM- medium som innehöll 1 g/L låg glukos, 1 mM L-glutamin, Na pyruvat, 10 ng/ml 

FGF-10, 10 ng/ ml Wnt 3A, 23,2 g/ml L- askorbinsyra 2-fosfat sesquimagnesium salt och 4 

M dorsomorfin. Dag 3-4 användes liknande medium som för dag 2-3 fast här uteslöts 

dorsomorfin. Dag 4-6 användes ett DMEM- medium med innehåll av 1 g/L låg glukos, 1 mM 

L-glutamin, Na pyruvat, 10 ng/ml FGF-10 och 23,2 g/ml L- askorbinsyra 2-fosfat 
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sesquimagnesium salt. Dag 6-7 inkuberades 3 st flaskor (75 cm2 Nunc) med DMEM- medium 

som innehöll 1 g/L låg glukos, L-glutamin, 1 mM Na pyruvat, 2% human serum (HS) samt 1 

µM vitamin D3 och 23,2 g/L L- askorbinsyra 2-fosfat sesquimagnesium salt och de tre andra 

flaskorna inkuberades med liknande medium fast utan tillsats av vitamin D3. Dag 7 togs 

cellerna upp från flaskorna och 3 x 106 celler/aggrewell överfördes till 24 håls plattor 

(AggreWell 800 stemcell technologies). Detta utfördes enligt tillverkarens protokoll (26). 

Dag 10 togs iPS sfäroiderna av från aggrewell och överfördes till 6-håls low-attachment 

plates. iPS sfäroiderna inkuberades under skak med byte av medium som innehöll DMEM, 

4,5 g/L hög glukos, L-glutamin, Hepes, 1x Insulin transferrin selenium (ITS), 23,2 ug/ml L- 

askorbinsyra 2-fosfat sesquimagnesium salt, 0,1 mg/ml HSA (humant 

serumalbumin/linolsyra), 1 mg/ml Linolsyra, 100 nM dexamethason, 1 mM Na pyruvat, 100 

ng/ml BMP-2 samt 10 ng/ml TGFβ1. Mediumbyte utfördes varannan till var tredje dag.  

 

 
 

 

 

Extraktion av RNA  

Extraktion av RNA utfördes på trippelprover av xenofritt odlade iPSCs (A2B) (kontrollprov) 

samt på dubbelprover av differentierade iPSCs dag 7 med vitamin D3 (1 μM) och på 

dubbelprover av differentierade iPSCs dag 7 utan vitamin D3. Extraktionen utfördes med 

reagenskitet (RNeasy Mini Kit QIAGEN) enligt protokollet (27). För extraktion av iPS 

sfäroider dag 19, 24 samt 31 med och utan vitamin D3 utfördes extraktionen av RNA enligt 

tillverkarens protokoll (28). Efter extraktionen mättes RNA-koncentrationen samt renheten 

med NanoDrop-apparatur (NanoDrop 200 Thermo scientific). 

 

cDNA-syntes 

Efter extraktion av RNA i varje prov utfördes en cDNA-syntes. Alla prover och reagenser 

sattes på is under hela utförandet. 18 l cDNA mix som innehöll 11, 2 l MQ- vatten, 2l 10x 

RT buffer, 2 l 10x RT Random hexamer 0,8 l, 25x dNTPs mix (100 nM), 1l  20 U/l 

RNase Inhibitor samt 1l MultiScribe RTase överfördes till respektive 0,2 ml strip. Sedan 

tillsattes 10 l RNA från varje enskilt prov (till respektive 0,2 ml strip) (se Bilaga A). 

Provrören sattes i apparturen (Thermo Fisher Scientific, Applied Biosystems, Blesiwijk, 

iPS sfäroider dag 26 av differentiering

Frånvaro av Vitamin D3 Närvaro av Vitamin D3

Figur 2. Mikroskopisk bild av iPS sfäroider i cellsuspension dag 26 behandlade med och utan 

vitamin D3. Förstoring 10x. 
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Nederländerna) för transkribering av RNAt till cDNA med en programinställning, 25C i 10 

minuter, 37C i 120 minuter och 85C i 5 minuter. Sfärroiderna dag 19 och 24 

reampiliferades enligt protokollet TaqManPreAmp Master Mix Kit (Applied Biosystems).  

 

Realtids- PCR 

Efter att alla prover transkriberats till cDNA tillbereddes en realtids- mastermix i ett 

eppendorfrör. Denna innehöll 4l MQ- vatten, 1 l TaqMan Assay med en MGB- probe samt 

10 l Mastermix. Referensgenen som användes inför varje analys av de olika proverna var 

Cyklophilin Hs99999904. De gener som detekterades var (ACAN Hs00153936, COMP 

Hs00164359, Col2A1 Hs0015668, Col2B Hs01064869, GDF5 Hs00167060, CDH2 

Hs00983056, CDH1, Hs01023894, Oct4 Hs01895061, ALCAM Hs00977641, SOX9 

Hs00165814, SOX5 Hs00374709, SOX6 Hs00264525 och SNAI2 Hs00950344) (Thermo 

Fisher Scientific Applied Biosystems). 15 l mastermix tillsattes till varje brunn i en 96-

hålsplatta sedan tillsattes 5 l 0,5 ng/l cDNA från varje prov till respektive brunn. 5 l 

kalibrator (iPSCs) och 5 l kalibrator (broskceller) tillsattes som positiva kontroller samt 5 l 

vatten som negativ kontroll. Plattan analyserades i instrumentet (7900HT Fast Realtime-PCR 

System, Thermo Fisher Scientific, Applied Biosystems, Blesiwijk, Nederländerna). Resultaten 

tolkades med programvaran SDS2.3 (Applied Biosystems).  

 

Statistik 

Det har ej utförts någon statistisk dataanalys i detta försök eftersom materialet var begränsat. 

 

Etik 

Det behövdes ingen etikprövning för genomförandet av försöket. Till försöket användes 

endast celler från okänd identitet. 

  

 

Resultat 
 

Realtids-PCR 

Alla resultat utgick ifrån att ”iPSCs kontroll” är obehandlade iPSCs och motsvarar 100%. 

Efter att alla TaqMan-plattor analyserats visade resultaten att uttrycket av generna ACAN, 

COMP, Col2A, Col2B, GDF5 och CDH2 i differentierade iPSCs i monolayer dag 7 som 

behandlats med vitamin D3 och differentierade iPSCs i monolayer dag 7 utan behandling hade 

ökat. Även i iPS sfäroiderna dag 19, dag 24 samt dag 31 som behandlats med vitamin D3 samt 

hos de iPS sfäroider som inte var behandlade med vitamin D3 hade uttrycket av generna 

ACAN, COMP, Col2A, Col2B, GDF5 och CDH2 ökat (Fig. 3-7, tabell I).  
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Figur 3. Procentuell förändring i genuttrycket av ACAN hos celler behandlade 

med och utan vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). 

Den procentuella förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Första 

stapeln från vänster visar genuttrycket av ACAN i iPSCs kontroll som motsvarar 

100 % och är celler som ej genomgått någon vidare cellodling. Resterande staplar 

visar genuttrycket av ACAN i iPSCs som är differentierade med (röd) eller utan 

(blå) vitamin D3 i monolayer dag 7, iPS sfäroider dag 19, 24 och 31. 

 

Figur 4. Procentuell förändring i genuttrycket av COMP hos celler behandlade med och 

utan vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). Den procentuella 

förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Första stapeln från vänster visar 

genuttrycket av COMP i iPSCs kontroll som motsvarar 100 % och är celler som ej 

genomgått någon vidare cellodling. Resterande staplar visar genuttrycket av COMP i 

iPSCs som är differentierade med (röd) eller utan (blå) vitamin D3 i monolayer dag 7, 

iPS sfäroider dag 19, 24 och 31. 
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Figur 6. Procentuell förändring i genuttrycket av Col2B hos celler behandlade 

med och utan vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). 

Den procentuella förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Första 

stapeln från vänster visar genuttrycket av Col2B i iPSCs kontroll som motsvarar 

100 % och är celler som ej genomgått någon vidare cellodling. Resterande staplar 

visar genuttrycket av Col2B i iPSCs som är differentierade med (röd) eller utan 

(blå) vitamin D3 i monolayer dag 7, iPS sfäroider dag 19, 24 och 31. 

 

Figur 5. Procentuell förändring i genuttrycket av Col2A hos celler behandlade 

med och utan vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). 

Den procentuella förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Första 

stapeln från vänster visar genuttrycket av Col2A i iPSCs kontroll som motsvarar 

100 % och är celler som ej genomgått någon vidare cellodling. Resterande 

staplar visar genuttrycket av Col2A i iPSCs som är differentierade med (röd) 

eller utan (blå) vitamin D3 i monolayer dag  7, iPS sfäroider dag 19,24 och 31. 
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Figur 7. Procentuell förändring i genuttrycket av CDH2 hos celler behandlade 

med och utan vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). 

Den procentuella förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Första 

stapeln från vänster visar genuttrycket av CDH2 i iPSCs kontroll som 

motsvarar 100 % och är celler som ej genomgått någon vidare cellodling. 

Resterande staplar visar genuttrycket av CDH2 i iPSCs som är differentierade 

med (röd) eller utan (blå) vitamin D3 i monolayer dag 7, iPS sfäroider dag 19, 

24 och 31. 
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Uttrycket av generna CDH1 och OCT4 i differentierade iPSCs i monolayer dag 7 som 

behandlats med vitamin D3 och differentierade iPSCs i monolayer dag 7 utan behandling hade 

sjunkit. Hos iPS sfäroiderna dag 19, dag 24 samt dag 31 som behandlats med vitamin D3 hade 

uttrycket av generna CDH1 och OCT4 också sjunkit. Men hos de iPS sfäroider som inte 

behandlats med vitamin D3 hade uttrycket av dessa gener ökat (tabell II, III). 

 

 

 

 

 

 

Prov Genuttryck av 

GDF5 i procent (%) 
Kontroll: iPSCs kontroll 100 % 

1a: Differentierade iPSCs i monolayer i 7 dagar 

med  vitamin D3. 

8x 1013 % 

1b: Differentierade iPSCs i monolayer i 7 dagar 

utan vitamin D3. 

7x1013 % 

2a: iPS sfäroider i cellsuspension dag 19 

behandlade med vitamin D3 

80917 % 

2b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 19 utan 

vitamin D3 

83009 % 

3a: iPS sfäroider i cellsuspension dag 24 

behandlade med vitamin D3 

202544 % 

3b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 24 utan 

vitamin D3 

2x 1012 % 

4a: iPS sfäroider i cellsuspension dag 31 

behandlade med vitamin D3 

141905 % 

4b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 31 utan 

vitamin D3 

47258 % 

Prov Genuttryck av 

CDH1 i procent (%) 

Kontroll: iPSCs kontroll 100% 

1a: Vitamin D3 differentierade iPSCs i monolayer 

i 7 dagar 
51% 

1b: Differentierade iPSCs i monolayer i 7 dagar 

utan vitamin D3. 
85% 

2a: iPS sfäroider i cellsuspension dag 19 

behandlade med vitamin D3 

0,4 % 

2b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 19 utan 

vitamin D3 

8,6 % 

Tabell I. Procentuell förändring i genuttrycket av GDF5 hos celler (iPSCs i 

monolayer dag 7 och iPS sfäroider dag 19-31) behandlade med (a) och utan (b) 

vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). Den procentuella 

förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Genuttrycket av GDF5 i iPSCs 

kontroll motsvarar 100 % och är celler som ej odlats vidare. 

Tabell II. Procentuell förändring i genuttrycket av CDH1 hos celler (iPSCs i 

monolayer dag 7 och iPS sfäroider dag 19-31) behandlade med (a) och utan (b) 

vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). Den procentuella 

förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Genuttrycket av CDH1 i iPSCs 

kontroll motsvarar 100 % och är celler som ej odlats vidare. 
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Uttrycket av genen ALCAM i differentierade iPSCs i monolayer dag 7 som behandlats med 

vitamin D3  hade minskat och differentierade iPSCs i monolayer dag 7 utan behandling hade 

ökat. Hos iPS sfäroiderna dag 19, dag 24 samt dag 31 som behandlats med vitamin D3 hade 

uttrycket av genen ALCAM ökat. Även hos de iPS sfäroider som inte behandlats med vitamin 

D3 hade uttrycket av ALCAM ökat (Fig 8).  

 

 

 

 

 

3a: iPS sfäroider i cellsuspension dag 24 

behandlade med vitamin D3 

8,8 % 

3b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 24 utan 

vitamin D3 

0,5 % 

4a: PS sfäroider i cellsuspension dag 31 

behandlade med vitamin D3 

5,7 % 

4b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 31 utan 

vitamin D3 

0,6 % 

Prov Genuttryck av 

OCT4 i procent (%) 

Kontroll: iPSCs kontroll 100 % 

1a: Vitamin D3 differentierade iPSCs i monolayer 
i 7 dagar 

45 % 

1b: Differentierade iPSCs i monolayer i 7 dagar 
utan vitamin D3. 

88 % 

2a: iPS sfäroider i cellsuspension dag 19 
behandlade med vitamin D3 

0,1 % 

2b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 19 utan 
vitamin D3 

0,11 % 

3a: iPS sfäroider i cellsuspension dag 24 
behandlade med vitamin D3 

0,14 % 

3b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 24 utan 
vitamin D3 

0,06 % 

4a: iPS sfäroider i cellsuspension dag 31 
behandlade med vitamin D3 

0,08 % 

4b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 31 utan 
vitamin D3 

0,01 % 

Tabell III. Procentuell förändring i genuttrycket av OCT4 hos celler (iPSCs i 

monolayer dag 7 och iPS sfäroider dag 19-31) behandlade med (a) och utan (b) 

vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). Den procentuella 

förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Genuttrycket av OCT4 i iPSCs 

kontroll motsvarar 100 % och är celler som ej genomgått någon vidare cellodling. 
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Uttrycket av genen SOX9 i differentierade iPSCs i monolayer dag 7 som behandlats med 

vitamin D3 och differentierade iPSCs i monolayer dag 7 utan behandling hade sjunkit. Hos 

iPS sfäroiderna dag 19, dag 24 samt dag 31 som behandlats med vitamin D3 hade uttrycket av 

genen SOX9 ökat. Även hos de iPS sfäroider som inte behandlats med vitamin D3 hade 

uttrycket av SOX9 ökat (fig 9).  
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Figur 8. Procentuell förändring i genuttrycket av ALCAM hos celler behandlade 

med och utan vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). 

Den procentuella förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Första 

stapeln från vänster visar genuttrycket av ALCAM i iPSCs kontroll som 

motsvarar 100 % och är celler som ej genomgått någon vidare cellodling. 

Resterande staplar visar genuttrycket av ALCAM i iPSCs som är differentierade 

med (röd) eller utan (blå) vitamin D3 i monolayer dag 7, iPS sfäroider dag 19, 24 

och 31. 
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Uttrycket av genen SOX5 i differentierade iPSCs i monolayer dag 7 som behandlats med 

vitamin D3 samt differentierade iPSCs i monolayer dag 7 utan behandling hade också ökat. 

Hos iPS sfäroiderna dag 19, dag 24 samt dag 31 som behandlats med vitamin D3 hade 

uttrycket av genen SOX5 ökat. Även hos de iPS sfäroider som inte behandlats med vitamin 

D3 hade uttrycket av SOX5 ökat (fig 10). 
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Figur 9. Procentuell förändring i genuttrycket av SOX9 hos celler behandlade 

med och utan vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). 

Den procentuella förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Första 

stapeln från vänster visar genuttrycket av SOX9 i iPSCs kontroll som motsvarar 

100 % och är celler som ej genomgått någon vidare cellodling. Resterande 

staplar visar genuttrycket av SOX9 i iPSCs som är differentierade med (röd) 

eller utan (blå) vitamin D3 i monolayer dag 7, iPS sfäroider dag 19, 24 och 31. 
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Uttrycket av genen SOX6 i differentierade iPSCs i monolayer dag 7 som behandlats med 

vitamin D3 ökat och differentierade iPSCs i monolayer dag 7 utan behandling hade sjunkit. 

Hos iPS sfäroiderna dag 19, dag 24 samt dag 31 som behandlats med vitamin D3 hade 

uttrycket av genen ökat. Även hos de iPS sfäroider som inte behandlats med vitamin D3 hade 

uttrycket av SOX6 ökat (tabell IV). 
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Figur 10. Procentuell förändring i genuttrycket av SOX5 hos celler behandlade 

med och utan vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). 

Den procentuella förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Första 

stapeln från vänster visar genuttrycket av SOX5 i iPSCs kontroll som motsvarar 

100 % och är celler som ej genomgått någon vidare cellodling. Resterande staplar 

visar genuttrycket av SOX5 i iPSCs som är differentierade med (röd) eller utan 

(blå) vitamin D3 i monolayer dag 7, iPS sfäroider dag 19, 24 och 31. 
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Uttrycket av genen SNAI2 i differentierade iPSCs i monolayer dag 7 som behandlats med 

vitamin D3 och differentierade iPSCs i monolayer dag 7 utan behandling ökade. Hos iPS 

sfäroiderna dag 19, dag 24 samt dag 31 som behandlats med vitamin D3 hade uttrycket av 

genen SNAI2 ökat. Även de sfäroider som inte behandlats med vitamin D3 hade uttrycket av 

SNAI2 ökat (Fig 11). 
 

 

 

 

 

 

 

Prov Genuttryck av 

SOX6 i Procent (%) 

Kontroll: iPSCs kontroll 100 % 

1a: Vitamin D3 differentierade iPSCs i 
monolayer i 7 dagar 

4x 1012 % 

1b: Differentierade iPSCs i monolayer i 7 dagar 
utan vitamin D3. 

45 % 

2a: iPS sfäroider i cellsuspension dag 19 
behandlade med vitamin D3 

2996 % 

2b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 19 utan 
vitamin D3 

25398 % 

3a: iPS sfäroider i cellsuspension dag 24 
behandlade med vitamin D3 

13415 % 

3b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 24 utan 
vitamin D3 

2007 % 

4a: PS sfäroider i cellsuspension dag 31 
behandlade med vitamin D3 

19768 % 

4b: iPS sfäroider i cellsuspension dag 31 utan 
vitamin D3 

3656 % 

Tabell IV. Procentuell förändring i genuttrycket av OCT4 hos celler (iPSCs i 

monolayer dag 7 och iPS sfäroider dag 19-31) behandlade med (a) och utan (b) 

vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). Den procentuella 

förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Genuttrycket av OCT4 i iPSCs 

kontroll motsvarar 100 % och är celler som ej genomgått någon vidare cellodling. 
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Diskussion 
 

Syftet med försöket var att få iPSCs att differentiera till mesenkymala stamceller som hade 

förmågan att aggregera och bilda kondenserat mesenkym som sedan differentierade vidare till 

kondrocyter som producerade ECM. 

 

Realtids-PCR 

Kalibratorn används som en internkontroll för att säkerställa att metoden fungerade och 

bidrog till att man kunde jämföra olika qPCR-reaktioner med varandra. I detta försök har 

kalibratorn varit iPSCs. Den negativa kontrollen användes för att säkerställa att 

kontaminationer inte skett (24, 30). Den negativa kontrollen ska visa ett negativt resultat, 

vilket den gjorde. 

 

Cellerna vid dag 0 som är obehandlade celler (iPSCs kontroll) uttryckte väldigt höga nivåer 

av generna OCT4 och CDH1 till skillnad från uttrycket av dessa gener hos differentierade 

iPSCs och sfäroiderna, detta ger ett positivt resultat eftersom OCT4 är en iPSCs- markör och 

CDH1 är en epitelmarkör (3, 8). Detta säkerställer att cellerna fortfarande har iPSCs 

stamcellsfenotyp (3, 7). 

De differentierade iPSCs i monolayer dag 7 behandlade med vitamin D3 bidrog till en mycket 

kraftig nedreglering (cirka 50%) av generna OCT4 och CDH1, medan de celler som inte 

behandlats med vitamin D3 visade på endast 10% nedreglering av OCT4 och CDH1. 

Generellt sett indikerar nedreglering av dessa gener att EMT påbörjats (3, 7, 8). Vitamin D3 
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Figur 11. Procentuell förändring i genuttrycket av SNAI2 hos celler behandlade med 

och utan vitamin D3 i förhållande till obehandlade celler (iPSCs kontroll). Den 

procentuella förändringen motsvarar medelvärdet av dubbelprover. Första stapeln 

från vänster visar genuttrycket avSNAI2 i iPSCs kontroll som motsvarar 100 % och 

är celler som ej genomgått någon vidare cellodling. Resterande staplar visar 

genuttrycket av SNAI2 i iPSCs som är differentierade med (röd) eller utan (blå) 

vitamin D3 i monolayer dag 7, iPS sfäroider dag 19, 24 och 31. 
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hade sålundade en stimulerande effekt på EMT då OCT4 och CDH1 nedreglerades mycket 

snabbare. Samtidigt visades en kraftig uppreglering för uttrycket av GDF5 och SOX6. Dessa 

resultat tyder på att de celler som behandlats med vitamin D3 hade aktiverats ännu mer för att 

påbörja differentiering (11, 16). Resultaten visar även att uttrycket av COMP, som är en 

mycket tidig differentieringsmarkör, hade vid dag 7 ökat väldigt kraftigt jämfört med iPSCs 

kontrollen. Detta tyder på att en mycket tidig kondrogenes hade påbörjats i vissa celler 

eftersom COMP generellt uttrycks väldigt tidigt under kondrogenesen (11, 12) och fortsätter 

att uttryckas livet ut (4). Uttrycket av kollagen typ II var ej påvisbart vilket är ett bra tecken 

eftersom kollagen typ II endast skulle uttryckas i sfäroiderna, vilket resultaten visar att så är 

fallet. Cellerna i monolayer skulle endast genomgå EMT, det vill säga prolifera men inte 

differentiera och därför var det för tidigt för cellerna att bilda kollagen typ II (4, 5, 31). 

Uttrycket av GDF5 hade uppreglerats markant (8 x 1013 %)  i de differentierade iPSCs i 

monolayer dag 7 behandlade med vitamin D3  jämfört med iPSCs- kontrollen. Även detta 

resultat är ett gott tecken. Uttrycket av GDF5 ökar väldigt mycket under utvecklingen av limb 

bud (13,16). Enligt artikel (10) så har man visat att GDF5 uttrycks som mest vid vecka 5-6 i 

embryot men minskar sedan sitt uttryck vid vecka 17. GDF5 har både antikatabola samt 

anabola effekter (16). 

 

iPS sfäroiderna dag 19 uttrycker väldigt låga nivåer av OCT4 samt att uttrycket av CDH1 är 

ännu lägre i de celler som behandlats med vitamin D3 jämfört med de celler som inte 

behandlats med vitamin D3. Detta ger ett positivt resultat och tyder på att cellerna är påväg att 

differentiera vidare (3, 7, 8). Uttrycket av kollagen typ II uppreglerades generellt vid dag 19, 

vilket resultaten för försöket har visat. Kollagen typ II uttrycktes betydligt mer efter 

behandling med vitamin D3 jämfört med utan behandling, vilket kunde vara en effekt av en 

vitamin D3-medierad uppreglering av SOX6 vid dag 7 (31). Uttrycket av ACAN i sfäroiderna 

dag 19 utan behandling med vitamin D3 hade ökat jämfört med tidigare dagar. Dettta tyder på 

att det skett en vidare differentiering (13) vilket är ett gott tecken och att syftet var på väg att 

uppnås. Uttrycket av COMP hade ökat för både cellerna behandlade med vitamin D3 och utan 

behandling. COMP är ett protein som alltid bör uttryckas och uppregleras i cellerna med tiden 

(11), vilket den gör i detta fall. CDH2 nedreglerades efter dag 19 vilket är positivt och tyder 

på att cellerna gått vidare i differentieringsprocessen (8) (detta resultat gäller för både 

behandlade och obehandlade celler). Expressionsmönstret för ALCAM påverkades i rätt 

riktning med vitamin D3 eftersom uttrycket av ALCAM blev lägre dag 24 jämfört med dag 

19. Detta är positivt eftersom ALCAM generellt uttrycks i höga nivåer i naiva mesenkymala 

celler och nedreglerad expression tyder på att differentieringen fortsätter (17). Genen används 

som en stamcellsmarkör och är en adhesionsmolekyl som stimulerar mesenkymal 

kondensation och uttrycket av denna gen bör sjunka med tiden under 

differentieringsprocessen. Då cellerna sätts i 3D-struktur ökar uttrycket av SNAI2 vilket 

också är ett tecken på att EMT stimulerats (9). Genen SNAI 2 kodar för en zinc finger 

transkription factor och fungerar som en transkriptionsrepressor som nedreglerar expressionen 

av E-kadherin (9,8). SNAI 2 stimulerar epitelceller att transformera till celler med 

mesenkymal phenotyp och tillåter gastrulation av mesoderm under utvecklingen av embryot 

(9). 
Uttrycket av SOX9 i iPS sfäroiderna dag 24 utan behandling med vitamin D3 hade ökat en 

aning jämfört med dag 19. Samma sak hade hänt med ACAN vilket är positivt då SOX9 

generellt transaktiverar ACAN- promotorn vilket leder till ökat uttryck av ACAN (30, 31). 

Uttrycket av SOX6 uppreglerades allt mer i sfäroiderna från dag 19 till 31 efter behandling 

med vitamin D3. Detta i motsats till obehandlade celler som visade på en markant minskning 

av SOX6 under samma period. Detta tyder på att vitamin D3 har ytterligare en gång visat 

positiv differentieringseffekt. 
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Kollagen typ II- expressionen ökade signifikant från dag 19 till 31 och expressionen var 

markant högre i celler behandlade med vitamin D3. SOX9 uttrycktes som högst vid dag 31 

utan behandling med vitamin D3 och även ACAN och COMP uppreglerades markant vid dag 

31. Detta är ett positivt resultat eftersom SOX9 uppreglerar dessa gener (11, 30, 31). 

Uttrycket av de tre SOX- generna SOX9, SOX5 och SOX6 är som högst i tillväxtplattans 

proliferativa och prehypertrofa kondrocyter samt att alla tre gener behövs för att stimulera 

uttrycket av kollagen typ II (11). Enligt resultaten så uttrycks de tre SOX- generna som högst i 

sfäroiderna dag 31, vilket kan vara ett tecken på att det började bildas kondrocyter. Detta 

förklarar även varför vitamin D3 hade en stimulerande effekt på uttrycket av kollagen typ II 

(31). 

 

För- och nackdelar 

Fördelen med att använda sig av stamceller är att de enkelt kan odlas upp i stora mängder och 

förvaras i lager för fler försök senare. Nackdelen är att de inte bildar ett bra brosk utan de blir 

mer fibröst och saknar sin goda elastiska förmåga samt blir tidigt hypertroft samt att iPSCs 

kan vara tumörogena (2). 

Fördelen med proberna som används vid realtids-PCR är att ingen gelelektrofores behöver 

utföras vilket sparar tid och eventuella feltolkningar på grund av otydliga band undviks. 

Nackdelarna med realtids-PCR jämfört med traditionell PCR är att proberna vid realtids-PCR 

är väldigt dyra. Realtids-PCR är extremt känsligt vilket enkelt kan leda till falskt positiva 

resultat (29).  

 

Felkällor 

De eventuella felkällor som kan uppstå under försökets gång är att väldigt få prover användes, 

vilket ger en statistisk osäkerhet. Inga analyser av proteinnivåer har utförts. För försöket har 

det endast använts en iPS celllinje vilket gör att resultat kan ej jämföras. Samt att försöken 

inte har färdigställts på grund av tidsbrist.   

Andra felkällor som kan eventuellt uppstå vid ett sådant försök är kontamination av celler 

samt prover för analys i realtids-PCR. Vid cellodling är det ytterst viktigt att tänka på 

steriltekniken. Det är viktigt att jobba i LAF-bänk vid hantering av celler och all material som 

tas in skall vara autoklaverat och sterilt.  

Vid extraktion av RNA är det viktigt att arbeta RNasfritt. Eftersom RNA är väldigt känsligt 

och för att undvika att RNA skall brytas ner och förstöras utav RNAser som finns i 

omgivningen är det ytterst viktigt att tänka på att arbeta RNAs-fritt. Det är då viktigt att tänka 

på att använda skyddskläder, handskar och skyddsskor. Allt plastmaterial som används skall 

bestrålas med antigen UV-ljus eller radioaktiv strålning eftersom detta då inaktiverar RNAser, 

samt att alla prover ställs på is. 

 

Slutsats 
 

Slutsatsen av studien är att vitamin D3 flera gånger visat en stimulerande effekt på EMT samt 

att det eventuellt uppstått ett kondenserat mesenkym under dag 19. Vitamin D3 hade en 

stimulerande effekt på uttrycket av både kollagen II och SOX6 och resultaten visade att SOX- 

trion hade en positiv effekt på uttrycket av kollagen typ II. Frånvaro av vitamin D3 hade en 

stimulerande effekt på uttrycket av SOX9 vilket i sin tur ledde till ökat uttryck av 

ACAN/aggrekan och COMP. Vid dag 31 hade cellerna kommit längst i differentieringen till 

kondrocyter. Resultaten kunde säkerställas eftersom samma resultat uppnåddes vid både 

analys med realtids-PCR. Det går dock inte att säga att försöket uppnått sitt syfte till fullo 

eftersom det ej går att säga var exakt i kondrocytutvecklingen cellerna befinner sig. Försöket 
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är inte färdigt och fortsätta studier bör utföras för att kunna säkerställa att cellerna blivit 

kondrocyter.  

 

 

Tack 
 

Under hela arbetets gång har jag haft väldigt mycket stöd från min externa handledare 

Josefine Ekholm och vill verkligen tacka henne för all den tid, support samt lärodom hon 

delat med sig. Detta arbetet har varit så lärikt, vill  därför även tacka Cecilia Boreström, 

Enhetschef på Klinisk kemi (enhet 12) Sahlgrenska universitetssjukhus som gav mig 

möjligheten att utföra mitt examensarbete hos dom. Vill även rikta ett stort tack till Susann Li 

och Camilla Brantsing som varit som extra handledare för mig under hela utförandet av mitt 

examensarbete. Vill även tacka all personal på enhet 12 som fått mig att känna mig så 

välkommen hos dom.  

Ett stort tack till min interna handledare Christina Svärd Gustafsson på Linnéuniversitet som 

också har supportat mig under skrivandet av examensarbetet.  

 

 

 

 
  



 

 21 

 

Referenser 

 
1. Inoue H, Nagata N, Kurokawa H, Yamanaka S. iPS cells: a game changer for future medicine. The 

EMBO Journal. 2014;33(5):409-17. 

 

2. Boreström C, Simonsson S, Enochson L, Bigdeli N, Brantsing C, Ellerström C, et al. Footprint‐

Free Human Induced Pluripotent Stem Cells From Articular Cartilage With Redifferentiation 

Capacity: A First Step Toward a Clinical‐Grade Cell Source. STEM CELLS Translational 

Medicine. 2014;3(4):433-47. 

 

3. Boyer LA, Lee TI, Cole MF, Johnstone SE, Levine SS, Zucker JP, et al. Core Transcriptional 

Regulatory Circuitry in Human Embryonic Stem Cells. Cell. 2005;122(6):947-56. 

 

4. Brittberg M. (2014) Broskskador och Artros. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

5. Feldman D, Pike JW, Adams JS. Vitamin D. 3rd ed. Amsterdam, Boston, Elsevier/Academic 

Press 2011. 

 

6. Thiery JP, Acloque H, Huang RYJ, Nieto MA. Epithelial-Mesenchymal Transitions in 

Development and Disease. Cell. 2009;139(5):871-90. 

 

7. Alimperti S, Andreadis ST. CDH2 and CDH11 act as regulators of stem cell fate decisions. Stem 

Cell Research. 2015;14(3):270-82. 

 

8. Derycke LD, Bracke ME. N-cadherin in the spotlight of cell-cell adhesion, differentiation, 

embryogenesis, invasion and signalling. Int J Dev Biol. 2004;48(5-6):463-76. 

 

9. The snail superfamily of zinc-finger transcription factors, SNAI2 snail family transcriptional 

repressor 2 [ Homo sapiens (human) ] och Carlson BM (2013). Human Embryology and 

Developmental Biology (5th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences. pp. 101–102, 106, 

313, 362, 382. 

 

10.  Ornitz DM, Marie PJ. Fibroblast growth factor signaling in skeletal development and 

disease.(Report). 2015;29(14):1463-86. 

 

11. Liu C-F, Lefebvre V. The transcription factors SOX9 and SOX5/SOX6 cooperate genome-wide 

through super-enhancers to drive chondrogenesis. Nucleic acids research. 2015;43(17):8183. 

 

12. Rosenberg K. Cartilage oligomeric matrix protein (COMP) : functions in collagen binding and 

assembly. Lund: Diss. Lund. Univ, 2001; 2001 

 

13. ACAN gene [Internet]. Rockville Pike: National libary of medicine, USA; 2012 [uppdaterad 

2020-01-21; citerad 2019-05-16]. Hämtad från: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/ACAN 

 

14. Ghosh S, Laha M, Mondal S, Sengupta S, Kaplan DL. In vitro model of mesenchymal 

condensation during chondrogenic development. Biomaterials. 2009;30(33):6530-40. 

 

15. Parinya N, Taneli R, Wei C. Neural Progenitor Cells Derived from Human Embryonic Stem Cells 

as an Origin of Dopaminergic Neurons. Stem Cells International. 2015 

 

 

https://ghr.nlm.nih.gov/gene/ACAN


 

 22 

16. Enochson L, Stenberg J, Brittberg M, Lindahl A. GDF5 reduces MMP13 expression in human 

chondrocytes via DKK1 mediated canonical Wnt signaling inhibition. Osteoarthritis and Cartilage. 

2014;22(4):566-77 

 

17. Pretzel D, Linss S, Rochler S, Endres M, Kaps C, Alsalameh S, et al. Relative percentage and 

zonal distribution of mesenchymal progenitor cells in human osteoarthritic and normal cartilage. 

Arthritis Research & Therapy. 2011;13(2):R64-R 

 

18. Heinegård D. Fell‐Muir Lecture: Proteoglycans and more – from molecules to biology. 

International Journal of Experimental Pathology. 2009;90(6):575-86. 

 

19. Hubertsson J, Petersson IF, Thorstensson CA, et al.Risk of sick leave and disability pension in 

working-age women and men with knee osteoarthritis. Ann Rehum Dis. 2013;72:401-5. 

 

20. Svanvik T, Henriksson HB, Karlsson C, Hagman M, Lindahl A, Brisby H. Human disc cells from 

degenerated discs and mesenchymal stem cells in co-culture result in increased matrix production. 

Cells Tissues and Organs. 2010;191(1):2-11 

 

21. Henriksson HB, Svala E, Skioldebrand E, Junevik K, Lindahl A, Brisby H. Migrating 

prechondrocytic cells from stem cell niches supports grotw and regeneration of the mammal 

intervertebral disc. A study in three species. 

 

22. Henriksson HB. Intervertebral disc regeneration. University of Gothenburg. 2010. 

 

23. Wittwer CT, Herrmann MG, Moss AA, Rasmussen RP. Continuous fluorescence monitoring of 

rapid cycle DNA amplification. 1997. BioTechniques. 2013 Jun;54(6):314-20. 

 

24. Real-time PCR: Understanding CT [Internet]. Califrornia: Applied Biosystems AB, USA; 2008 

[uppdaterad 2020-01-07; citerad 2019-08-14]. Hämtad från: https://www.gene-

quantification.de/ab-application-note-understanding-ct.pdf Publikation 136AP01-01.                             
 

25. Ishmael FT, Stellato C. Principles and applications of polymerase chain reaction: basic science for 

the practicing physician. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2008 Oct;101(4):437-43 

 

26. AggreWellTM800 [Internet]. North America: STEMCELLTM Technologes Inc; 2008 [copyright  

2008; citerad 2019-08-14]. Hämtad från: https://cdn.stemcell.com/media/files/pis/DX21397-

PIS_2_3_0.pdf?_ga=2.152808505.1465338540.1565809065-1300036229.1558418977 Dokument 

#DX21397 

 

27. RNeasy mini handbook [Internet]. QIAGEN; 2012 [copyright  2019; citerad 2019-08-10]. 

Hämtad från: https://www.qiagen.com/es/resources/resourcedetail?id=14e7cf6e-521a-
4cf7-8cbc-bf9f6fa33e24&lang=en 

 

28. RNeasy micro handbook [Internet]. QIAGEN; 2012 [citerad 2019-08-10]. Hämtad från: 
https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=682963a5-737a-46d2-bc9f-
fa137b379ab5&lang=en 

 

29. Bar Oz M, Kumar A, Elayyan J, Reich E, Binyamin M, Kandel L, et al. Acetylation reduces 

SOX9 nuclear entry and ACAN gene transactivation in human chondrocytes. Aging Cell. 

2016;15(3):499-508. 

 

30. Smith CJ, Osborn AM. Advantages and limitations of quantitative PCR (Q-PCR)-based 

approaches in microbial ecology. FEMS Microbiol. Ecol. 2009 Jan;67(1):6-20 

 

https://www.gene-quantification.de/ab-application-note-understanding-ct.pdf
https://www.gene-quantification.de/ab-application-note-understanding-ct.pdf
https://cdn.stemcell.com/media/files/pis/DX21397-PIS_2_3_0.pdf?_ga=2.152808505.1465338540.1565809065-1300036229.1558418977
https://cdn.stemcell.com/media/files/pis/DX21397-PIS_2_3_0.pdf?_ga=2.152808505.1465338540.1565809065-1300036229.1558418977
https://www.qiagen.com/es/resources/resourcedetail?id=14e7cf6e-521a-4cf7-8cbc-bf9f6fa33e24&lang=en
https://www.qiagen.com/es/resources/resourcedetail?id=14e7cf6e-521a-4cf7-8cbc-bf9f6fa33e24&lang=en
https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=682963a5-737a-46d2-bc9f-fa137b379ab5&lang=en
https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=682963a5-737a-46d2-bc9f-fa137b379ab5&lang=en


 

 23 

31. Renard E, Porée B, Chadjichristos C, Kypriotou M, Maneix L, Bigot N, et al. Sox9/Sox6 and Sp1 

are involved in the insulin-like growth factor-I-mediated upregulation of human type II collagen 

gene expression in articular chondrocytes. Journal of Molecular Medicine. 2012;90(6):649-66. 

 

 

 

 

 

  



 

 24 

Bilaga 

Redovisning av RNA koncentrationer. 

 

 

 

Prov Renhetskvot 

260/280 

Koncentration 

(ng/l) 

iPSCs kontroll 1 2,04 73,8 

 

iPSCs kontroll 2 2,03 80,7 

 

iPSCs kontroll 3 2,04 81,1 

 

Monolayer 

differentierade 

iPSCs dag 7 prov 1 

med Vitamin D3 

2,07 64,0 

Monolayer 

differentierade 

iPSCs dag 7 prov 2 

med Vitamin D3 

2,07 103,6 

Monolayer 

differentierade 

iPSCs dag 7 prov 3 

med Vitamin D3 

2,07 119,8 

Monolayer 

differentierade 

iPSCs dag 7 prov 1 

utan Vitamin D3 

2,07 82,2 

Monolayer 

differentierade 

iPSCs dag 7 prov 2 

utan Vitamin D3 

2,08 86,6 

Monolayer 

differentierade 

iPSCs dag 7 prov 3 

utan Vitamin D3 

2,12 46,8 

Sfäroider dag 19 

med Vitamin D3 

1,6 3,9 

 

Sfäroider dag 19 

utan Vitamin D3 

2,08 4,4 

 

Sfäroider dag 24 

med Vitamin D3 

1,23 8,4 

 

Bilaga. Koncentration av RNA i de olika cellerna som analyserats 

med realtids-PCR samt renhetskvoten för varje prov angivet i kvoten 

av A260/A280. 
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Sfäroider dag 24 

utan 

Vitamin D3 

6 1,7 

 

Sfäroider dag 31 

med Vitamin D3 

1,97 

 

86,3 

 

Sfäroider dag 31 

utan Vitamin D3 

1,84 42,3 
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